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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. 

r ..........i. nimiiuiiiiiiiii 

J  U S  T I N A  
S Y A T 
• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH, 

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 
^ a iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,nu,,, „„„H, J 

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 

. i R n n i R y !  

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. 

1923. 

QnpnO .BP-P-rM^-TRM 

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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med England, Ryssland och F rankri
ke. På Balkan Serbien med Rumä 
nien. Jag kan icke tro på Rumä
niens fiendskap, men det förändrade 
sig ej. Det kan jag icke förstå. 
Ryssland ger oss mycket att göra, 
men trots det att Japan hjälper 
Ryssland, så reda vi oss mot dem. 
Amerika hjälper England (jag ser 
Roosevelt räcka bröd och vin åt Eng
lands konung, klappa honom på axeln 
och lämna honom ett kruthorn, en 
dolk och en blykula) och Roosevelt 
tycktes ändå vara vår vän?! 

Kriget är fruktansvärt och kom 
mer att räcka flera år. Alltjämt 
komma nya fiender. Jag ser dem 
komma fram från jordens alla länder, 
och ila mot England för att bistå 
detta land mot oss. De flesta av 
jordens folk bli indragna i kriget, och 
vi få också kämpa på stora avstånd, 
från Nordamerika till Australien, 
från Serbien o. Japan till Kap Horn, 
och överallt dyker England upp. Det 
behärskar också alla våra fienders 
ministerier, och alla böja sig för dess 
brutala och egoistiska makt. Kan 
det bliva så? — Tyskland kommer 
i ett fruktansvärt läge, som når sin 
höjdpunkt 1918. Men det ser ut som 
skulle vapenstilleståndet komma 
först 1920. Månne kejsaren upplever 
1921? Jag såg kejsaren i hermelins
mantel med kronan på huvudet stå 
och såga av benen på sin kullkasta
de tronstol. Under detta arbete blev 
hermelinsmanteln grå och förvand
lade sig till stoft, som föll till jorden 
och kronan krympte mer och mer, 
och kejsaren själv smälte bort i in-
t f ,  v  

Det såg ut, som skulle England få 
en dödsstöt genom Egypten och In
dien. Tyskland blir fruktansvärt sar
gat av kriget och behöver minst 30 
år för att hämta ?ig. Ryssland vak
nar upp och strider med Amerika, pm 
framtidens herravälde. — 

Med oss vare Gud, 
Guido von Gillliausen." 

Om det är möjligt att visionär! 
skåda in i framtiden och det.seäcfa 
verifieras av kommande händelser, 
måste man, som Maeterlinck påpekar, 
tro att framtiden ar lika verklig, lika 
definitiv, att den i tiden eller enighe
ten Rar lika mycken fasthet, lika 
-vnol8 RCiad i asTO-imsl jmtnoB iß2 
mycken relief som det förflutna. 

"De profeti^pm^liittills gp|°^ 
uppfyllelse äro,' fortsätter M;cter-
linck,"vffî|ari|M. Mi ôm 
Nostradamus I oriltsäftefö<$3'MWl-
syiila. att do icke bevisa ¥% 
sin höjd synas de bekräfta att det 
nàgonstàdëè' 'SÄnéä* etl '^älcÉ^ roser-
v38£ Ev* ftÜhitidä hä'hdels'er 

»Bi 

VÅREN är kommen! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
drapfefiet ocli åfedl^' plagg ifïed 

Marknpdens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Ed är hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG, 

I Modellutställning 

omfattande 100-tals originalmo
deller samt nyheter i stommar 
och garneringssaker. 

Se våra skyltfönster. 

Svea Claessons Modemagasin 
Haga Nygatan 10. 

verkliga, lika tydliga, lika oföränder
liga som det förgångnas, och de be
rättiga vår förhoppning, att det, för 
att nå fram dit, gives vägar, som vi 
ännu icke känna, men som det icke i 
alla tider skall vara: omöjligt att 
upptäcka". 

N o r d i s k a  H a n d e l s b a n k e n  

Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Notariatavdelniny. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Verkliga vänner. 

Av H—t. H—n. 

Det förlorade 
paradiset. 

Den enda, som i en stad får ha 
sina obebyggda tomter skräpiga och 
ovårdade, det är staden själv! 

Den här tomten slog med lätthet 
rekordet i vanvård, fastän den låg 
vid en stor, livligt trafikerad stor
stadsgata. Skräp, skräp vart man 
såg och aldrig en enda sopkvast i 
arbete! Bland skräpet utbredde sig 
och frodades ogräset, tistlar och 
otäckstyg. 

I all denna styggelse en liten 
blommande täppa som en gammal 
arbetare anlagt och pysslat med i 
flera år. En den nättaste miniatyr-
trädgård, endast några meter i fyr
kant, med en liten, liten drivbänk, 
en liten lustig buktande gång och 
en låg bänk, där den gamle satt om 
sommarkvällarne och rökte sin pipa, 
lät västersolen skina på sig och säll-
skapade med sina doftande blom
mor. En idyll, ett litet paradis, en 
lycklig människa! 

Nåt hade vårbruket redan börjat 
därinne. Drivbänken var i full ak
tivitet, vårblommornä ; tittade upp ur 
$en svarta myllan och den gamle 
gick där, krattade, ordnade pch gjor* 
dp ; storstädning. 

Så en morgon kommer eji stoj; 
lastbil ni Hum de, ett par unga karlar 
sparkaromkuli $et bräckliga; stängs4 

Ifjt, kring .täppan,; hugga in på d« 
små. iordningställda prydliga.:,rabai-
t^r^ mad sinf spadar och kasta upp 
myllan i lastbilen. A.AH är förötfc,, 
dei) lilla trädgården förstörd, upp
grävd,; .; neçtpwpad och platsen lij$a 
skräpig ïprn onagiyningem Stålti^r! 
den till stängslet ligger hoptrasslad) 

en . slängd åt sidan, vårblpm-
-u,J) i' vi tv , . iq Tuj -• iv fin 
morna söndertrampade. 

Ï all denna förödelse gar den gam-
,e av och ai£ Tian protesterar inte, 
ier inte om försköning; han ser sig 

Det var kanske ingen vacker tan
ke; men jag tänkte den ändå. Den 
kom oemotståndligt för mig, när 
jag satt vid det uppiffade kaffebor
det i kretsen av mina inbjudna dam
gäster. 

Det slog mig plötsligt hur litet 
jag hade gemensamt med de flesta 
av dem och de med mig. Allt vad 
de yttrade i olika ämnen röjde upp
fattningar helt främmande för mina, 
och skall jag vara fullkomligt upp
riktig röjde de i många fall ingen 
personlig uppfattning alls. Jag kän
de igen i vad de sade andras ord, 
tidningars ord, allmänna fördomar 
och åsikter, som hastigt och lustigt 
flödade över deras läppar. Det var 
som om ingenting berört dem per
sonligen — ingen gång darrade deras 
ord av denna djupa bröstton som för
råder att hjärtat träffats på en öm 
och blottad punkt. — Ett skjutet 
barn i Ruhr — ja visst herre Gud 
var det rysligt, men det var ju inte 
deras barn! En upprörande fräck 
oeh missledande kritik — ja, var den 
det verkligen, den var i varje fall 
roligt skriven. — En mängd genom 
grova svindlerier utarmat småfolk 
— ja, nog var det hemskt vad man 
kunde, men gudskelov, de hade ju 
ändå sina egna pängar i säkerhet! 
En skilsmässa på grund av uppenbar 
otrohet, som vållat den övergivna 
hustrun oerhörda lidanden — men 
det pratades så mycket och många 
ansågo förstås att det var hennes 
fel! 

Deras ord nådde mig såsom ord 
från en helt främmande värld. Och 
jag såg plötsligt på deras flackande, 
mönstrande blickar, att det icke var 
till mig de kommit, utan till vånin
gen, möblerna, till varandra och att 
de alls icke skulle ha kommit om 
jag suttit i ett tomt rum och varit 
fattig och ensam. Och säkerligen 
skulle jag ej heller ha inbjudit dem, 
om de varit fattiga och ensamma och 
gått i nedkippade skor och urblekta 
hattar och haft sina ringar på stam
pen i stället för att som nu bära dem 
pa .sina koketta, manikurerade och 
alltför vita och fina händer. 

Och det var då tanken kom att 
icke alla dessy, som räknades till min 
vänkrets, voro mina verkliga vänner. 

Ty en vän är dock något så stort och 
kostbart på denna jord att många 
förvisso icke äro värdiga att bära 
ett sådant namn. 

Och jag undrade hur många av 
dem, som nu sutto framför mig, jag 
skulle uppsöka, om hela deras socia
la stass och klädnad föll av dem och 
de endast voro vad de äro i sig själ
va. 

Allt detta står så tydligt för mig 
denna förmiddag. Med ingen av 
dessa umgås jag på grund av urval 
och sympati. Jag skulle lika lätt 
och smärtfritt övergiva dem som de 
mig, om våra sociala förhållanden 
ändrades. Det är uteslutande det 
likartade, det något så när jämn-
spelta i tingen som håller oss tillsam
mans — ingenting annat. 

Men vid bordet sitta även andra, 
insmugna, bland de övriga såsom äk
ta. ädelstenar bland simili. Mina 
verkliga vänner! Jag vet icke om 
de äro rika eller fattiga och har al
drig tänkt över deras sociala rang. 
För mig äro de endast, med sina fel 
och förtjänster, sina brister och sina. 
dygder mina verkliga vänner. De
ras åsyn, deras ord, deras inre män
niska äro mig kostbarare än kleno
der. Varhelst i världen vi möttes 
skulle vi alltid -möta varandra lika
dana. Om de än bleve .så fattiga, att 
de måste gå i trasor, skulle jag kun
na vandra långa vägar för att få 
sluta dem i min famn. Hade de blott 
dikesrenar att bjuda mig att vila på, 
skulle jag anse den som en ärofull 
plats vid deras sida. Och jag tror 
att om jag själv bleve fattig, utstött 
och ensam, en knackning alltibland 
skulle ljuda på min dörr och att 
utanför en famn skulle öppnas, som 
skulle komma mig att känna mig 
oändligt rik. Emellan mina verkli
ga vänner och mig bestämma inga 
tillfälligheter, stå inga onda tankar, 
inga sårande ord — vår vänskap är 
ren, kristallklart ogrumlad. Såsom 
blida stjärnor ha de tänts på min 
himmel under livets långa vandring 
— en efter en. Många blevo de al
drig. Och kanske har en och annan 
redan sjunkit ned bakom det passe
rades horisont. Men det var likväl 
en väns stjärna, och klarheten av 
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hennes ljus skäll för evigt väva sig 
in bland de skönaste minnena i min 
själ. 

I denna vecka har hemkommit 
i 

ny sändning av 

1 

éntjait'omkring rådviiL mfflfä. — 
Och nar man frågar honörn, sva

rar han med en darrning om mun
nen: — Se, det är stans tomt — en 
annan har inte haft någon rätt — 
oqn nu behöver dom myllan. Det 
var ju litet roligt förstås för en an-

ooh Rock-1 

T Y G E R  I  

Matellasse, Crepe Marocaine, Rips, 

Gabardine, Cheviot och Kläde. 

130—140 cm. br. 
.allh 

952 

flaii att gå hiir oehVfockä lit'ét med 
jlommorna. 

Hän fbréökér èttf visa s'îg bip^er 
Ôàtifclfiëii,1 &ëir déHi: iryôiëï 

i atilrfkternttéklerhå: iich i'oißteh äf 

Prima Varor. 

billiga priser. 

Oerhört urval. 

:fk. är ju, en r~b.agateti cl.et hela, I 
men det är i alla fall et^t människo
hjärta som Eder.. . ... * 
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TEATER. 
Det är alltid ett experiment att 

upptaga ett arbete, som en författare 
ej själv godkänt och utsläppt för of
fentligheten, och experimentet blir 
dubbelt vanskligt, när arbetet icke 
ens är fullbordat. Man fick ett starkt 
intryck av detta inför Strindbergs 
dramatiska fragment Holländaren, 
som Lorensbergsteatern införlivat 
med sitt senaste, rent svenska pro
gram. Långt mera än ett självstän
digt verk förefaller det som ett ut
kast till eller ett upprepande av 
andra Strindbergs produkter, främst 
Till Damaskus. Monologen i första 
scenen var närmast tråkig, och man 
nästan beklagade hr Alw som inför 
det tomma ljusskenet hade att dekla
mera denna långrandiga kärleksti
rad. Sorgligt att säga är Strindberg 
spirituellare i sitt hat än i sin dyr
kan av kvinnan. 

Aftonens behållning lämnade rle 
två enaktarne. Hjalmar Bergmans 
Skuggan är ett litet konstverk av 
sceniskt broderi. En verkningsfull 
sammansättning av kontraster, en 
makaber och dyster grund med nä
stan skärande ljusa och läckra in
slag. Hur briljant följde exempel
vis icke på mordet och ohygglighe
terna scenen med tärnornas entré i 
morgonsolen och ankomsten av den 
åldrige, o, så åldrige! brudgummen 
med blombuketten i hand. Sådana 
tavlor iscensätter endast doktor 
Lindberg, och Göteborg skall snart 
icke längre få njuta av dem! 

Kvällens litterära clou blev Hjal
mar Söderbergs Aftonstjärnan. Vem 
kan såsom Historietternas mästare i 
en enda scen få fram dessa djupa 
perspektiv i några livsöden. Dessa 
människor som sitta här utströdda 
vid borden i den lilla krogen och lå
ta en replik falla nu och en då ryc
ka en med ens så förunderligt nära 
— man ser hela deras liv, och ännu 
mera, den gapande tomheten, vemo
det, ensamheten kring varje männi
skoöde. Doktorn som icke kan vis
tas hemma, sedan ett bröllop, hans 
eget, stod .1892 — hovkamrern, den 
gamle snåle envise herrn, som länge 
Sökt att vinna fröken med en 2-kro-
im och nu sitter tyst och radar upp 
3t)Q i guld för att få sin vilja fram, 

Eli paket Rinso 
och en balja ljur^"t 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 
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om man nnvft„der Rin,0 r 
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lösning över natten och i""'""«o-
skoljn dem väl morgonen 
<lc renn och snôvita. EndaôT bliv» 
^ »'gaste ställena behfi 8tTlul" 

«« '»» mellan 
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sen u,nn kokning 0Ch u,UU 
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Vill Ni 

bli vacker? 

Den Ml, som ger den väck-

T H n -raJu h7n» är Ovicula (ä j 
fvål :Den ar tillverkad efter bepröva 
skon,hetsrecept och innehåller bland« 
dra skönhetsmedel även äggula lätarJ 
främsta medel för hudens"^försköning 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAULPS 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor 

P A R L O R  
A R  H Ö G S T A  MODET! 

Träpärlor till skärp, montering av 
liattar, klädningar etc. etc., alla 
storlekar, kolossalt färgurval! 
Metallpärlor, guld, silver, stål etc. 
etc., till klädningsbroderi. 
Glaspärlor, enormt färgurvali 
Romerska pärlor, alla storlekar. 

Virka 

själv Eder 

Jumpers! 

Ä k t a  b e l g i s k t  
K o  n s t s i l k e  
härtill föres i 
kolossalt färgur
val. 
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pr docka om 50 
gram. 
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Crépi j 

Sommarens modevävnad i 
rikaste sortering• 
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fröien 

den unge ingenjören, son ^ 
älskar, och som hotfullt skvffl 
sin revolver, de gamla inlåtna ^ 

kunderna, som sitta otill 
andra sina drömmar från 1 

taregatan, fröken n:o 2 so® ^ 

sig fram i vit blus med r^, -oj^n ---
en peruk lika sotsvart som *J° ^ 

hur stockholmskt, hur 
universellt <är icke allt det a 
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Offentligajiöjen. 

Stora Teatern 
,i 1 30. Billighetsmatine: 

Söndag Bajadären. 

Varje afton kl. 8 • 

Hrtfmannsjventyri 

^énsbérgsteatern 

Varje afton kl. 8: 

En skugga. 
Aftonstjärnan. 
Holländaren. 

FOLKTEATERN. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné : 

Spel Ut. 

Varje afton kl. 8: 

Ebberyds Bank. 

Nya Teatern. 
Söndag kl. 1: 

jorden runt på 80 dagar. 

Varje afton kl. 7,30: 

jorden runt på 80 dagar. 

ULLA TEATERN. 
Sondag kl. 1,30 För sista gången 
Halta Lena och vindögda Per. 

kl. 7 oeh 9 : 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 
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Norra, HamngäiänMö 

gar, har emellertid detta verk haft 
glänsande framgång. 

Kompositören hade nedlagt ett 
ett stort arbete på denna sin sista 
skapelse, som betecknas som hans bä
sta. Han var alltså en konstnär, ef
tersom han ansåg sig behöva arbeta 
och kämpa för att gå framåt. Men 
nekas kan väl icke, att operettstilen 
pa manga ställen tränger igenom, 
främst i musiken, som mer än en 
gång är verkligt banal. Musiken 
ensam skulle icke förmå bära detta 
verk långt, hur skickligt den än kan 
vara gjord. Det är sagostämningen 

'' de fantastiska situationerna som 
hålla intresset vaket. 

Martin Öhman, som innehar titel
rollen, når väl icke i Hoffmann vad 
han nådde i t. ex. Tannhäuser. Man 
det är kanske omöjligt för en konst
när att med samma entusiasm leva 
sig in i vilken roll som helst, och 
Öhman är säkerligen en av vårt lands 
bästa krafter för operan. Hjördis 
Wahlgren gjorde sin sak bra som 
dockan — det var bara dockan som 
gick sönder! Elin Lejdström i Guil-
liettas parti sjöng och spelade över
lägset. Karl Kinch var, i synnerhet 
i betjäntrollen, lyckad. Yore icke 
de möjligheter han sitter inne med 
värda ett energiskt fortsatt studium? 

Dekorationerna äro på det hela ta 
get goda. Vilket färgspel kan ej 
framtrollas med det elektriska lju
set! Men fanns det på Hoffmnns 
tid elektriska ljusstakar? 

Kapellet under herr Lill-Erik Haf-
grens säkra taktpinne" sköter sig väl. 

R. A. 

Nya Teatern ger ett vårtecken — 
den gamla alltid lika underbara re
san Jorden runt på 80 dagar — ett 
publikens älsklingsstycke som få. 
Genren är givet Nya Teaterns spe
ciella, och med det goda utförande 
denna världens briljantaste reseskild
ring här får skola passagerare för
visso icke utebli på färden. 

Folkteatern har gjort ett aktuellt 
fynd, Ebberyds bank, en ganska 
ohejdad drift med senare tiders kän
da banksvindierier, vilken äger alla 
rimliga betingelser att draga fulla 
hus. Av danskt ursprung har pjä
sen efter några lätta retuscheringar 

Nalle Halidén fått tillämpning 

Inom egna 
gränser. 

C.MP 

hur stiger icke spänningen till hög
tryck, när scenen slutligen lämnas åt 
spelets bästa pjäser, doktorn (hr 
Georg Blickingberg) som så illuso
risk som en urspårad, men trots allt 
distinguerad och fint kultiverad 
doktor ur det levande livet slumrat 
m over boken vid sitt bord, hovkam-
rem, hr Torre Cederborg, som metal
liskt förhårdnad av ålder triumfe
rande tar tillbaka sitt guld, sedan 
han teoretiskt fått sin vilja fram, 
°ch den lilla Vivan, fröken Dora Sö
del berg, som bittert och äkta gråter 
de förödmjukelsens tårar, spm hennes 
geniale far vet är den kalk, som 
oundvikligen hör ungdomen till. När 
®åoga större och mera pretentiöst 
Jggda verk för länge sedan äro 

glömda skall en liten livsbild soan 
enna i all sin stillsamhet och en-
elhet outplånligt leva kvar i min-

1pt' Publikens spontana applåd ef-
r A-ftonsjärnan visade även att 

eri funnit äktheten i pärlan. 

i« . S.L. 
"ffmanns äventyr. 

ffenbach, som skrivit icke min-
,.e.^n etthundratvå där'ki verk för scenen, 

and de mest kända operetterna 
® i underjorden" och "Sköna 

'Orfeu; 
Helem 
oper'13 1 ^ar skapat en enda 
i O-i -f0rn nu Stora Teatei 

K, ï'f: - a» »pk-«va att f° i 
fantasi ^ framförd. Rik pa 
liftea t;it tf°ffnnanns egna sagor 
melodi ®run^ fc>r handlingen — 

°S °°k med växlande stämnin-

nderkläder 
PDI stor sorteri"g 

ïfG & ANDERSON 
-Ï£P°rtsplatsen 1. 

£iver '5ru'csanvisningen 
ett storartat resultat. 

av 
även för svensk jordmån — tyvärr! 
Folkans duo, Ludde och Zara samt 
hr Bohman sörja för att publiken på 
teatern får sig det goda livsförläng-
ande skratt, som de svindlande ban
kernas publik kanske dock känner 
sig mindre frestad att skratta. 

Den Brantingska regeringens saga 
är nu all. och en livlig pressdiskus
sion har uppstått om vilket parti, 
som är skyldigt att träda till och 
stå för rusthållet. 

Den ministär, som nu går, har 
haft den svaga ställning, som varje 
regering måste ha, vilken icke äger 
absolut majoritet i riksdagen. 

Socialdemokraterna äro det star
kaste partiet i både Första och An
dra kammaren. De förfoga, om man 
medräknar vänstersocialister och 
kommunister, över tillsammans 159 
röster i båda kamrarne, under det att 
högern har 103, liberalerna 79 och 
bondeförbundarne, vilka utan att äga 
direkt fastställd politisk färg, torde 
stå högern nära, 39 röster. De tre 
sistnämnda partierna, vilka företrä
da de borgerliga synpunkterna, äro 
med sina 221 röster åtskilligt star
kare än socialdemokraterna, som ha 
endast 159 röster, ooh skulle, om 
enigheten funnes, kunna föra en 
klar och kraftig borgerlig politik. 
Denna enighet finnes emellertid icke. 

Det socialdemokratiska partiets 
låga numerär, jämförd med de bor
gerligas, förklarar varför Brantings 
regering icke fört någon socialdemo
kratisk politik i verklig mening med 
genomförande av de stora socialisti
ska önskemålen, utan begränsat sin 
reformiver så, att den icke överskri
dit de liberala åsikternas råmärken. 
Det liberala partiet har i själva ver
ket varit tungan på den politiska 
vågen. 

När nu ny regerinp- skall bildas, 
visar det sig, att de båda partier, 
vilka äro närmast att taga regerings
arvet, nämligen högern och liberaler
na, icke äro synnerligen redoboena 
att ställa, si" till förfogande. Båda 
sakna den säkra grundval som endast 
den absoluta majoriteten kan skänka. 

Socialdemokraterna anse, att det 
liberala partiet är skyldigt att taga 
regeringsansvaret, då det ju var För
sta kammarens liberaler, som under 
C. G. Ekman fällde sammanjämk
nings,förslaget i direktivfrågan och 
därmed bringade ministären på fall. 
Det liberala partiet är emellertid för 
det första till numerären svagt, för 
det andra splittrat i två riktningar 
på grund av olika uppfattning i 
spritförbudsfrågan. För att kunna 
taga regeringsmakten måste libera
lerna tillförsäkras stöd av något an
nat parti, i detta fall högern, då ju 
fiendskap upip stått med socialdemo
kraterna. Som chef för en eventu
ell liberal ministär nämnes partiets 
egentlige ledare, Edén, och ej C. G. 
Ekman, vilken står som ledare för 
den förbudsvänliga fraktionen. 

Skulle högern bliva det regerings 
bildande partiet, måste det för att 
kunna hålla sig kvar vid makten ha 
stöd av liberalerna. Får man tro 
pressuttalandena vilja liberalerna 
giva sin medverkan endast mot vill 
kor att fortfarande få vara tungan 
på den politiska vågen, d .v. s. att 
en för liberal åskådning behaglig 
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Hemmet. 
Fransmännen äro i Ruhr. Hun-

dratusenden av beväpnade män över
svämma landet. Intet hem är säker
ställt mot främmande inkvartering. 
Familjelivet och hemmets glädje för
ödas. Hur skall en husmor, som 
måste ställa sina bästa rum med de 
ärvda familjeklenoderna till fiendens 
förfogande, och vars kök fylles av 
soldater, kunna hålla ordning i hem
met och utföra sina sysslor med 
glädje? Hur skall hon kunna upp
fostra sina barn till lydnad och goda 
Seder, när de dagligen se hur den in
kvarterade militären smutsar ner om
kring sig. lägger beslag på allt den 
får lust till, med rå brutalitet för
stör allt som väcker dess misshag 
Hur skola barnen kunna växa upp 
ooh utvecklas till själsligen och 
kroppsligen friska människor när 
fransmännen icke ens unna dem nöd
torftig föda? Hurudan skall upp
fostran bli, hur skall barnakaraktä
ren kunna danas, när den allestädes 
närvarande fienden hör varje ord och 
man icke längre vågar ge uttryck ät 
vad man tänker? 

Else Frobenius. 
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DAM" HERR- och BARN-
SKODON 

Trevlifla, eleganta façons 
och utmärkta passformer 

Alltid billigaste priser, 

Nya A.-B, . City 
Telefon 9179 

Kungsg. 51 

politik föres. I spetsen för en bli
vande högerregering tänker man sig 
icke Lindman utan Trygger. 

Ett tredje alternativ är en sam-
lingsministär, vilken med stöd av 
högern, liberalerna och bondeförbun
darne skulle föra en allmän borger
lig politik. En svårighet knyter sig 
i så fall till valet av regeringschef. 
De egentliga partiledarne kunna ic
ke komma firåga enär vilket namn, 
som än därvid nämnes, måste te sig 
osympatiskt för de partier inom 
koalitionen, vilka icke räkna dess 
ägare som en av de sina. Man må
ste följaktligen söka statschefen 
utanför ledareskaran och i stället 
bland dem, som ifråga om politisk 
åskådning hava en mindre starkt 
framträdande partifär"- men dock är 
•personligheter av tillräckligt stora 
mått och med samlande förmåga. 

Avgörandet ligger i gudarnes 
knän. 

En originell och {spännande 
pristävlan, 

vari alla våra läsare utan undantag 
kunna deltaga, kommer att i när
mast följande nummer anordnas av 
redaktionen. Segrarna i den roande 
tävlingen belönas med tre pris: för
sta pris 10 kronor, 2:a pris 5 kro
nor, 3:dje pris presentkort å Kvin
nornas Tidning för halvt år att be
hålla för egen räkning eller att giva 

bort. 

Utvalda från . de linaste och förnämsta tr.é 

planlagerna pä Ceylon octi i Kina, hava de 

en utmärkt fin och delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade. 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. - • » . . ' . . V'"*" " 
Telegramadress: JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. 

Den bistre herrn: — Ni sålde en 
hund till mig för en månad sedan. 
En dyr hund! Ni försäkrade på er 
heder, att det var världens bästa 
hund för råttor. Jag vill bara säga 
er att detta utmärkta hundexemplar 
på hela den här månaden inte så 
mycket som sett åt en råtta. 

Den lugne herrn: - Nå, kan råt
torna önska sig en bättre hund? 

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

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

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan Bl Tel. 4814 — 10365 
Telegram "Vasa" 

Styrmannen ombord på "Hoppet" 
är en rivande karl, men ful i mun. 
Kaptenen talar en dag allvarligt med 
honom: — Ser styrman, man behö
ver alls inte använda några kraft
ord och påkalla mörkrets makter för 
att hjälpa till att upprätthålla dis
ciplinen. Det går lika bra med van
liga fogliga tillrättavisande uttryck. 

Hände så samma dag att timmer
man Hinriksen gjorde sig skyldig 
till någon fruktansvärd blunder, och 
besättningen avvaktade med spänt 
intresse ett kraftigt anförande i känd 
praktstil av styrmannen . 

Men i detsamma denne öppnade 
munnen till ett påtänkt glänsande 
anförande fick han sikte på kapte
nen och ihågkommande dennes för
maningar höjde han i stället ogillan
de fingret och sade: 

— Stygga, stygga timmerman! 

* 

Studenten: — Jag skall be att få 
tacka professorn av hela mitt hjärta. 
Allt vad jag vet har jag professorn 
att tacka för. 

Professorn tankspritt: — Eör all 
del! För all del! Nämn inte den ba
gatellen ! 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

LUX KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor. \ 

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

hiJIa sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det Sr tillverkat särskilt ^ 

för tvätt av all slags ylle. flanell, siden och ömtåligt \ 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX sålje» endast I paket. 

SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

»iiiiiBBi 

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

/ Josenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

20. 

"Nej, hör bara på. Herr Wessel 
vill hålla ordning i världen", sade 
Sabiner-Lotta giftigt — "då borde 
han hälst börja hemma hos sig. Om 
han vill tala om "avskum", så växer 
nog den plantan i hans egen träd

gård." 
Wessel, som redan lyft foten för 

att gå vidare, blev stående, och det 
lopp en underlig känsla av kyla längs 

ryggraden. 
"Vad menar du med sådant tal? 

Jag vill ha svar." 
Sabiner-Lotta skrattade hånfullt. 

"Om herr Wessel behagar gå omkring 
med förbundna ögon!! — annars vet 
hela Rosenhof hur det är mellan fru 
Wessel och hennes unge svåger. ' 

Väggarne tycktes vackla omkring 
Wessel, hans bleka drag voro nu 
mörkröda av raseri. 

"Om du vågar att en enda gång 
låta en sådan gemen lögn komma 
över din giftiga tunga till vem det 
vara må, så slår jag ihjäl dig, ditt 
usla stycke." 

Han hade gripit fast i hennes arm 
och skakade henne våldsamt. 

"Så, så, så", försökte hon att lugna 
honom, vred sig lös, och schasade j 

största hast nedför trappstegen till 
Pothoffs källare. Därvid mumlade 
hon, men så högt att Wessel skulle 
höra det, att man nog kunde slå ihjäl 
en klen och svag människa som hon, 
men sanningen kunde ingen slå ihjäl. 

Ernst stod kvar i skymningen, nä
stan bedövad. Ur hans egna fönster 
lyste honom ett vänligt lampsken till 
mötes. Så hade det lyst varje kväll, 
hela vintern, då han trött kom hem 
från extraarbete i fabriken. Var det 
möjligt? Kunde det vara möjligt, att 
de båda, hans käraste på jorden, be
dragit honom? Blixtsnabbt löpte 
hans tankar tillbaka, hundra småsa
ker döko upp i minnet, varje ord som 
talats fick ny mening. Men så tog 

han sig om huvudet. "Nej! Vad be
tydde det, vad ett sådant kräk sade? 
En giftpadda sprutar sitt gift på alla 
som komma när henne. — Men ändå 
satt misstanken där som en törntagg, 
den nyfödda misstanken. Och det 
fastän han skämdes för sig själv, 
fastän han försökte slunga den ifrån 
sig —! Han smög uppför trappan 
på tåspetsarne med återhållen ande
dräkt, ooh stötte plötsligt upp dörren 
med ett ryck. Hans hjärta slog som 
en hammare, där han stod på dörr
tröskeln, och hans ögon voro blod-
sprängda, så att han först ingenting 
kunde se. Men när han såg, så var 
det en fredlig bild: lugnt brann lam
pan på bordet; i ljuskretsen satt Ede 
med den lille August på knät, Li?-
beth stod vid spiseln sysselsatt med 
kvällsvarden. Vid hans plötsliga in
träde for hon tillsammans med ett 
lätt skri. 

"Men Wessel då! Varför smyger 
du på det viset?" 

Han fick hålla sig fast i dörrkar
men, så skakad blev han av den plöts
liga övergången från kvävande fruk
tan till glad tillförsikt. 

"Jag — jag har visst gått för fort 

urskuldade han sig. "Jag var rädd 
komma sent." 

"Åh, du visste väl, att vi gärna 
väntade", sade Lisbeth. 

Och Ede sade: "Så fort vi ätit 
skall jag ut igen, jag skall träffa 
Wieprandt." 

Maten kom på bordet, och Lisbeth 
var rar och lustig som alltid. Ede 
var ju ofta lite tankspridd, när han 
skulle ut och tankarna ilade i för
väg. Allting var som vanligt. Wes
sel kunde icke upptäcka något nytt, 
huru misstroget han än lurade. Tänk, 
att ett par elaka ord, uttalade av en 
så usel varelse, skulle ha kraft att 
för alltid störa friden i ett tillitsfullt 
hjärta! 

Innan han hunnit svälja sin sista 
munsbit sprang Ede upp, hämtade 
sin hatt och överrock ur sin egen 
kammare och sprang visslande ned 
för trappan. Lisbeth dukade av, och 
lade sedan den lille att sova i säng
kammaren. Dörren lät hon stå på 
glänt. Wessel satt med en bok i 
handen, men utan att få mening i 
vad han läste såg han ängsligt och 
förstulet efter sin hustru. Han hör
de, hur hon klädde av den lille, och 

hängde in hans kläder i skåpet. Han 
hörde hur hon läste aftonbönen med 
honom, och hur gossen, redan söm
nig, med högtidlig stämma läste ef
ter: "Gode Gud, gör August from." 

Nej, det var omöjligt, hon kunde 
inte bedraga honom! 

I huset var det stilla, tyst som dö
den. Fru Lippert, med sitt buller
samma "hov", tillbragte alla fridagar 
till sent på kvällen i sin koloniträd
gård. Gökklockan tickade högt i 
stillheten vid sidan om köksskåpet. 
Sade hon inte något, den gamla kloc
kan? 

Jo, nu tyckte han sig tydligt höra: 
Än-då! — Än-då! Börjader han bli 
förryckt, eftersom han trodde sig hö
ra livlösa ting tala? 

Då stod Lisbeth på tröskeln. 
"Varför i all världen tittar du så 

på mig, brumbjörn? Jag stör dig ju 
inte. Läs du bara. Jag hämtar min 
söm och sätter mig här, tyst som en 
mus." 

L i s b e t h  — H a n  s t r ä c k t e  h a n 
den ut och drog henne till sig. 

'Jaha, vad står på. Har jag nu 
gjort något galet igen? Räknat fel i 
den välsignade hushållsboken?" 



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

S K A 1 1 I I A V I S I A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBOK(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 å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

mamma aniumàex. 
a/lädŷ iistads m&tpasun. 

(Inf' gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1h2—1h3. övriga 
tider efter avtal. 

med England, Ryssland och F rankri
ke. På Balkan Serbien med Rumä 
nien. Jag kan icke tro på Rumä
niens fiendskap, men det förändrade 
sig ej. Det kan jag icke förstå. 
Ryssland ger oss mycket att göra, 
men trots det att Japan hjälper 
Ryssland, så reda vi oss mot dem. 
Amerika hjälper England (jag ser 
Roosevelt räcka bröd och vin åt Eng
lands konung, klappa honom på axeln 
och lämna honom ett kruthorn, en 
dolk och en blykula) och Roosevelt 
tycktes ändå vara vår vän?! 

Kriget är fruktansvärt och kom 
mer att räcka flera år. Alltjämt 
komma nya fiender. Jag ser dem 
komma fram från jordens alla länder, 
och ila mot England för att bistå 
detta land mot oss. De flesta av 
jordens folk bli indragna i kriget, och 
vi få också kämpa på stora avstånd, 
från Nordamerika till Australien, 
från Serbien o. Japan till Kap Horn, 
och överallt dyker England upp. Det 
behärskar också alla våra fienders 
ministerier, och alla böja sig för dess 
brutala och egoistiska makt. Kan 
det bliva så? — Tyskland kommer 
i ett fruktansvärt läge, som når sin 
höjdpunkt 1918. Men det ser ut som 
skulle vapenstilleståndet komma 
först 1920. Månne kejsaren upplever 
1921? Jag såg kejsaren i hermelins
mantel med kronan på huvudet stå 
och såga av benen på sin kullkasta
de tronstol. Under detta arbete blev 
hermelinsmanteln grå och förvand
lade sig till stoft, som föll till jorden 
och kronan krympte mer och mer, 
och kejsaren själv smälte bort i in-
t f ,  v  

Det såg ut, som skulle England få 
en dödsstöt genom Egypten och In
dien. Tyskland blir fruktansvärt sar
gat av kriget och behöver minst 30 
år för att hämta ?ig. Ryssland vak
nar upp och strider med Amerika, pm 
framtidens herravälde. — 

Med oss vare Gud, 
Guido von Gillliausen." 

Om det är möjligt att visionär! 
skåda in i framtiden och det.seäcfa 
verifieras av kommande händelser, 
måste man, som Maeterlinck påpekar, 
tro att framtiden ar lika verklig, lika 
definitiv, att den i tiden eller enighe
ten Rar lika mycken fasthet, lika 
-vnol8 RCiad i asTO-imsl jmtnoB iß2 
mycken relief som det förflutna. 

"De profeti^pm^liittills gp|°^ 
uppfyllelse äro,' fortsätter M;cter-
linck,"vffî|ari|M. Mi ôm 
Nostradamus I oriltsäftefö<$3'MWl-
syiila. att do icke bevisa ¥% 
sin höjd synas de bekräfta att det 
nàgonstàdëè' 'SÄnéä* etl '^älcÉ^ roser-
v38£ Ev* ftÜhitidä hä'hdels'er 

»Bi 

VÅREN är kommen! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
drapfefiet ocli åfedl^' plagg ifïed 

Marknpdens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Ed är hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG, 

I Modellutställning 

omfattande 100-tals originalmo
deller samt nyheter i stommar 
och garneringssaker. 

Se våra skyltfönster. 

Svea Claessons Modemagasin 
Haga Nygatan 10. 

verkliga, lika tydliga, lika oföränder
liga som det förgångnas, och de be
rättiga vår förhoppning, att det, för 
att nå fram dit, gives vägar, som vi 
ännu icke känna, men som det icke i 
alla tider skall vara: omöjligt att 
upptäcka". 

N o r d i s k a  H a n d e l s b a n k e n  

Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Notariatavdelniny. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Verkliga vänner. 

Av H—t. H—n. 

Det förlorade 
paradiset. 

Den enda, som i en stad får ha 
sina obebyggda tomter skräpiga och 
ovårdade, det är staden själv! 

Den här tomten slog med lätthet 
rekordet i vanvård, fastän den låg 
vid en stor, livligt trafikerad stor
stadsgata. Skräp, skräp vart man 
såg och aldrig en enda sopkvast i 
arbete! Bland skräpet utbredde sig 
och frodades ogräset, tistlar och 
otäckstyg. 

I all denna styggelse en liten 
blommande täppa som en gammal 
arbetare anlagt och pysslat med i 
flera år. En den nättaste miniatyr-
trädgård, endast några meter i fyr
kant, med en liten, liten drivbänk, 
en liten lustig buktande gång och 
en låg bänk, där den gamle satt om 
sommarkvällarne och rökte sin pipa, 
lät västersolen skina på sig och säll-
skapade med sina doftande blom
mor. En idyll, ett litet paradis, en 
lycklig människa! 

Nåt hade vårbruket redan börjat 
därinne. Drivbänken var i full ak
tivitet, vårblommornä ; tittade upp ur 
$en svarta myllan och den gamle 
gick där, krattade, ordnade pch gjor* 
dp ; storstädning. 

Så en morgon kommer eji stoj; 
lastbil ni Hum de, ett par unga karlar 
sparkaromkuli $et bräckliga; stängs4 

Ifjt, kring .täppan,; hugga in på d« 
små. iordningställda prydliga.:,rabai-
t^r^ mad sinf spadar och kasta upp 
myllan i lastbilen. A.AH är förötfc,, 
dei) lilla trädgården förstörd, upp
grävd,; .; neçtpwpad och platsen lij$a 
skräpig ïprn onagiyningem Stålti^r! 
den till stängslet ligger hoptrasslad) 

en . slängd åt sidan, vårblpm-
-u,J) i' vi tv , . iq Tuj -• iv fin 
morna söndertrampade. 

Ï all denna förödelse gar den gam-
,e av och ai£ Tian protesterar inte, 
ier inte om försköning; han ser sig 

Det var kanske ingen vacker tan
ke; men jag tänkte den ändå. Den 
kom oemotståndligt för mig, när 
jag satt vid det uppiffade kaffebor
det i kretsen av mina inbjudna dam
gäster. 

Det slog mig plötsligt hur litet 
jag hade gemensamt med de flesta 
av dem och de med mig. Allt vad 
de yttrade i olika ämnen röjde upp
fattningar helt främmande för mina, 
och skall jag vara fullkomligt upp
riktig röjde de i många fall ingen 
personlig uppfattning alls. Jag kän
de igen i vad de sade andras ord, 
tidningars ord, allmänna fördomar 
och åsikter, som hastigt och lustigt 
flödade över deras läppar. Det var 
som om ingenting berört dem per
sonligen — ingen gång darrade deras 
ord av denna djupa bröstton som för
råder att hjärtat träffats på en öm 
och blottad punkt. — Ett skjutet 
barn i Ruhr — ja visst herre Gud 
var det rysligt, men det var ju inte 
deras barn! En upprörande fräck 
oeh missledande kritik — ja, var den 
det verkligen, den var i varje fall 
roligt skriven. — En mängd genom 
grova svindlerier utarmat småfolk 
— ja, nog var det hemskt vad man 
kunde, men gudskelov, de hade ju 
ändå sina egna pängar i säkerhet! 
En skilsmässa på grund av uppenbar 
otrohet, som vållat den övergivna 
hustrun oerhörda lidanden — men 
det pratades så mycket och många 
ansågo förstås att det var hennes 
fel! 

Deras ord nådde mig såsom ord 
från en helt främmande värld. Och 
jag såg plötsligt på deras flackande, 
mönstrande blickar, att det icke var 
till mig de kommit, utan till vånin
gen, möblerna, till varandra och att 
de alls icke skulle ha kommit om 
jag suttit i ett tomt rum och varit 
fattig och ensam. Och säkerligen 
skulle jag ej heller ha inbjudit dem, 
om de varit fattiga och ensamma och 
gått i nedkippade skor och urblekta 
hattar och haft sina ringar på stam
pen i stället för att som nu bära dem 
pa .sina koketta, manikurerade och 
alltför vita och fina händer. 

Och det var då tanken kom att 
icke alla dessy, som räknades till min 
vänkrets, voro mina verkliga vänner. 

Ty en vän är dock något så stort och 
kostbart på denna jord att många 
förvisso icke äro värdiga att bära 
ett sådant namn. 

Och jag undrade hur många av 
dem, som nu sutto framför mig, jag 
skulle uppsöka, om hela deras socia
la stass och klädnad föll av dem och 
de endast voro vad de äro i sig själ
va. 

Allt detta står så tydligt för mig 
denna förmiddag. Med ingen av 
dessa umgås jag på grund av urval 
och sympati. Jag skulle lika lätt 
och smärtfritt övergiva dem som de 
mig, om våra sociala förhållanden 
ändrades. Det är uteslutande det 
likartade, det något så när jämn-
spelta i tingen som håller oss tillsam
mans — ingenting annat. 

Men vid bordet sitta även andra, 
insmugna, bland de övriga såsom äk
ta. ädelstenar bland simili. Mina 
verkliga vänner! Jag vet icke om 
de äro rika eller fattiga och har al
drig tänkt över deras sociala rang. 
För mig äro de endast, med sina fel 
och förtjänster, sina brister och sina. 
dygder mina verkliga vänner. De
ras åsyn, deras ord, deras inre män
niska äro mig kostbarare än kleno
der. Varhelst i världen vi möttes 
skulle vi alltid -möta varandra lika
dana. Om de än bleve .så fattiga, att 
de måste gå i trasor, skulle jag kun
na vandra långa vägar för att få 
sluta dem i min famn. Hade de blott 
dikesrenar att bjuda mig att vila på, 
skulle jag anse den som en ärofull 
plats vid deras sida. Och jag tror 
att om jag själv bleve fattig, utstött 
och ensam, en knackning alltibland 
skulle ljuda på min dörr och att 
utanför en famn skulle öppnas, som 
skulle komma mig att känna mig 
oändligt rik. Emellan mina verkli
ga vänner och mig bestämma inga 
tillfälligheter, stå inga onda tankar, 
inga sårande ord — vår vänskap är 
ren, kristallklart ogrumlad. Såsom 
blida stjärnor ha de tänts på min 
himmel under livets långa vandring 
— en efter en. Många blevo de al
drig. Och kanske har en och annan 
redan sjunkit ned bakom det passe
rades horisont. Men det var likväl 
en väns stjärna, och klarheten av 
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GÖTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 

Eleganta manieureluiep 
till fördelaktigast© priser 
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hennes ljus skäll för evigt väva sig 
in bland de skönaste minnena i min 
själ. 

I denna vecka har hemkommit 
i 

ny sändning av 

1 

éntjait'omkring rådviiL mfflfä. — 
Och nar man frågar honörn, sva

rar han med en darrning om mun
nen: — Se, det är stans tomt — en 
annan har inte haft någon rätt — 
oqn nu behöver dom myllan. Det 
var ju litet roligt förstås för en an-

ooh Rock-1 

T Y G E R  I  

Matellasse, Crepe Marocaine, Rips, 

Gabardine, Cheviot och Kläde. 

130—140 cm. br. 
.allh 

952 

flaii att gå hiir oehVfockä lit'ét med 
jlommorna. 

Hän fbréökér èttf visa s'îg bip^er 
Ôàtifclfiëii,1 &ëir déHi: iryôiëï 

i atilrfkternttéklerhå: iich i'oißteh äf 

Prima Varor. 

billiga priser. 

Oerhört urval. 

:fk. är ju, en r~b.agateti cl.et hela, I 
men det är i alla fall et^t människo
hjärta som Eder.. . ... * 

t. ns c t v .si« i" e5 (Jrdybn. 
Hjnt t 
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TEATER. 
Det är alltid ett experiment att 

upptaga ett arbete, som en författare 
ej själv godkänt och utsläppt för of
fentligheten, och experimentet blir 
dubbelt vanskligt, när arbetet icke 
ens är fullbordat. Man fick ett starkt 
intryck av detta inför Strindbergs 
dramatiska fragment Holländaren, 
som Lorensbergsteatern införlivat 
med sitt senaste, rent svenska pro
gram. Långt mera än ett självstän
digt verk förefaller det som ett ut
kast till eller ett upprepande av 
andra Strindbergs produkter, främst 
Till Damaskus. Monologen i första 
scenen var närmast tråkig, och man 
nästan beklagade hr Alw som inför 
det tomma ljusskenet hade att dekla
mera denna långrandiga kärleksti
rad. Sorgligt att säga är Strindberg 
spirituellare i sitt hat än i sin dyr
kan av kvinnan. 

Aftonens behållning lämnade rle 
två enaktarne. Hjalmar Bergmans 
Skuggan är ett litet konstverk av 
sceniskt broderi. En verkningsfull 
sammansättning av kontraster, en 
makaber och dyster grund med nä
stan skärande ljusa och läckra in
slag. Hur briljant följde exempel
vis icke på mordet och ohygglighe
terna scenen med tärnornas entré i 
morgonsolen och ankomsten av den 
åldrige, o, så åldrige! brudgummen 
med blombuketten i hand. Sådana 
tavlor iscensätter endast doktor 
Lindberg, och Göteborg skall snart 
icke längre få njuta av dem! 

Kvällens litterära clou blev Hjal
mar Söderbergs Aftonstjärnan. Vem 
kan såsom Historietternas mästare i 
en enda scen få fram dessa djupa 
perspektiv i några livsöden. Dessa 
människor som sitta här utströdda 
vid borden i den lilla krogen och lå
ta en replik falla nu och en då ryc
ka en med ens så förunderligt nära 
— man ser hela deras liv, och ännu 
mera, den gapande tomheten, vemo
det, ensamheten kring varje männi
skoöde. Doktorn som icke kan vis
tas hemma, sedan ett bröllop, hans 
eget, stod .1892 — hovkamrern, den 
gamle snåle envise herrn, som länge 
Sökt att vinna fröken med en 2-kro-
im och nu sitter tyst och radar upp 
3t)Q i guld för att få sin vilja fram, 

Eli paket Rinso 
och en balja ljur^"t 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

DeU* onådig, .ttkokak|Mo 

om man nnvft„der Rin,0 r 
aggn klftderna i blöl i en l! 0"1 »II 

lösning över natten och i""'""«o-
skoljn dem väl morgonen 
<lc renn och snôvita. EndaôT bliv» 
^ »'gaste ställena behfi 8tTlul" 

«« '»» mellan 

sjäiv bok.u.vu™' 
sen u,nn kokning 0Ch u,UU 
e»uggning. s " u|an 

Det reducerar arbetet „„ 
"il'Hla möjliga L? 

Äfck sllnr"r bränsle 

Rinso-
»unligm. sAptvÅl 

» öre 
per paket 

Vill Ni 

bli vacker? 

Den Ml, som ger den väck-

T H n -raJu h7n» är Ovicula (ä j 
fvål :Den ar tillverkad efter bepröva 
skon,hetsrecept och innehåller bland« 
dra skönhetsmedel även äggula lätarJ 
främsta medel för hudens"^försköning 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAULPS 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor 

P A R L O R  
A R  H Ö G S T A  MODET! 

Träpärlor till skärp, montering av 
liattar, klädningar etc. etc., alla 
storlekar, kolossalt färgurval! 
Metallpärlor, guld, silver, stål etc. 
etc., till klädningsbroderi. 
Glaspärlor, enormt färgurvali 
Romerska pärlor, alla storlekar. 

Virka 

själv Eder 

Jumpers! 

Ä k t a  b e l g i s k t  
K o  n s t s i l k e  
härtill föres i 
kolossalt färgur
val. 

i P r i s Kr. 3.00 
pr docka om 50 
gram. 

Göteborg Hamngatan 11 

Crépi j 

Sommarens modevävnad i 
rikaste sortering• 

4 • KUNG«5GAT.2^ 

fröien 

den unge ingenjören, son ^ 
älskar, och som hotfullt skvffl 
sin revolver, de gamla inlåtna ^ 

kunderna, som sitta otill 
andra sina drömmar från 1 

taregatan, fröken n:o 2 so® ^ 

sig fram i vit blus med r^, -oj^n ---
en peruk lika sotsvart som *J° ^ 

hur stockholmskt, hur 
universellt <är icke allt det a 

>1 
•••••••••••••••I MM.«..,,,,,, 

[Bomullstyger - JMöbeltyger - s 
! Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 

q - Prover sändas, v Precisera godftctsfullt vad ni önskar. 
KonstfUtcna försäljntngsmagastn, 6otcbo 
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Offentligajiöjen. 

Stora Teatern 
,i 1 30. Billighetsmatine: 

Söndag Bajadären. 

Varje afton kl. 8 • 

Hrtfmannsjventyri 

^énsbérgsteatern 

Varje afton kl. 8: 

En skugga. 
Aftonstjärnan. 
Holländaren. 

FOLKTEATERN. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné : 

Spel Ut. 

Varje afton kl. 8: 

Ebberyds Bank. 

Nya Teatern. 
Söndag kl. 1: 

jorden runt på 80 dagar. 

Varje afton kl. 7,30: 

jorden runt på 80 dagar. 

ULLA TEATERN. 
Sondag kl. 1,30 För sista gången 
Halta Lena och vindögda Per. 

kl. 7 oeh 9 : 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

914-18/4 

U T S T Ä L L N I N G  
AV 

h a n d h a m r a t  

K O N S T T E N N  

S J Ö G R E N S  

Norra, HamngäiänMö 

gar, har emellertid detta verk haft 
glänsande framgång. 

Kompositören hade nedlagt ett 
ett stort arbete på denna sin sista 
skapelse, som betecknas som hans bä
sta. Han var alltså en konstnär, ef
tersom han ansåg sig behöva arbeta 
och kämpa för att gå framåt. Men 
nekas kan väl icke, att operettstilen 
pa manga ställen tränger igenom, 
främst i musiken, som mer än en 
gång är verkligt banal. Musiken 
ensam skulle icke förmå bära detta 
verk långt, hur skickligt den än kan 
vara gjord. Det är sagostämningen 

'' de fantastiska situationerna som 
hålla intresset vaket. 

Martin Öhman, som innehar titel
rollen, når väl icke i Hoffmann vad 
han nådde i t. ex. Tannhäuser. Man 
det är kanske omöjligt för en konst
när att med samma entusiasm leva 
sig in i vilken roll som helst, och 
Öhman är säkerligen en av vårt lands 
bästa krafter för operan. Hjördis 
Wahlgren gjorde sin sak bra som 
dockan — det var bara dockan som 
gick sönder! Elin Lejdström i Guil-
liettas parti sjöng och spelade över
lägset. Karl Kinch var, i synnerhet 
i betjäntrollen, lyckad. Yore icke 
de möjligheter han sitter inne med 
värda ett energiskt fortsatt studium? 

Dekorationerna äro på det hela ta 
get goda. Vilket färgspel kan ej 
framtrollas med det elektriska lju
set! Men fanns det på Hoffmnns 
tid elektriska ljusstakar? 

Kapellet under herr Lill-Erik Haf-
grens säkra taktpinne" sköter sig väl. 

R. A. 

Nya Teatern ger ett vårtecken — 
den gamla alltid lika underbara re
san Jorden runt på 80 dagar — ett 
publikens älsklingsstycke som få. 
Genren är givet Nya Teaterns spe
ciella, och med det goda utförande 
denna världens briljantaste reseskild
ring här får skola passagerare för
visso icke utebli på färden. 

Folkteatern har gjort ett aktuellt 
fynd, Ebberyds bank, en ganska 
ohejdad drift med senare tiders kän
da banksvindierier, vilken äger alla 
rimliga betingelser att draga fulla 
hus. Av danskt ursprung har pjä
sen efter några lätta retuscheringar 

Nalle Halidén fått tillämpning 

Inom egna 
gränser. 

C.MP 

hur stiger icke spänningen till hög
tryck, när scenen slutligen lämnas åt 
spelets bästa pjäser, doktorn (hr 
Georg Blickingberg) som så illuso
risk som en urspårad, men trots allt 
distinguerad och fint kultiverad 
doktor ur det levande livet slumrat 
m over boken vid sitt bord, hovkam-
rem, hr Torre Cederborg, som metal
liskt förhårdnad av ålder triumfe
rande tar tillbaka sitt guld, sedan 
han teoretiskt fått sin vilja fram, 
°ch den lilla Vivan, fröken Dora Sö
del berg, som bittert och äkta gråter 
de förödmjukelsens tårar, spm hennes 
geniale far vet är den kalk, som 
oundvikligen hör ungdomen till. När 
®åoga större och mera pretentiöst 
Jggda verk för länge sedan äro 

glömda skall en liten livsbild soan 
enna i all sin stillsamhet och en-
elhet outplånligt leva kvar i min-

1pt' Publikens spontana applåd ef-
r A-ftonsjärnan visade även att 

eri funnit äktheten i pärlan. 

i« . S.L. 
"ffmanns äventyr. 

ffenbach, som skrivit icke min-
,.e.^n etthundratvå där'ki verk för scenen, 

and de mest kända operetterna 
® i underjorden" och "Sköna 

'Orfeu; 
Helem 
oper'13 1 ^ar skapat en enda 
i O-i -f0rn nu Stora Teatei 

K, ï'f: - a» »pk-«va att f° i 
fantasi ^ framförd. Rik pa 
liftea t;it tf°ffnnanns egna sagor 
melodi ®run^ fc>r handlingen — 

°S °°k med växlande stämnin-

nderkläder 
PDI stor sorteri"g 

ïfG & ANDERSON 
-Ï£P°rtsplatsen 1. 

£iver '5ru'csanvisningen 
ett storartat resultat. 

av 
även för svensk jordmån — tyvärr! 
Folkans duo, Ludde och Zara samt 
hr Bohman sörja för att publiken på 
teatern får sig det goda livsförläng-
ande skratt, som de svindlande ban
kernas publik kanske dock känner 
sig mindre frestad att skratta. 

Den Brantingska regeringens saga 
är nu all. och en livlig pressdiskus
sion har uppstått om vilket parti, 
som är skyldigt att träda till och 
stå för rusthållet. 

Den ministär, som nu går, har 
haft den svaga ställning, som varje 
regering måste ha, vilken icke äger 
absolut majoritet i riksdagen. 

Socialdemokraterna äro det star
kaste partiet i både Första och An
dra kammaren. De förfoga, om man 
medräknar vänstersocialister och 
kommunister, över tillsammans 159 
röster i båda kamrarne, under det att 
högern har 103, liberalerna 79 och 
bondeförbundarne, vilka utan att äga 
direkt fastställd politisk färg, torde 
stå högern nära, 39 röster. De tre 
sistnämnda partierna, vilka företrä
da de borgerliga synpunkterna, äro 
med sina 221 röster åtskilligt star
kare än socialdemokraterna, som ha 
endast 159 röster, ooh skulle, om 
enigheten funnes, kunna föra en 
klar och kraftig borgerlig politik. 
Denna enighet finnes emellertid icke. 

Det socialdemokratiska partiets 
låga numerär, jämförd med de bor
gerligas, förklarar varför Brantings 
regering icke fört någon socialdemo
kratisk politik i verklig mening med 
genomförande av de stora socialisti
ska önskemålen, utan begränsat sin 
reformiver så, att den icke överskri
dit de liberala åsikternas råmärken. 
Det liberala partiet har i själva ver
ket varit tungan på den politiska 
vågen. 

När nu ny regerinp- skall bildas, 
visar det sig, att de båda partier, 
vilka äro närmast att taga regerings
arvet, nämligen högern och liberaler
na, icke äro synnerligen redoboena 
att ställa, si" till förfogande. Båda 
sakna den säkra grundval som endast 
den absoluta majoriteten kan skänka. 

Socialdemokraterna anse, att det 
liberala partiet är skyldigt att taga 
regeringsansvaret, då det ju var För
sta kammarens liberaler, som under 
C. G. Ekman fällde sammanjämk
nings,förslaget i direktivfrågan och 
därmed bringade ministären på fall. 
Det liberala partiet är emellertid för 
det första till numerären svagt, för 
det andra splittrat i två riktningar 
på grund av olika uppfattning i 
spritförbudsfrågan. För att kunna 
taga regeringsmakten måste libera
lerna tillförsäkras stöd av något an
nat parti, i detta fall högern, då ju 
fiendskap upip stått med socialdemo
kraterna. Som chef för en eventu
ell liberal ministär nämnes partiets 
egentlige ledare, Edén, och ej C. G. 
Ekman, vilken står som ledare för 
den förbudsvänliga fraktionen. 

Skulle högern bliva det regerings 
bildande partiet, måste det för att 
kunna hålla sig kvar vid makten ha 
stöd av liberalerna. Får man tro 
pressuttalandena vilja liberalerna 
giva sin medverkan endast mot vill 
kor att fortfarande få vara tungan 
på den politiska vågen, d .v. s. att 
en för liberal åskådning behaglig 

«Annonsering 

Gô'leborgtffcrçonpwt 

gor €r firma kand 

i Göteborg och dc 

värtsvenska land' 

skapea med dess 

bety-daride och. ! 

affdre kraftiga 

publik... #«4 

Qôtebomsllornonnost' 
shaffarêrll 

nija bunder 

öbadomsalining 

ökad förtjänst 

Hemmet. 
Fransmännen äro i Ruhr. Hun-

dratusenden av beväpnade män över
svämma landet. Intet hem är säker
ställt mot främmande inkvartering. 
Familjelivet och hemmets glädje för
ödas. Hur skall en husmor, som 
måste ställa sina bästa rum med de 
ärvda familjeklenoderna till fiendens 
förfogande, och vars kök fylles av 
soldater, kunna hålla ordning i hem
met och utföra sina sysslor med 
glädje? Hur skall hon kunna upp
fostra sina barn till lydnad och goda 
Seder, när de dagligen se hur den in
kvarterade militären smutsar ner om
kring sig. lägger beslag på allt den 
får lust till, med rå brutalitet för
stör allt som väcker dess misshag 
Hur skola barnen kunna växa upp 
ooh utvecklas till själsligen och 
kroppsligen friska människor när 
fransmännen icke ens unna dem nöd
torftig föda? Hurudan skall upp
fostran bli, hur skall barnakaraktä
ren kunna danas, när den allestädes 
närvarande fienden hör varje ord och 
man icke längre vågar ge uttryck ät 
vad man tänker? 

Else Frobenius. 

Kl N r a w  

DETA' 
Harang 

NIABg 
Handarbeten 

Material 

DAM" HERR- och BARN-
SKODON 

Trevlifla, eleganta façons 
och utmärkta passformer 

Alltid billigaste priser, 

Nya A.-B, . City 
Telefon 9179 

Kungsg. 51 

politik föres. I spetsen för en bli
vande högerregering tänker man sig 
icke Lindman utan Trygger. 

Ett tredje alternativ är en sam-
lingsministär, vilken med stöd av 
högern, liberalerna och bondeförbun
darne skulle föra en allmän borger
lig politik. En svårighet knyter sig 
i så fall till valet av regeringschef. 
De egentliga partiledarne kunna ic
ke komma firåga enär vilket namn, 
som än därvid nämnes, måste te sig 
osympatiskt för de partier inom 
koalitionen, vilka icke räkna dess 
ägare som en av de sina. Man må
ste följaktligen söka statschefen 
utanför ledareskaran och i stället 
bland dem, som ifråga om politisk 
åskådning hava en mindre starkt 
framträdande partifär"- men dock är 
•personligheter av tillräckligt stora 
mått och med samlande förmåga. 

Avgörandet ligger i gudarnes 
knän. 

En originell och {spännande 
pristävlan, 

vari alla våra läsare utan undantag 
kunna deltaga, kommer att i när
mast följande nummer anordnas av 
redaktionen. Segrarna i den roande 
tävlingen belönas med tre pris: för
sta pris 10 kronor, 2:a pris 5 kro
nor, 3:dje pris presentkort å Kvin
nornas Tidning för halvt år att be
hålla för egen räkning eller att giva 

bort. 

Utvalda från . de linaste och förnämsta tr.é 

planlagerna pä Ceylon octi i Kina, hava de 

en utmärkt fin och delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade. 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. - • » . . ' . . V'"*" " 
Telegramadress: JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. 

Den bistre herrn: — Ni sålde en 
hund till mig för en månad sedan. 
En dyr hund! Ni försäkrade på er 
heder, att det var världens bästa 
hund för råttor. Jag vill bara säga 
er att detta utmärkta hundexemplar 
på hela den här månaden inte så 
mycket som sett åt en råtta. 

Den lugne herrn: - Nå, kan råt
torna önska sig en bättre hund? 

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

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

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan Bl Tel. 4814 — 10365 
Telegram "Vasa" 

Styrmannen ombord på "Hoppet" 
är en rivande karl, men ful i mun. 
Kaptenen talar en dag allvarligt med 
honom: — Ser styrman, man behö
ver alls inte använda några kraft
ord och påkalla mörkrets makter för 
att hjälpa till att upprätthålla dis
ciplinen. Det går lika bra med van
liga fogliga tillrättavisande uttryck. 

Hände så samma dag att timmer
man Hinriksen gjorde sig skyldig 
till någon fruktansvärd blunder, och 
besättningen avvaktade med spänt 
intresse ett kraftigt anförande i känd 
praktstil av styrmannen . 

Men i detsamma denne öppnade 
munnen till ett påtänkt glänsande 
anförande fick han sikte på kapte
nen och ihågkommande dennes för
maningar höjde han i stället ogillan
de fingret och sade: 

— Stygga, stygga timmerman! 

* 

Studenten: — Jag skall be att få 
tacka professorn av hela mitt hjärta. 
Allt vad jag vet har jag professorn 
att tacka för. 

Professorn tankspritt: — Eör all 
del! För all del! Nämn inte den ba
gatellen ! 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

LUX KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor. \ 

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

hiJIa sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det Sr tillverkat särskilt ^ 

för tvätt av all slags ylle. flanell, siden och ömtåligt \ 

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX sålje» endast I paket. 

SUNLIGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

»iiiiiBBi 

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

/ Josenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

20. 

"Nej, hör bara på. Herr Wessel 
vill hålla ordning i världen", sade 
Sabiner-Lotta giftigt — "då borde 
han hälst börja hemma hos sig. Om 
han vill tala om "avskum", så växer 
nog den plantan i hans egen träd

gård." 
Wessel, som redan lyft foten för 

att gå vidare, blev stående, och det 
lopp en underlig känsla av kyla längs 

ryggraden. 
"Vad menar du med sådant tal? 

Jag vill ha svar." 
Sabiner-Lotta skrattade hånfullt. 

"Om herr Wessel behagar gå omkring 
med förbundna ögon!! — annars vet 
hela Rosenhof hur det är mellan fru 
Wessel och hennes unge svåger. ' 

Väggarne tycktes vackla omkring 
Wessel, hans bleka drag voro nu 
mörkröda av raseri. 

"Om du vågar att en enda gång 
låta en sådan gemen lögn komma 
över din giftiga tunga till vem det 
vara må, så slår jag ihjäl dig, ditt 
usla stycke." 

Han hade gripit fast i hennes arm 
och skakade henne våldsamt. 

"Så, så, så", försökte hon att lugna 
honom, vred sig lös, och schasade j 

största hast nedför trappstegen till 
Pothoffs källare. Därvid mumlade 
hon, men så högt att Wessel skulle 
höra det, att man nog kunde slå ihjäl 
en klen och svag människa som hon, 
men sanningen kunde ingen slå ihjäl. 

Ernst stod kvar i skymningen, nä
stan bedövad. Ur hans egna fönster 
lyste honom ett vänligt lampsken till 
mötes. Så hade det lyst varje kväll, 
hela vintern, då han trött kom hem 
från extraarbete i fabriken. Var det 
möjligt? Kunde det vara möjligt, att 
de båda, hans käraste på jorden, be
dragit honom? Blixtsnabbt löpte 
hans tankar tillbaka, hundra småsa
ker döko upp i minnet, varje ord som 
talats fick ny mening. Men så tog 

han sig om huvudet. "Nej! Vad be
tydde det, vad ett sådant kräk sade? 
En giftpadda sprutar sitt gift på alla 
som komma när henne. — Men ändå 
satt misstanken där som en törntagg, 
den nyfödda misstanken. Och det 
fastän han skämdes för sig själv, 
fastän han försökte slunga den ifrån 
sig —! Han smög uppför trappan 
på tåspetsarne med återhållen ande
dräkt, ooh stötte plötsligt upp dörren 
med ett ryck. Hans hjärta slog som 
en hammare, där han stod på dörr
tröskeln, och hans ögon voro blod-
sprängda, så att han först ingenting 
kunde se. Men när han såg, så var 
det en fredlig bild: lugnt brann lam
pan på bordet; i ljuskretsen satt Ede 
med den lille August på knät, Li?-
beth stod vid spiseln sysselsatt med 
kvällsvarden. Vid hans plötsliga in
träde for hon tillsammans med ett 
lätt skri. 

"Men Wessel då! Varför smyger 
du på det viset?" 

Han fick hålla sig fast i dörrkar
men, så skakad blev han av den plöts
liga övergången från kvävande fruk
tan till glad tillförsikt. 

"Jag — jag har visst gått för fort 

urskuldade han sig. "Jag var rädd 
komma sent." 

"Åh, du visste väl, att vi gärna 
väntade", sade Lisbeth. 

Och Ede sade: "Så fort vi ätit 
skall jag ut igen, jag skall träffa 
Wieprandt." 

Maten kom på bordet, och Lisbeth 
var rar och lustig som alltid. Ede 
var ju ofta lite tankspridd, när han 
skulle ut och tankarna ilade i för
väg. Allting var som vanligt. Wes
sel kunde icke upptäcka något nytt, 
huru misstroget han än lurade. Tänk, 
att ett par elaka ord, uttalade av en 
så usel varelse, skulle ha kraft att 
för alltid störa friden i ett tillitsfullt 
hjärta! 

Innan han hunnit svälja sin sista 
munsbit sprang Ede upp, hämtade 
sin hatt och överrock ur sin egen 
kammare och sprang visslande ned 
för trappan. Lisbeth dukade av, och 
lade sedan den lille att sova i säng
kammaren. Dörren lät hon stå på 
glänt. Wessel satt med en bok i 
handen, men utan att få mening i 
vad han läste såg han ängsligt och 
förstulet efter sin hustru. Han hör
de, hur hon klädde av den lille, och 

hängde in hans kläder i skåpet. Han 
hörde hur hon läste aftonbönen med 
honom, och hur gossen, redan söm
nig, med högtidlig stämma läste ef
ter: "Gode Gud, gör August from." 

Nej, det var omöjligt, hon kunde 
inte bedraga honom! 

I huset var det stilla, tyst som dö
den. Fru Lippert, med sitt buller
samma "hov", tillbragte alla fridagar 
till sent på kvällen i sin koloniträd
gård. Gökklockan tickade högt i 
stillheten vid sidan om köksskåpet. 
Sade hon inte något, den gamla kloc
kan? 

Jo, nu tyckte han sig tydligt höra: 
Än-då! — Än-då! Börjader han bli 
förryckt, eftersom han trodde sig hö
ra livlösa ting tala? 

Då stod Lisbeth på tröskeln. 
"Varför i all världen tittar du så 

på mig, brumbjörn? Jag stör dig ju 
inte. Läs du bara. Jag hämtar min 
söm och sätter mig här, tyst som en 
mus." 

L i s b e t h  — H a n  s t r ä c k t e  h a n 
den ut och drog henne till sig. 

'Jaha, vad står på. Har jag nu 
gjort något galet igen? Räknat fel i 
den välsignade hushållsboken?" 
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Emilie Petterssons 
Broderiaffär 
(Inneh. À. HÅRSTKÖM) 

KUNGSGATAN 45 — TELEFON 6831 

Färdiga och ritade arbeten, ständigt 
på lager. 

Hem slöjdsarbeten ss. 

möbeltyger, dukar, gardiner, 
kuddar och mattor. 

En osanning liknar en snöboll; ju 
längre den vältras omkring, desto 
större blir den. 

M. Luther. 

D A M B L U S A R  
i trevliga färger och modeller från 4: 50 

. til} högre priser. Konfirmationsklädninga: 
0: 50. Svarta blusar och klädningar, pas 
sande för sorg-, ständigt på lager. 

O. F. HULTBERGS Blusaffar, 
Husargatan 40. 

Obs. ! Beställningar emottages. Även 
egna tyger sys. 

Grått hår. 
Varför frukta männen gråa hår? 

Att kvinnorna göra det är förklar
ligt, ty det första gråa håret på hen
nes huvud bildar den första istappen 
i mannens hjärta. 

Men kvinnan har ingen liknande 
fördom mot männen. Hon kan be
undra, ja älska en man med grånan
de huvud, och i den verkligt äkta 
romaneska romanlitteraturen höjer 
det t. o. m. en hjältes charme, om 
hans hår åtminstone vid tinningarna 
är en smula silversprängt. Sörjer 
alltså kvinnan med fog över sina 
första gråa hår så förstår man ej 
varför mannen gör detta och ofta 
genom konstlade medel söker dölja 
dem. Ty om det finns något som 
kvinnan verkligen djupt föraktar så 
är det fåfänga hos en man. Skall 
han på artificiell väg bibehålla sin 
ungdom, måste han göra det så väl, 
så omsorgsfullt att hon aldrig får 
den ringaste aning därom. Märker 
hon det allra minsta är med ens all 
hennes respekt för den mannen 
borta, 

Jag förstod mäns skräck för den 
kortklippta karlaktiga emancipa
tionskvinnan från 80- och 90-
talen först när jag erfor en 
kvinnas känsla gent emot en sådan 
feminiserad man, som svärtar hår 
och mustascher och är behagsjuk och 
kokett. Yad vi verkliga kvinnor 

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. 

Lahmans Trieotunderkläder för Herrar och Damer. Underkjolar, 
Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmoge gardiner 
Möbeltyger, Borddukar vackert urya), äkta färger. Linneduktyger 
Handdukar, Sängtäeken, Filtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
REKOMMENDERAS 

Ingen är värd mer eller mindre 
än det rätta, som han vill, eller det 
sanna, som han vet. 

Es. Tegnér. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet B l u s k o s t y m e n  

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlag 

Jordgubbar, Moreller, Plommon, Klar
bär, Blandad frukt, Päron, och Äpplen. 
Varje burk avsedd för 5 personer. 4 burkar 
kr. 4:50 fraktfritt. Expedieras mot efter-
krav från Hjalmar Lan dins Fruktkonserv
fabrik, Mosås Angiv denna tidning. 

känna inför dylika män måste vara 
detsamma som de verkliga männen 
känna gentemot kvinnor, som söka 
vara deras like i utseende. 

Alltså: hellre en man, en verklig 
man, med grå hår är en effeminerad 
fjant med sotade lockar! Männen 
må i detta fall se till håren och åren 
— kvinnan ser på sitt vis — efter 
karaktären och sinnelaget. 

flodernaste faconer ! 
Jlörsta sortering ! 

nsson 

Den goda gärningen. 

— Nå, sade lärarinnan i söndags
skolan, kommer ni ihåg den goda fö
resats ni gjorde förra söndagen? 

Allmänt rannsakande av hjärtan 
och njurar. 

Generad tystnad. 
— Minns ni inte, att vi kommo 

överens om, att var och en av oss 
skulle försöka göra någon annan 
människa riktigt lycklig och glad? 

Jooo, det mindes ju barnen. 
— Nå, har någon av er hållit den

na goda föresats? 
Alla ögonlock sänkas. Endast 

Pelle Svenssons ögon stråla triumfe
rande och hans knubbiga hand fladd
rar i luften. 

— Du, Pelle?? säger lärarinnan 
tvivlande. Verkligen?? ! ! Det är 
överraskande oôh därför dubbelt 
glädjande. Berätta nu, som ett gott 
föredöme för kamraterna, på vad sätt 
du gjorde en människa lycklig och 
glad. 

—- .Jo, slamrar Pelle på. Mamma 
ville ha det lugnt och så skickade 

3<ranfe 

"Rinça möda — 

storartat resuftat, 
då Ni tvättar med Tomtens Tvätt
pulver enligt bruksanvisningen 

på paketet. 

JJeda Granar 
Parfymeri * Tvål » R; 

Galanteri  -
57 Kungsgatan GÖTEBQrq^ 

Korgstolar repareras, 

ötrumpor uidstickas. 
Välgjort och billigt. 

IMranstalteiis yrkesskola 
Telefon 236, 11510. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Slitstark, helylle blå 
cheviot. 

ar  6 8 
Kr.  22 : -  23 : -  24 : -  25 : -  26 : -

ar  9 10 11 12 13 

Kr.  28 : -  29 : -  30 : -  31 : -  33 ;-

Fi  sk torge t ,  
Te l  .  13865  -  1092  -  3072  

Te l . -adr . :  "BERLINS" 

Bäs t  är  de t  ln -öd ,  
som smakar Eder bäst. Bergmans Enkas, 
Stockholm. Delikatessbrödsorter prisbe
lönta med 4 guldmedaljer, rekommenderas 
Eder. Säljes i väls. spec. aff. i Göteborg. 

hon mig till moster på landet. När 
jag kom -dit, smällde jag av en knall-
bomb i stallet, så hästarne slet sej 
och höllo på att trampa ihjäl mej, 
sen lekte jag med den ilskna tjuren 
och drunknade nästan i ån, och när 
jag kröp in i grannens trädgård för 
att fånga äpplen, så bet bandhunden 
mig. En dag petade jag ner ett ge
tingbo på verandan, där fullt med 

tanter satt och drack kaffe och jag 
släppte ut mosters kanariefågel och 
bar in en levande huggorm i salon
gen och 

—- Men, snälla lilla Pelle, avbry
ter lärarinnan, med allt detta gjorde 
du väl ingen människa glad?? 

— Nääh, det förstås, medger Pelle, 
men när jag sen reste hem, då blev 
moster så väldigt lycklig och glad! 

SVENSSON5 

^CkEBRÖDs 

1066 
*VGIEV 
«if ^GKIOI1' 

•«'on«** 

Från Ystad till Hapar 

användes 

w 

BARNVAGNAR 
5TÖRJTA URVAL 

IÂGÏÏA PRISER 
ARB CARL JOHNMON 

KUNGSTORNET S. 

Ett par goda 
vinkar. 

Reklaannotiser införas icke i "Kv. 
T.". Yad som här följer ter sig må
hända som sådana "puffar", men 
misstanken är ogrundad. Det är 
endast fråga om ett par goda vin
kar. 

Den första gäller "Woco"-spisar-
na. 

Betraktar icke varje husmor köks
spisen som en fruktansvärd bränsle-
si ukare, en synnerligen opraktisk 
tingest, i vilken endast en bråkdel 
av den dyrbara värmen kommer ka
strull bottnarna till godo, under det 
att rästen till alls ingen nytta fly
ger ut genom skorstenen? Icke häl
ler kakelugnarna inge henne beun
dran och sympati, 'dessa kolossala 
stenhögar, vilka även en ofantlig 
eldbrasa icke förmår mer än att 
ljumma upp. 

Nåväl "Wocospisen" är en vå
ningsvärmeledning, bestående av en 
kokspis med tillhörande varmvatten-
panna, från vilken varmt vatten till
föres värmeelementen 1 rummen. 
Åttio procent av det i eldstaden ut
vecklade värmet kommer till nytta. 
Spisen, prisbelönad på flera utställ
ningar, eldas enbart för kokning el
ler rumsuppvärmning eller för bå
dadera samtidigt. Bygger ni en 
villa, eller annat boningshus så tänk 
på Wocospisen! 

WOCO-spisen tillgodo
gör 80 % av bränslevär
det samt fördelar vär-
raeo lika i alla rummen. 

P Varmt bad- och disk-

JJrJJ vatten alltid färdigt 
^Mjjocb lägenheten alltid 

.varm under vintern. 

325 

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

12 till 14 rumslägenheter 
i j Vi leverera hela anlägg
ningar eller evt. all ma-

* -p-terial till lägsta priser.. 

-Ö-värmeTednmg" är Sänd ess erTskissTlier 
biliigast, varaktigast, 

j lättast att sköta och gi-
' ver mer värme, men för

brukar mindre bränsle 
än andra våningsvär-
raeledningar. Referen-
ser o. intyg pä begäran. 

ritning och vi giva Eder[ : 
kostnadsfritt förslag. [ 

D4 order ingått Sveni? 
mrnnjjjmonteringsritning. 

jlijl il VSrmeledningsfi.-- , 
man WOCO, Borås.P 

Den andra vinken gäller Hjalmar 
Landins Fruktkonservfabrik i Mos-
ås. Firmans annons om sina varor 
innehöll misstänkt billiga priser, och 
redaktionen insände en provorder för 
att avslöja humbugen, men det var 
ingen humbug, utan förstklassig va
ra. Man erhåller 4 burkar frukt
konserver av olika slag, äpplen, pä
ron, plommon, bär för kr. 4:50 
fraktfritt. Burkarnes innehåll bör, 
som dessert, räcka till fyra à fem 
personer. — 

Vi hava med gott samvete tagit 
in annonsen och rekommendera den
na svenska vara, som i kvalitén är 
jämngod med den bästa utländska 
och betydligt billigare. Låt oss över 
allt, där vi kunna, gynna "de våra". 

Y  V Y - T V Å L .  
SUjes I 

"•*- "h j 
Aktiebolaget YIIY Fabriken W ! 

i"""—""»M.,„.J 

ZIWERT'Z Extrait Veoetai 
>astahårkonserveringsmedel F;„ 3C'äl 

parfymaffärer san? !,'!!.??» h» Hovleverantör sa, 
ZiwerVz JEftr. i 

Lorensbergsgatan ' 
Kun?i 

Gi>teborg, 

Den mycket unga frun: — Koka 
tre ägg till frukosten. Spadet kan 
vi taga vara på och ge åt nå'n fattig. 

Kokerskan: — Det blir inte värst 
kraftigt det! 

Frun en smula röd: — För all del 
tag gärna fyra ägg! 

7l0#LtVfc 

• loF Asklunds 

Bröd 
,Det är bästa 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
„ Vid överansträngande arbete. 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Lägsta ^ 

Varnyheterna inkomna! 

FÎJED/IRÀM 
10 Södra Larmgatan 10 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

BREVLÅDA. 

Husmor. Nej, visst icke! Ett gott 
bord har sitt stora -behag även för 

den här redaktionen, men matrecept 
finns det tillräckligt av här i yärl-

den utan att vi öka deras antal. 

Sonja. Ni är en hurtig ungdopi. 

Några tusen sådana som ni i varje 

land och världen skulle bli hetjdligt 
upphyvsad. 

Observatör. Nej, ni har icke sett 

rätt. Vi äro fredsvänner och skola 

på vårt sätt med entusiasm arbeta 

för fred både i yttre och — fram

förallt — i inre måtto! Giv akt, 

skall ni få se! 

Frågvis. Edert förslag har prö
vats och torde komma att förverk

ligas. En del originella prisupp

gifter äro under utarbetning. 

S. S.-T., J. G., H. L„ i-S-
Nej, ty värr. 

Åtskilliga insändare av 

manus få.svar pr brév. 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 722^ 

Han höll henne fast, han såg henne 
djupt i ögonen, de blå, skimrande 
ögonen, som han älskade. Alltid så-
go de ut, som komme ljus inifrån. 
Hon sänkte dem icke häller under 
hans genomborrande blick. Tvärtom 
kom ett skalkaktigt leende, som av 
ett oförbränneligt gott lynne, vilket 
skakar av allt högtidligt allvar lik 
rägndroppar från en blomma. Kan
ske var det denna barnsliga, absoluta 
oförmåga att kunna fatta det tunga 
i livet, som utgjorde hennes största 
tjusning, och fjättrade hans grubb-
larnatur vid denna fjäril. 

Han tog hennes ansikte mellan 
sina båda händer och såg henne 
djupt i ögonen, som kunde le till 
svar på frågan i hans egen blick, 
full av dödsångest. Då böjde han 
sig fram lugnad, tröstad och kysste 
hennes panna, som om han ville göra 
avbön. 

Det kunde ju inte vara sant! 

"Ån—då! — Än—då!" tickade 
klockan. 

XII. 

Det var åter söndag. Ernst Wes
sel var bortrest i affärer för att in
kassera pangar för föreningen. Ede, 
Lisbeth, Paul och Julia voro på jakt 
efter söndagsnöjen; de voro en oskilj
aktig fyrväppling, ehuru de fyra 
bladen voro högst olika. Paul var i 
dag tystare än vanligt. Han och 
svarta Julia hade haft en liten ord
växling. Det var den första lilla 
molntappen på deras himmel, men 
den ville icke låta skingra sig. Han 
hade talat med henne om sin uppfin
ning, sina framtidsdrömmar. Redan 
den sjätte veckan hade gått till ända, 
utan att man upptäckt inbrytarne i 
vaggonfabriken, och utan att Schack 
en enda gång korsat Pauls väg. Och 
då tiden med lätt hand började ut
plåna minnet av händelsen hos folk, 
så att de icke uteslutande tänkte på 
och talade om stölden, så började 
också Pauls ande, trött på overksam-
heten, att långsamt dyka upp ur det 
hav av kärlekssmek, dit han flytt 
för att undkomma sig själv. Åter 
fylldes hans tankar med dessa sam
ma ämnen som sysselsatt, som be

härskat dem nästan ända från barn
domen: fröjden över hans yrke, och 
alla de portar det kunde öppna för 
honom, alla de möjligheter, som lågo 
framför honom. Och emedan dessa 
tankar fyllde hela hans själ, talade 
han om dem med henne, som han 
börjat betrakta såsom en del av sig 
själv, av sitt eget "jag". 

I går kväll, då hon kom till ho
nom, hade han för första gången ta
lat om sin uppfinning. Hon hade 
skrattat och kysst honom. Men han 
slutade ändå inte. Han visade hen
ne sina ritningar och försökte för
klara dem. Det var hans eget, hans 
allra heligaste, och hon skulle hava 
del i det. Men med en rörelse av 
kungligt förakt strök hon mitt i för
klaringen papperen från bordet, så 
att de fladdrade kring hela golvet, 
och så blåste hon ut ljuset. 

"Åh du, dumbom, vad ha du och 
jag med det där att göra?" 

Men han tänkte på sin uppfinning 
till och med i Julias armar. Och en 
misstämning blev kvar, som icke ens 
morgonljuset kunde skingra. 

Hans, ur sin dvala vaknande själ 
framkastade den bävande frågan: 

Kunde väl en kvinnas kärlek — och 
vore hon också en Julia! — helt 
fylla en mans liv? Och förmådde 
hennes trånga sinne begripa endast 
detta enda stycke liv, kärleken? 
Framför honom låg vid sidan därav 
en hel värld av härliga ting, som det 
alltid varit hans önskan och lust att 
tillkämpa sig, och denna önskan blev 
för varje dag starkare. 

Fåordig gick han vid hennes sida 
denna eftermiddag, och lät förstulit 
sin prövande blick glida över den 
härliga gestalten, över dessa ögon, 
som kunde blicka så likgiltigt, eller 
som kunde brinna i glöd och vild
het. Var det möjligt att utveckla 
henne; få henne att höja sig? Eller 
var hon den hon var, oföränderlig 
som en stenbild, en "marmorbrud", 
som gästerna i Pothoffs källare döpt 
henne till? 

Edes härjande oro hade drivit det 
lilla sällskapet från en skogsrestau-
rant till en annan. De hade just 
kommit till början på ängsmarker
na, där koloniträdgårdarne lågo 
bredvid varandra i juniyppighet. 
Här och där voro små sommarstugor 
med rykande skorsten och fladdran

de vimpel, och man såg ett glatt 
vimmel av unga och gamla i sön
dagskläder och söndagshumör. Då 
hörde man plötsligt fru Lipperts 
muntra stämma: 

"Nej, se goddag fru Wessel, herr 
Ede! Goddag, herr Wieprandt! Det 
var minsann snällt att herrskapet 
låter se sig här en gång. -— Var så 
god och stig in fröken Julia! Inte 
vill ni gå dörren förbi. Nu får ni 
lov göra oss den äran att se hur vi 
ha det. Är det inte trevligt hos oss?" 

Varenda tum av den lilla fyrkan
ten var utnyttjad. Där stodo pota
tisstånd likt soldater, käckt i rade.'. 
Spenaten bredde en tät grön matta. 
Stångbönorna klättrade som akroba
ter med gulvita och scharlakansröda 
blommor kring kojans fönster och 
dörr. Kålhuvud tittade sig viktigt 
omkring på mjukt, fint morotsgrönt. 
Men mitt för dörren blommade ro
sor och akleja, röd vallmo och lejon
gap. Mitt bland blommorna låg pä 
en mjuk kudde mor Lipperts yngsta 
barnbarn. 

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

Sverige. Av I. D. 
Faran av en enspârig hjärna. Av Frigga 

Carlberg. 
Hos våra telefonister. Av —e —e 
Barnets andetag. Av Ellen Berner. 

Beda Cramér. f 
Snapshots. Av Kagna Peters. 
Inom egna gränser. 
Barnliärberget Morgonsol. Av S. 

Teater. 
En historia i tre avdelningar. 
Jakten på Tryckfelsdemonen. En pris= 

tävlan. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Utlandskrönika 
i sammandrag 

En fransk-belgisk ministerkonfe
rens angående de båda ländernas 
mellanhavande med Tyskland har 
hållits i Paris. Enligt offieiellt med
delande ämna Frankrike och Belgien 
obönhörligt fast håll a vid sin nu til
lämpade politik mot Tyskland och 
ytterligare skärpa den, tills tyska 
riksregeringen erkänner sig beseg
rad. uppgiver sitt passiva motstånd 
1 de besatta områden, ber oni fred 
wh framlägger positiva förslag i 
fråga- om skadeståndet, dess storlek 
»ch sättet för dess erläggande. En 
absolut oförsonlighet således! Sam-

synpunkter återkommo i' det tal 
ranske konseljpresidenten Poincaré 

strax därefter höll i Dunkerque vid 
^täckningen av ett krigsmonument. 

rankrike är beslutat", yttrade 
an. att genomföra det verk det på-
orja-t. ^ Tyskland skall förgäves 

\<inta på en enda minuts anstånd 
av oss. 

Mgon^ dag senare upptog tyska 
» regeringen Ruhrproblemet till 

'* .Ruling. Debatten inleddes av 
ri esministern, v. Rosenberg, vars 

(r" or™de präglades av på samma 
^g fasthet och moderation. Mi

ff" ^ni ~do£j°r<}e för de tre freds-
irs ag Tyskland under månaderna 

n! före Ruhrockupationen 
brJw .an^ri^e> och vilka alla 
de' t 1 avv*sades- Emellertid, tilla-
kom1 ar8n' maste en dag lösningen 
den med utgång från 
stem^tj11 amerikanske utrikesmini-
de om +-if'1.eS årsskiftet framla-
ûell v . ^andet av en internatio-
skullf.°niTniSS^0ri'' där även Tyskland 
°ch jr ̂käberättigad deltagare, 
frågor-1 ®kulle utreda följande 
åtalat? vi, Tyskland hittills 
rimlig' v n 0C^L s-kall Tyskland, 
>ar pr er nat, ytterligare erläg-
fu.l]n.x-,j

Ur .skäll Tyskland kunna ' lleö^U •—1 PJB jhuJ 
gar? Slna skadeståndsbetalnm-

mwnsW„ Vförlikning, tillade 
ligt att >>s u^e Tyskland vara vil-
<:*r dock h förutsättning 
^nlaiirl1 j- utrymmes och att 
Ska ^senJkn.Hr ^ ̂  &V ^ 

r]e stå de fransk-belgiska 
ni°Wat<s j-r, a åsikterna i oförenlig 
skUlnini>si. • %arandra. Det är ett 
"et vem ri" som föres och ingen 

frätta ejfwrrn ^lr- rykte 
Qer sig. p udendorff, som be-

'^•'lserna fi ern' där de nationella 
'v^a foltet

amma' förebådat att det 
an°rna fsr 

S"!ar^ s^a'l kallas under 
a dö eller befria fä

derneslandet från det förhatliga 
främmande oket. 

En uppseendeväckande nyhet har 
ingått från Grénève, nämligen att 
vårt lands ombud i det nu samlade 
folkförbundsrådet professor Undén 
begärt att rådet skall taga befatt
ning med situationen i Saar (ett- av 
de tyska områdena Frankrike håller 
besatt och vars kolgruvor äro under
kastade fransk rovdrift) samt sär
skilt de protester, som den därvaran-
de tyska befolkningen tillställt 
Folkförbundet. — Hjärtat sväller 
vid tanken på detta modiga initiativ. 
De enda som våga föra sanningens 
talan äro visst svenskarna. Profes
sor Trygger gjorde det en gång i 
Folkförbundet, Branting försökte 
det i Paris och nu professor Undén! 
— Det förmäles, att det svenska 
initiativet ifråga om Saar "överras
kat" fransmännen. Säkerligen på 
ett obehagligt men hälsosamt sätt. 

Från England meddelas, att Bo
nar Law antagligen kommer att läm
na statsministerposten. Hans hälsa 
är vacklande och hans passiva utri
kespolitik ej helt populär. 

Sovjetregeringen fortsätter sin 
kamp mot kyrkan och dess represen
tanter. 

Sverige. 
Sverige! 
Hur sällan detta ord går över va

ra läppar! 
Hur sällan tanken sluter sig om 

den härlighet detta ord innefattar! 
Fosterjorden, de bördiga vidderna-, de 
djupa susande skogarne, de leende 
nejderna, de mäktiga ödemarkerna, 
de blånande sjöarne, de skummande 
forsarne, floderna, kusterna, rikedo
marne nere i gruvschakten, de väl
diga industrisamhällena, de idylli
ska småstäderna, herresätena med si
na minnen, bondgårdarne, den röda 
torparstugan med vita knutar! Och 
folket, detta storvulna folk med fel 
och brister men också rikt på dyg
der, frihetsälskande, rättrådigt, rak
ryggat och stolt, ett folk, tåligt och 
modigt i motgången, besinningsfullt 
i medgången. Ett folk, som idogt 
ger den materiella omsorgen sitt, men 
utöver den har andra högre ideal. 

Yarför känna vi oss icke som ett 
med denna helhet, landet och folket 
utan endast med en ringa del därav. 
En var har ögonblickligen sitt svar 
till hands: jag är högerman, liberal, 
socialist, jag kämpar för partiet, 
klassen! Ingen säger och ingen tän
ker: jag är svensk! För mig stå 
fäderneslandet och folket över allt 
annat, över partiet, över klassen, 

över min egen fördel. 
Klass står mot klass, parti mot 

parti, en var ser pa sitt. 
Skall denna splittring sprida sig 

även till kvinnorna, när de nu som 
fullmyndiga medborgare börjat taga 
del i samhällsarbetet eller skola- de, 
fredslängtande, tillföra vårt land 
den nationella samling, den vilja till 
enighet och samfällt arbete som äro 

ett folks högsta goda. 
Det finns en nationalkänsla, en 

samlad folkegoism som vänder sig 
utåt för att vinna byte och förtryc
ka andra, men det finns en annan 
nationalkänsla som i kärlek vänder 
sig inåt det egna landet och folket 

Faran av enenspårig hjärna. 
Av FRIGGA CARLBERG. 

Svenska Kvinnors MetVborgarförbunds artikelserie. 

(Eftertryck förbjudes.) 

En sådan hjärna äga de flesta av 
os-s, och hon är det största hindret 
för världens framåtskridande. Vad 
vi äro vana vid tro vi alltid är rik
tigt och göra oss ej besvär undersö
ka, varken hur vanan uppkommit 
elelr hur den verkar — för den tid 
som nu är. 

I en amerikansk kvinnotidning 
lästes nyligen om en framstående ju
rist, som energiskt motarbetat kvin
nornas politiska, rösträtt, men som, 
sedan han sett verkningarna därav i 
sin egen stat — Washington — ytt
rade: "Det är orättvist att beröva 
halva befolkningen rätt till självsty
relse, därför at-t en grupp röstberät
tigade ej vilja besvära sig med att 
sätta sig in i frågan." 

"Sätta sig in i frågan" — det är 
just detta den enspåriga hjärnan har 
så svårt för, då det gäller även tids
enliga och förnuftiga reformer. 

Rubriken här ovan är ett lån av 
mrs Chapman C att, som bekant ord
förande i kvinnornas internationella 
rösträttsallians, där hon använder ut
trycket i en artikelserie om vad som 
fordras av en god medborgare. Det 
är först och främst kunskap och en 
på kunskap och människokärlek 
grundad medborgaranda. AU olycka 
i världen är framkallad av okunnig
het. Och vad vad vi äro mest okun
niga i äro de förekommande medlen 
mot världens olyckor. Hur skola vi 
lära oss vilka de äro? 

Mrs Catt ger tre råd: 1) att vara 
politiskt intelligent; 2) att förvärva 
kunskap och behålla den; 3) att ej 
hindra ett nyttigt framsteg genom 
okunnighet och likgiltighet. I alla 
fallen gälla två mycket enkla regler. 

Först och främst: Lär er att skilja 
väsentligt från oväsentligt, stort och 
smått. Experimentera under ett par 
veckor med att då ni läser tidning
arna, efter en översikt av rubrikerna 
eller innehållsförteckningen fråga er: 
"Är detta viktigt eller oviktigt?" 
För att finna det rätta svaret gör en 
fråga till: "Kommer det att betyda 
något tio år, eller låt oss säga tjugo
fem år, härefter hur denna fråga nu 
löses?" 

Var försiktig med svaret, ty mån
ga skenbart obetydliga ting kunna 
vara vägvisare till framtidens breda 
kungsväg mänsklighetens bästa 
krafter nu arbeta på. — Genom in
telligent tillämpning av denna regel, 
lovar mrs Catt, att den gode med
borgaren skall lära sig skilja väs
entligt från oväsentligt, det som är 
utan inflytande på stora- avgörande 

med deras utveckling och lycka som 

högsta mål. 
Skola vi kunna lära oss att med 

kärlek och att med tanke på allt det 
sköna ordet innebär som en försäk
ran om osjälvisk tjänst och trohet 
säga Sverige! 

I. D. 

frågor. Slösa icke bort tid med läs
ning om detaljer i mord- och stöld-
och rövarhistorier, automobilolyckor 
och skandaler, som inte lämnar den 
ringaste behållning av värde, utan 
snarare motsatsen. På så sätt skall 
ni snart lära er att skilja politikens 
vete från dess agnar och känna ert 
intresse för allmänna angelägenheter 
ökas för varje dag. 

En annan gren av självuppfost
ran är att dagligen göra- ett överslag 
av dagens viktigaste händelser un
der vissa grupper: internationella, 
nationella och lokala plus speciella 
intressen. 

Detta är att "sätta sig in i frå
gan" och avvärja faran av den en
spåriga hjärnan, som vi nyligen sett. 
så sorgliga exempel på, t. o. m. i 
rötsrättsfrågan. En fråga -man själv 
har bakom sig, är man så benägen 
tro vara löst även för andra, tills 
man oförmodat blir erinrad om att 
utvecklingen icke löper jämna vägar. 
Då kvinnornas internationella röst
rättskongress i Rom nästa maj nyli
gen omnämndes i pressen yttrade 
någon: Har den föreningen fortfa
rande existensberättigande? För att 
icke invaggas i säkerhetssömnen 
kunna ett par exempel vara på sin 
plats. 

Under vår agitation för politisk 
rösträtt brukade vi bland föregångs
länderna framhålla Dya Zeeland med 
politisk rösträtt för kvinnor sedan 
1893. Senaste n:r av rösträttsalli
ansens organ innehåller emellertid 
ett parlamentsreferat från Nya Zee
land, som nedslår alla il-lustioner om 
parlamentarisk takt och hänsyn. Det 
hade väckts motion om kvinnliga 
fredsdomare, en — kunde man tycka 
— billig begäran i ett land med po
litisk likställighet, kvinnors rätt att 
studera juridik, bli advokater o. s. v. 
Men herrar senatorer voro av en an
nan mening och motionen avslogs för 
att "rädda hemmet och civilisatio
nen", vilken rörande fras var ett ut
slag av den enspåriga parlaments-
hjärnan. 

Ett annat exempel thesso likt är 
debatten om kvinnorösträtten i fran
ska deputeradekammaren — det bitt
raste hån mot den enklaste form av 
"ridderlighet", som gör uttrycket 
"Nordens fransmän" tillämpat på 
svenskarne till en förolämpning. 

Förra gången frågan behandlades 
var i maj 1919, då den fick majo
ritet i deputeradekammaren (vartill 
valen voro förestående), men avslogs 
i senaten (där inga val inverkade). 
Då frågan nu senast var uppe — 
1922 —- blev den mycket omilt be
handlad, ehuru försvarare icke hel
ler saknades. Sålunda talade M. 
Francois Saintmaur: 

M. Leon Bourgeois presiderar. M. 
Louis Martin, en av våra pålitligaste 
vänner, är förste talaren. Under två 
timmar, medan konversationen är i 
full gång och under oväsen av alla 
slag. håller han ett briljant anfö-

Hos våra telefonister. 
Om någon av våra förfäder plöts

ligt kunde stiga in på telefonstatio
nen i Göteborg en vardag mellan 10 
—1, då allt går under högtryck, 
skulle han sannolikt ha svårt att be
gripa, varthän han kommit. Ingen
ting, som han kunde minnas från 
sin egen tid, ägde likhet med denna 
institution, vilken till och med i 
vår moderna tid står såsom något 
för sig — den viktigaste förmedlaren 
av förbindelser i nutidens time is 
money-samhällen och den osviklige 
gradmätaren för vad detta samhälle 
presterar i arbetsintensitet under da
gens olika timmar. 

Det första, som slår en vid inträ
det på den lokala telefonstationen 
är det jämna stigande och fallande 
bruset av röster, som böljar emot en 
såsom det starka bruset från en fäst-
sal, vari hundratals människor äro 
församlade. Skillnaden är endast 
den att medan bruset i fästsalen 
uppstår genom gästernas inbördes 
konversation, bildas det här genom 
de korta reglementsenliga repliker 
den stora telefonstaben oavbrutet 

rande — som ingen hör. Förgäves 
vädjar talmannen till senatorernas 
hederskänsla. Jag anhåller att sena
ten ägnar överläggningen den upp
märksamhet dess vikt förtjänar. 
Samt senare: Mina herrar! Det är 
icke möjligt att få en överläggning 
till stånd under er högljudda kon
versation. Jag fordrar av mina kol
leger att de sluta upp med sitt opas
sande prat." 

Men intet hjälpte, till ålders kom
na män uppförde sig som självsvål-
diga barn. 

Mr Gourjus argument att i Sarre-
området ägde kvinnor såväl som män 
politisk rösträtt — under tysk lag 
— och vid folkomröstning rörande 
nationaliteten skulle deras 11,000 rö
sters övervikt vara av betydelse, för
mådde dämpa oljudet~några korta 
minuter. — "Akta er", varnade han, 
"för att låta kvinnorna välja mellan 
att kallas franska eller äga full med
borgarrätt." 

Det saknades icke varnande exem
pel från länder med kvinnorösträtt. 
Tänk bara hur det går till i Ameri
ka, där den lille gossen i skolan får 
sitta i samma klass som — små flic
kor! Och undervisas av en kvinnlig 
lärare! Vilken skam för fransk rid
derlighet! 

Ordföranden i kommittén som haft 
utredningen om hand var mycket 
vältalig: "Mina kära kolleger! Jag 
är feminist och ärar och älskar 
kvinnan och för hennes egen skull 
vill jag ej ge henne rösträtt. Är det 
rätta stunden, då vi ha så många 
svårlösta frågor, att påkalla kvinnor
nas hjälp — stackars arma kvinnor, 
som glömma att de oftast äro våra 
härskarinnor (skratt) och sträva ef
ter att bli våra likar." 

"Kvinnors händer äro skapade för 
kyssar och icke för röstsedlar", blev 
majoritetens utslag denna gång. — 
Lyckligtvis kan den enspåriga hjär
nans makt rubbas. 

utsänder till den telefonerande all
mänheten. Kunde man lösa den en
skilda rösten ur sorlet, skulle det 
ungefär låta: "64167. Upptaget. 
54896. Påringt! 39765. Samtal på
går o. s. v." I en väldig obeskriv
lig kör, som dock icke ens tycks vara 
hörbar för deltagaren, stiga, dessa 
repliker, flyta samman och bilda ett 
jämnt monotont brus. 

Det är utomordentligt intressant 
att stå öga mot öga eller rättare sagt 
bakom ryggen på och livs levande 
och i verksamhet se dessa trogna 
vaktposter, som året. runt, i helg och 
socken äro beredda att lystra, till de 
signaler allmänheten utsänder från 
sina många, många tusen respektive 
apparater. Här är verksamhet nä
stan et.t för svagt ord. 

Telefonistens arbete är rastlöst. 
Från det ögonblick hon för 6 1/2 
timmars tjänstgöring, med 20 minu
ters avbrott för lunch på egen tid, 
ingår i sin sele, den över huvudet 
spända hörluren, och intar sin plats 
vid de längs salarna löpande lång
borden är hon utan avbrott upptagen 
i allmänhetens tjänst. 

Det är endast den, som aldrig sett 
en telefonstation, som kan bibehålla 
övertygelsen, att då svar ej ögon
blickligen lämnas från stationen det
ta beror av att telefonisten dricker 
kaffe eller pratar. I den mån un
dertecknad haft denna övertygelse 
själv är den numera för alltid av
lägsnad. Ty varken arbetet i sig 
självt eller den genom föreståndar
innorna utövade stränga kontrollen 
—- ett stort verks nödvändiga, disci
plin — medge uppmärksamhetens 
avspännande en enda minut från den 
vägg eller s. k. multipel, som likt 
ett konstrikt pärlbroderi reser sig 
framför telefonisten med sina- ideli
gen uppflammande signallampor och 
hundratals jacker, små runda hål, 
vari kopplingen medels proppar skall 
•ske. 

När man stått en stund bakom 
en på måfå vald plats och följt detta 
rastlösa, arbete, sett hur kopplings
propparnas grå och gröna, röda och 
bruna snören vid propparnas insät
tande kastats om hit och dit, kors 
och tvärs såsom trådarna i inveck
lad knyppling förvånar man sig ic
ke över att en felkoppling någon 
gång kan ske utan över att den på 
det hela taget sker så sällan. Man 
gripes av övertygelsen att den unga 
damen som sitter där och så raskt 
hennes flinka händer förmå knypp
lar ihop allmänhetens samtal hit och 
dit verkligen kan sin sak överdådigt 
bra och därtill äger de modernt trä-
/lade nerver den slitande uppgiften 
onekligen kräver. 

Att utefter ett av långborden se 
ett sådant perspektiv av flygande 
snabba händer i rastlös, oavbruten 
verksamhet på en gång ger en an
blick, som, om allmänheten kunde 
hålla den för sina ögon, säkerligen 
skulle stämma den till större för
ståelse och tålamod inför telefonis
tens ansträngande kall, när den nå
gon gång förgäves får vänta svar 
på sina signaler. Ty dröjer det och 
måste det dröja ibland, beror detta 
vanligen alls icke på telefonisten, 
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