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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. 
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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 
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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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mamma a/iüänd̂ i 
a/âîdyffustads mauf̂ /un. 

utan är det en vid särskilt brådskan
de tillfällen kännbar och oundvik
lig återverkan av det sparsamhets
system, som i våra dagar genomgar 
alla statens verk och enligt vilken 
den minsta möjliga arbetsstyrka 
skall prestera mesta möjliga arbete. 

Arbetet på lokaltelefonen är emel
lertid av sådan natur att man väl 
förstår att lokaltelefonisten sällan 
eller aldrig stannar tjänstetiden ut. 
Hela denna personal är extra med 
ständigt nya tillflöden av arbetskraft 
i de avgåendes ställe. Ett stort 
antal lämnar snart tjänsten på grund 
av giftermål, andra avancera och 
bliva ordinarie såsom föreståndarin
nor eller rikstelefonister, eller pla
ceras de såsom skriv- och kanslibi-
träden inom telefonverket. Och nya 
friska krafter rycka in. Det beho
ves här om någonsin. Ty detta kall, 
intressant och uppfostrande i sin art 
och fullkomligt omistligt för det mo
derna samhället måste dock i läng
den bliva prövande för nerverna. 
Kontoristen kan några ögonblick lu
ta. sig tillbaka i sin stol, butiksbi
trädet hålla en liten konversations
stund med en kollega, men telefonis
ten är den ständigt oumbärliga kug
gen för det hemlighetsfulla, över 
stad och. land spända och av män
niskorösten oavbrutet genombrusade 
nät telefonen representerar, och hen
nes uppmärksamhet får icke ett 
ögonblick slappas. Alltid flammar 
någon lampa upp vid hennes bord, 
visande att en abonnent vill fram, 
och under brådaste affärstid flam
ma de slag i slag så fort hon någon
sin kan expediera. Genast hon blir 
ledig från samtal visar en klaff på 
fördelningen hennes nummer och te
lefonisten vid fördelningssystemet 
— detta nya sinnrika system, som 
utgör första mottagaren av allmän
hetens. signaler — matar ögonblick
ligen den vid ett annat långbord 
expedierande telefonisten. •— Allt 
detta går som ett urverk, men hur 
många krafter av alla slag som äro 
i ständig verksamhet för att hålla 
det av tusentals trådar och kontak
ter genomspunna verket smort och 
perfekt har allmänheten föga aning 
om. 

Till telefonistens abcd hör att kun
na sin multipel ut och in, veta vil
ket nummer varje jack represente
rar, att de inrutade fälten äro namn-
anrop, att jacken med röd ring är 
ett av telefonkatalogens få tryckfel 
o. s. v. Hon skall även känna till 
allmänhetens benägenhet att kasta 
om en del nummer och exempelvis i 
st. f. en bilstations begära det snar-
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lika numret till en av stadens läkare 
m. m. För Göteborgs mest anlitade 
telefoner har komponerats en 
särskild fyndig anordning, telefon
stationens s. k. "nöjesfält". Det är 
konserthusets, teatrarnas och biogra
fernas fyr, som med sina uppflam
mande röda, gröna och vita ljus, oli
ka för de olika nöjesetablisseman
gen, höjer sig vid långbordens hörn, 
synlig för alla och visande vilka 
nummer som för tillfället äro upp
tagna. Telefonisten kan av ljussig
nalerna på denna fyr se, var det blir 
goda hus på kvällen. 

Över huvud är telefonstationen en 
känslig gradmätare för stadens liv. 
När något hänt, när intressen stå på 
spel —' ögonblickligen blir detta 
kännbart på telefonstationen. När 
sålunda under kristiden vissa förnö
denhetsvaror hotade att dragas in 
var knappt nyheten spridd, förrän 
musiken började. Vad det är som 
hänt,, vilka samtal som genomsusa 
trådarna ligger däremot utanför te
lefonistens befogenhet att veta. Kon
trollen och arbetets brådskande na
tur gör lyssnande hart när omöjligt 

och även om någon skulle glöm
ma sig och överträda förbudet bin
der ett edsformulär varje telefonist 
till obrottslig tystnad rörande allt 
som sammanhänger med hennes på 
en gång krävande och diskreta kall. 

* 

En långt lugnare anblick erbjuder 
Nya riks — den storartade, elegan
ta sal, som på lång framtidssikt in
retts åt rikstelefonen i Telegrafver
kets hus vid Kasern torget. Men man 
inser snart att det endast är sken
bart som arbetet här är mindre spän
nande och intensivt. Såsom på den 
lokala avdelningen sker expeditionen 
enligt det nya fördelningssystemet. 
Abonnentens signal går sålunda först 
till fördelningsbordet, där rikstele
fonsamtalen beställas och upptecknas 
å blanketter och omedelbart på en 
inne i en trumma ständigt löpande 
rem föras fram till en telefonist, som 
genom klaffar fördelar dem till de 
olika telefonborden, dit de automa
tiskt föras fram för expedition. Ett 
samtal kan på detta sätt omöjligen 
glömmas bort. Det är även tidsbe
sparande att omedelbart såsom nu' 
sker få samtalet antecknat och pe
riodantalet uträknat å samma blan
ketter, som sedan lämnas ut i form 
av räkningar till allmänheten. 

Vid tiden för besöket äro ett 80-
tal rikstelefonister i arbete. Det 
lågmälta bruset slukas av och förto
nar i den väldiga salen. Man får ett 
starkt intryck av den spänning och 
precision varmed varje särskild te
lefonist arbetar, att detaljerna här 
äro flera, uppmärksamheten förde
lad på olika håll, där under expedie
ringen ingenting får klicka, Linje
nätet måste ligga klart såsom såsom 
uppritat i rött och tusch inne i hu
vudet när det gäller att få fram 
samtalen, periodmätarna få icke 
glömmas för de pågående, de nya be
ställningarna icke fördröjas. Signa
lerna falla icke så tätt, men jämt. 
Sinnen och nerver måste vara hel-
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Barnets andetag 

Av Ellen Berner. 

Ur mörkret vid min sida kommer 
ljudet av ett sovande barns andetag. 
De komma liksom sökande. De tyc
kas Dröva sig fram, hur mycket luft 
de skola kunna taga in för varje ny 
lyftning av bröstkorgen. Jasr före
ställer mig de små ljusröda lungor
nas arbete. Nu, under natten, när 
allt sover, arbeta de alltjämt. Allt 
annat i kroppen blir trött och vilar 
ut, allenast lungorna och hjärtat få 
arbeta, arbeta under hela den tysta 
natten. 

Barnets andetag kommer genom 
mörkret som livets egna klockslag. 
Stilla, lugna, jämna, men utan en 
minuts, rast. I tusende små kamrar 
dragés luften in och stöter mot de 
bladpurprade väggarna. Ett under
bart nätverk täcker dessa. I varje 
tråd av detta, nätverk rusar livets 
röda ström fram. Genom hinnor, 
finare än tanken mäktar följa, suges 
livsförnyaren syret in och går döden 
kolsyran ut. Väggarna knyta sig i 
vrede samman till ett intet för att 
driva henne ut. Ingen plats här för 
dig! Ut med dig, du förbrukade! 
Men med nästa andetag öppna de 
sin vidaste och kärligaste famn mot 
det älskade syret, deras a och o. 

Men om syret icke kommer, om 
det är kolsyran som försöker slinka 
in igen? Vilken kamp, vilken för
bittring blir icke följden! Barnet 
kastar sig oroligt av och an. I kor
tare och kortare stötar drives den 
hatade ut, men kommer igen, igen. 
I stället för vännen kommer fienden. 
I stället för hjälparen, kommer kvä-
varen. Vilket bedrägeri, vilket svëk 
mot det underbara maskineri som 
alltjämt lyfter bröstkorgen oeh öpp
nar kamrarna för blodets räddare 
och nyskapare, men får mottaga för
störaren ! 

.Tag spritter upp och ser ovillkor
ligen mot- fönstret. Med en känsla 
av lättnad varsebliver jag den breda 
öppna randen. Natten utanför är 
klar och kall; luften strömmar in 
renare och friskare än drycken i en 
konungs bägare. 

Då kommer jag att tänka på alla 
de tätt slutna sovkamrar, där fien
den just nu råder. Där barnens lun
gor natten igenom kämpa, men bli 
slagna. Bredvid ligger den mor, 
som icke skulle tänka på att hämta 
sina barns föda ur soptunnan, men 
som utan en tanke låter deras blod 
göra det. På avskräde bjuder hon 
sina älskades lungor hela natten. 
Även den nästa och den nästa, år 
ut och år in, pågår den bedrövliga 
kampen. 

Och nya sanatorier byggas ... 
Alltjämt kommer till mig ur 

mörkret det sovande barnets andetag. 
Vart och ett lägger sin sten till den 
byggnad som skall resas. En man 
är det som skall byggas upp, en hög 
och ståtlig man. På starka och bre
da skuldror skall han bära livets 
börda. På hans armar skall hustrus 
och barns lycka, vila, och vila tryggt. 
Ett trappsteg högre skall han må
hända föra hela sin samtid. Vem 
vet vad ett sånt litet knyte som ett 
sovande barn icke allt kan bli. Jag 
smyger urvn och öppnar fönstret 
ännu litet mer. 

På återvägen slår mig en annan 
tanke. Här gå vi nu ooh se till att 
dessa älskade barn få frisk luft och 
frisk föda och frisk rörelse i fri na
tur, men huru aktpågivande och iv
riga äro vi att öppna de rätta fönst
ren ut mot livet för den unga sjä
len? Ty där äro minsann fönster
öppningar också på sin plats. Hur 
mången ung ande har ej slagit sig 
blind och blodig mot dessa oöppnade 
fönster i hemmet, som icke bara ar 
kroppens växtplats. Huru många ha 
ei krupit ut källarvägen? Huru mån
ga ha ej tyst tagit kakelugnsvrån i 
besittning i stället för världen? 

Med varje andetag bygger natten 
upp barnets kropp. Med varje mi
nut bygger dagen upp dess själ. Li
ka oemotståndligt som blodet suger 
sin kraft — eller vanmakt — ur den 
närmast omgivande luften, lika me
kaniskt pressas varje intryck utifrån 
in i den unga själens lönligaste rum. 
Lika litet som barnet kam. värja sig 
mot kolsyran i den för länge sedan 
orena luften, lika värnlöst är det mot 
onda ord oeh oförstånd. Smutsig 
föda i det ena som det andra fallet. 
En mor säger sig kunna dö för sitt 
barn, och kan det nog också; men 
ofta glömmer hon dock att leva för 
det, vilket är viktigare för barnet. 

Jag ligger och undrar över, varför 
det är så svårt att vara en riktig 
mor. Jag undrar över, varför det 
skall taga så många år att visa var 
och en hennes misstag och att för
sona dem. Jag förvånar mig över, 
att vi bli så förorättade, när olycka 
och fördömelse komma. De äro ju 
dock det naturligaste i världen. Vi 
endast icke se de mångåriga grenar 
genom vilka näringen till dessa bitt
ra frukter runnit ut från vårt eget 
livsträd. 

I mörkret hör jag alltjämt det lilla 
barnets andetag. Vart och av dem 
arbetar på att bygga, upp en man — 
sådan han nu blir. 

/ VARIE 

S VENS K T HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera
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läser man 
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En elegant visitväska 
"som hedrar sin ägarinnas smak 
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Beda Cramér. 

t 

spända — när strömmen av beställ
ningar under affärstid kväller in 
skola alla trådarna hållas samman 
— och isär. Men det är som om 
spänningen och ansvaret i sig själva 
skänkte arbetet ett stort intresse, 
man ser endast glättiga ansikten, 
spända av arbetshåg och energi. 

Utefter ena långväggen är man i 
färd med inredningen till den före
stående överflyttningen av landsav
delningen, omfattande hela gratisnä-
tet utanför Göteborg, som ännu så 
länge är inrymd i en särskild avdel
ning å gamla telefonstationen vid 
Västra Hamngatan. 

Precision, intensitet, intresse är 
det första och sista intryck man får 
vid ett besök å dessa institutioner, 
där alla trådar och alla intressen lö
pa samman och tidens pulsslag för
nimmas tydligare än någonsin. Och 
när man åter träder ut i solskenet 
står så tydligt för ens minne bilden 
av alla dessa flinka, rastlösa kvin
nohänder, som i det tysta och okän
da fylla en krävande och oumbärlig 
gärning i det modrena samhällets 
tjänst. 

—e —e. 

En av Göteborgs mest bekanta af
färskvinnor, änkefru Beda Cramér, 
innehavarinnan av den välkända par
fymaffären å Kungsgatan, har den 
18 april avlidit i en ålder av 62 år. 

Född i Göteborg startade fru C. 
redan på 1890-talet efter sin makes 
frånfälle i blygsam skala den af
fär, som sedermera under hennes 
enastående driftiga och energiska 
ledning blivit en av stadens mest an
sedda i sin bransch. 

Med sitt vänsälla, urbana och 
hjärtliga väsen har fru Cramér kvar-
lämnat det ljusaste minne hos alla, 
med vilka hon under sin långa af
färsverksamhet kom i beröring, ej 
minst hos den stora dampublik, vil
ken hon räknade som sin närmaste 
och trogna kundkrets. 

i Blusar, Frottéer och Voiler 

Friberg & Anderson 
Kungsportsplatssen 1 

Tel. 7 335 

SNAPSHOTS. 
En vacker syn. 

Det var på skolbarnens spårvagn 
tidigt en morgon. 

Framför mig satt en medelålders, 
mörkklädd dam. Hon var icke frap
pant eller betagande på något sätt, 
livet hade redan fårat hennes panna 
och kinder, och ögonen hade denna 
bleka blå färg, som jag alltid tänkt 
mig att Moderns i H. C. Andersens 
Sagor hade, innan hon gråtit ut dem 
i sorgen efter sitt döda barn. Men 
likväl måste jag se och se på henne, 
och hon tycktes mig vara bland det 
vackraste jag sett. 

Vid hennes högra sida satt en 
gosse i 8 à 9-årsåldern, vid den vän
stra en liten flicka, som såg ut att 
nyss ha börjat skolan. Hon talade 
vid dem båda, lågmält och sakta, 
först vid gossen, och sedan, när den
ne stigit av på hållplatsen intill sin 
skola vid den lilla flickan. Jag hör
de icke vad hon sade, men förstod 
att hon förehöll dem något, påminde 
dem om löften och viskade dem kär
leksfulla ord. Medan hon talade vi
lade hela tiden barnens blick hän
givet, nästan tillbedjande i hennes. 

Det låg en sådan sällsam ro över 
denna tavla. Modern-änkan, som 
innan hon begav sig till sitt för
värvsarbete ute i staden slöt de sina 

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

Dei är onödigt att koka kläd * 
o."' ",a" «"Vänder Rj„,0 r 
laggn kläderna i blöt i 
l ö s n i n g  ö v e r  n a t t e n  o c h „  
skoljn dem väl morgonen rts?«"1 

de renn och snövita. Endas°£,'iV° 
® "8«s'e stallend beWv',1' 

gas MnuèC8' 
På grund nv des« „k 
renhet lockar R|„,„ ul" 
själv bokstnvlige"'°!,Vs'« 
"" „tan kokl*J I 
gnuggning. ul°n 

Det reducerar nrbetot >•>, 
,let n,lns,n '"öjliga 0Ch" 

rffflfjr sparar bränsle. 

f? i nso 
SWUSHT StPTvi, »K„tB0LtG GOttto||4 

15 öre 
per paket 

Vill Ni 

bli vacker? 

Den tvål, som ger den väck-
t * i t~\ .. ™Sn hYn> är Ovicula (ägg) 
Tvål Den ar tillverkad efter beprövad 
skönhetsrecept och innehåller bland an 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
tramsta medel for hudens förskönins; 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAULI'S 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

Frotté-

bmoderna mönster. 
itörsta urval. 

• AUFFORTS 

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

Svenska Hemfärgen 
"HÄRVAN" 

går i millioner påsar ut till 
hem. Vi tillverka numera även 
blusfärger i ljusa modetoner, fullt 
jämförliga med utländska tvålfårger, 
men mycket Ulligare. Detaljpris 
30 öre. Färgkarta fritt på begäran. 
Spara pengar och begär alltid Härvans 
färger ! 

A.W. Herdinsi 
Färgverk 

i 

FALUN 

intill sig och talade till dem en mo
ders förmanande, goda ord. Och de 

två vackra barnen, som med uppåt
vända ansikten stilla, hängivet leen
de lyssnade till vad hon hade ait 

säga dem. 
Under samtalet såg jag henne för 

stulet söka att stoppa bort en rcII1''a 

a.v fodret, som stack fram 2enonl 

Son 
hans 

en reva i gossens skinnmössa, 
hade nog icke haft tid att se om 
kläder kvällen förut. Och jag tyc" 
te mig förstå varför. Hon hade if 
haft tid med kläderna, därför at 

hon icke hade råd att med andra 
sorger störa den lilla stund hon ^ 
rå om sina barn: Såsom de nu s 
här förtroligt och stilla samt. 
hade de nog suttit kvällen förutu 

der aftonlampan. Hon hade 
förhört 

dem deras läxor, tagit löften 
de® 

för nästa dag, fått deras förtroen 

kanske berättat en saga för 
Och det gjorde ingenting 

van! När en mor får sådana h lC^ 
ur sina barns ögon har hon i°^e 

fe gå «P? 

oders 
^ "i* de 

barns hjärta slitas aldrig, na n!). 
som här bindas från tidiga^ 
år — och bindas heller aldrig 
om de då slitas av andra o° 
tigare omsorger än hjärtats. 

spillt sin tid. En reva kan ^ ^ 
igen, men banden mellan mc 

Bågna peter*-

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

Mattan för det burgna, välombonade, med kullti verad smak inredda 

KOJVSTFL.ITEN Göteborg 3-

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

Offentlig3 nöjen. 

Stora Teatern 
, , 1 3 0  Billighetsmatine 

Bajadären-
Kl. 130: 

Hoffmanns äventyr. 

r^énsbergsteatern 

Varje afton kl. 8: 

jslationalmonumentet. ̂  

-FOLKTEATERN. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatine: 

Spel Ut. 

Varje afton kl. 8: 

Ebberyds Bank. 

I\|ya Teatern. 

Varje afton kl. 7,30—1]: 

jorden runt på 80 dagar. 

Sista veckan. 

K O R S E T T - N Y H E T E R !  

LILLA TEATERN. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8; Samma pjes. 
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S P E C I E L L A  
K O R S E T T E N  

Med rostfria, obrytbara Hercules 
Spiralfjädrar samt med dnbbel-
remsa i sidorna till ökat stöd åt fjäd
rarna ock största möjliga hållbarhet 
F ö r s e d d a  m e d  2  s t r u m p h å l l a r e .  

Speciella A. 
lila drällvävnad 

Speciella B. 
grå drällvävnad 

Speciella C, 4 strumph. 
beige satin 

Till landsorten mot postförskott. 
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Kungsgatan 50 GÖTEBORG Linnégatan 10 
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H oo 

Inom egna 

gränser, 

MinisterKrisen. 

Konfirmationsgåvor 
av bestående värde. 

S J Ö G R E N S  
NORRA. HaknsäcanMö 

Rekommendera 

Kvinnornas Tidning 
till Edra Vänner! 

Efter konferenser med riksdagens 
partiledare gav konungen den 14 
april justitierådet E. Try g ger i upp
drag att bilda regering. 

Vid regeringsbildningen har hr 
Trygger försökt olika kombinatio
ner. Hans första bemödande var att 
söka få till stånd en samlingsmini-
stär med stöd av de tre borgerliga 
partierna, högern, liberalerna och 
bondeförbundet. En så sammansatt 
regering skulle äga en i parlamenta
riskt hänseende mycket stark ställ
ning på grund av den betydande bor
gerliga majoriteten i riksdagen. Bon
deförbundet ställde sig först välvil
ligt till förslaget, men drog -sig till
baka, sedan det blivit bekant, att det 
liberala partiet nekat sin medver
kan. Ett samgående med högern 
har synts liberalerna otänkbart på 
grund av att de bada partierna i 
viktiga, på dagordningen stående 
frågor, såsom försvaret och revisio
nen av tullarne, intaga en väsentligt 
olika, kanske oförenlig ståndpunkt. 
På tillfågan om den hållning det li
berala partiet kunde förväntas kom
ma att intaga till en ren högerrege
ring har svarats "att dennas åtgär
der från frisinnat håll böra bli före
mål för en fullt sakkunnig prövning 
efter de frisinnades egna grundsat-

Ett något dunkelt tal, vilket 

TEATER. 

Svårigheten att få till stånd en re
gering bottnar i det förhållandet, att 
vi här i landet f. n. icke äga något 
politiskt parti, som förfogar över ab
solut majoritet (röstflertal) i riks
dagen. Inp-en ministär kan i ett 
land med vår statsförfattning regera 
mot riksdagsmajoriteten — den skul
le få sina förslag och äskanden av
slagna. En regering, som icke stö-
des av ett tillräckligt starkt parti, 
måste för att tillförsäkra sig den er
forderliga röstmajoriteten i riksda
gen ingå förbund med något närstå
ende parti eller tillförsäkra sig dess 
välvilliga stöd genom att utlova en 
för detta syftemål anpassad politik. 
Den förda politiken kàn ju också 
vara så litet partihetonaå, att den 
kan vinna stöd från olika läger. 

Vid tidningens pressläggning in
går meddelande, att hr rl rygger fått 
sin regering färdigbildad. Den är 
icke utpräglat "höger", utan har en 
moderat borgerlig sammansättning 
med inslag av både liberaler och bon-
deförbundare. Statsminister Tryg
ger deklarerar den som en riksrege
ring och begär lojalt stöd av alla 
partier, även av socialdemokraterna. 
I fråga om personvalet måste den 
betraktas som synnerligen stark. 

ser 

Lorensbergsteatern fortsätter sitt 
svenska inslag på repertoaren. Tor 
Hedbergs nutidsdrama Nationalmo-
numentet, som tidigare haft stor 
succés i Stockholm, försatte även 
göteborgspubliken i den rätta teater-
stämningen. Applåderna föllo kraf
tigt — i. o. m. för öppen ridå, vilket 
V111 säga något utomordentligt i en 
stad där de oftast serveras rätt lama 
^fter aktsluten. Fröken Doris Nel
son, som innehade den kvinnliga hu
vudrollen, skördade ett politiskt 
ofärgat bifall för sitt briljanta spel. 

uttytts som ett krav på, att en bli
vande högerregering skall föra libe
ral politik på samma sätt som den 
socialdemokratiska regeringen på sm 
tid var tvingad till. 

Justitierådet Trygger har därefter 
försökt att få sin ministerlista full
talig med högermän samt med inslag 
även av bondeförbundare, vilka av 
sitt parti tillerkänts handlingsfrihet 
i sådant hänseende, utan att dock, 
när detta skrives, ännu hava lyckats. 

Barnhärberget 

Morgonsol. 
Strax intill Korsvägens hållplats 

å Långedragsli njen ligger inom en 
större trädgård ett avskilt hus, på 
vars gårdsplan man ofta ser en flock 
barn i ålder 2—9 år samlade i mun
ter lek. Huset är Frälsningsarméns 
slumverksamhets barnhärberge Mor
gonsol, och barnflocken dess pigga, 
välfödda och levnadsglada små pen
sionärer. 

Institutionen sådan den nu ligger 
där är redan 14 år gammal och har 
under denna tidrymd hunnit med 
att härbergera och för längre eller 
kortare tid följa många små männi
skoöden en bit ut på den långa livs
vägen. 

Ett barnhem i verklig mening är 
Morgonsol dock icke. När Slummens 
barnkrubba för 14 år sedan skildes 
från Slumstationen i Redbergslid 
och flyttade in i eget hus ute vid 
Långedrag fullföljde den endast sin 
tidigare uppgift att, mot en viss av
gift bliva ett stöd för sådana barn, 
som av en eller annan orsak ej kunde 
handhavas av föräldrarna själva. 
Barnens ålder bestämdes till 2—9 
år och det samtidiga antalet pensio
närer till 25. Det är väl överflödigt 
att nämna att den överenskomna av
giften i många fall är svår att regel
bundet indriva, helst som fadern i 
dessa arbetslöshetens tider ofta är 
totalt medellös och barnavårdsman
nen följaktligen, trots att han har la
gen på sin sida, ingenting finner att 
uttaga. 

För barnen är det ju under dylika 
förhållanden lyckligt att en sådan 
institution som Slummens barnhär
berge Morgonsol finnes till. Visser
ligen ligger det ej inom de ekonomi
ska möjligheternas gränser att driva 
det som gratishärbärge, men det är 
å andra sindan en känd sak att där 
Slummen satt handen till plogen ser 
den sig ej tvekande och ångerfull 

Drick Segar 

a f t f t c L a f t f i d  

lames Lundgren tCs 
Göteborg 

Sveriqeé sforsfa och förnämsta 
fhéfirma 

^ 0B5! varnas'for efter^pnÎnûar.! OBS! 
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Minns att gudarne ej fylla den 
hand som äger, utan hand som ger. 

J. L. Buneberg. 

Onda tankar, som inträtt i själen 
såsom nyfikna främlingar, kvarstaa-
na där som fördärvande tyranner, 
om de icke omsorgsfullt undflys och 

genast avlägsnas. 
W. Collins. 

Alltid 
det nyaste 

BLUSAR 
och 

JUMPERS 
i Tricot, Siden och 

Ylle 
Utsökta modellen. 

tapisse: 
detalj 

Ö. Hamng. 81.1 tr 

Handarbeten och 

Material. 

VÅREN är Kommen! 

i MAJBLOMMANS 

i  S T  I  F T  A  R I N N  A j  

Eärga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg' med 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

BEDA HALLBERG 
skriver om YVY=tvålen: 

"At t  YVY; två len  ä r  i  a l l a  
avseenden  en  u tmärk t  toas  
l e t t s två l  vä l  vä rd  a t t  r ekom* 
menderas ,  in tygas  med  

nöje .  
Göteborg d. 26 mars 1923 

BEDA HALLBERG 

A.=B. YVYsFABRIKEN 
i YSTAD. 
i Jv&a) 

tillbaka. Och det är även en annan 
sak känd om Slummen: Yad den gör, 
det gör den bra. Dessa barn, som 
leva i dess hägn ha allt vad barn 
kunna önska: sol, luft, renlighet, nä
rande kost, en god liten bädd att 
slumra i, kvinnlig omvårdnad. För
utom av föreståndarinnan, syster Au
gusta Berggren, som i 13 år förestått 
barnhärberget, skötes det av fyra 
slumsystrar, som turvis fördela arbe
tet så att de hava 14 dagar i köket 
och 14 dagar bland barnen — öv
riga dagar gå till rengöring, tvätt, 
lagning m. m. m. m. Tjänare finnes 

icke. 
Och barnens öden sedan? I mån

ga fall, där föräldrarna äro villiga 
att avstå sin rätt, upptagas de som 
fosterbarn i bättre situerade famil
jer. i andra återbördas de till fader 
eller moder, så snart dessa fått det 
ordnat så att de kunna upptaga sitt 

barn. 
Nyligen begav sig sålunda en 

femårig liten pilt, som i 3 år varit 
härbergets pensionär, på långfärd till 
sin mor i Amerika. Systrarna hade 
sytt honom en svensk flagga, som 
minne och hälsning till den väntan
de landsmanninnan därute. När den 
stora båten lade ut och pilten för
stod att han nu skildes från allt det, 
som hittills varit honom huld och 
hägn, hem och mor ömsom grät han 
och ömsom vinkade med sin blågula 

flagga. 
Hur många sådana skiftande öden 

gives det ej i vår nutida barnavärld! 
Hur alltför många! Det ligger en 
bitter sanning i de ord, som fälldes 
av en i det filantropiska arbetet 
verksamt deltagande kvinna om ett 
dylikt hem för barn: 

— En institution som denna, ytt
rade hon, är till för syndens skull. 
Men idealet är det icke. 

Nej, idealet är det icke. Men för 
barnens skull är det till stor välsig
nelse att det finnes goda människor, 
vilka såsom Slummens systrar vilja 

upptaga den ideala gärning som de 
ansvariga föräldrarna icke velat -—-
eller icke förmått. 

S. 

Farsoten liknar synden. Den har 
inga vingar men flyger, har inga 
klor men griper, har inga tänder men 
biter ihjäl. 

M. Jokai. 

Yi förlåta oss själva mycket. Må 
vi betrakta andra såsom oss själva 
och låta dem vederfaras samma 
gunst. 

Fr. Spielhagen. 

A.-B. 
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I en sandhög lekte de äldre 

barnen, hennes äldsta försvunna 

dotters och skräddarfolkets; och 
mellan de vita gardinerna i stugans 

fönster kunde man gissa sig till ett 

brokigt människovimmel inomhus. 
Den lille August sprang genast 

med ett jubelrop till lekkamraterna. 

Paul stannade tveksam. 
"Jag får säga rent ut, att till fru 

Lippert kommer jag gärna, men att 

träffa Lisa passar mig inte. Hon 
har blivit så förnäm, att jag halst 

yill slippa se henne." 

"För den skull kan ni lugnt kom

ma in, herr Paul", krusade fru Lip

pert "Vår Lisa är inte här. Ni 
ska' tro att hon har finare umgänge 

än alla syskonen. Ja, vad ska' man 
säga. En mor har flera sorters barn. 

Jag låter dem alla växa upp, var et

ter sin art, och jag håller min kär

lek färdig för var och en, just efter

som de behöver den. Det kommer 

alltid en stund, när den behövs. Ja
ha, så är det. — Över min Lisa ha 

de därinne mycket att säga. Men 
det bryr jag mig inte om. Mot mig 

har hon alltid varit ett gott barn. 
Och om hon nu växer över oss, och 

växer tills hon blir en dam, skulle 

inte jag, hennes egen mor, unna hen
ne det? Hon har något fint hos sig. 

Vi andra, som äro tarvligare, få vara 
nöjda som det är, och inte sträcka 

fötterna längre än skinnfällen räc
ker. Har jag inte rätt? —- Stig nu 

in, fröken Julia, var så god! Den, 
som har fått slå sig fram genom li
vet så som jag fått, den förstår nog, 

att andra få göra detsamma. Ni 
har en gång haft en mor, fröken Ju
lia, och jag har döttrar, som göra 
mig sorg. — Dora, tag upp pojken, 

och ge honom sin mjölk. — En liten 
kopp kaffe dricker ni nog hos oss, 
fru Wessel. Berta har det just fär
digt. Och ett stycke kaka kan jag 

också bjuda på . Ingenting storar

tat, för all del. Just vad man kan 
vänta hos en stackars kvinna, som 

mannen har låtit sitta med sex små 

barn, utan ett öre till hjälp att upp

fostra dem." 

Berta stod vid den lilla spisen och 

slog kokande vatten på kaffet i en 
stor blåemaljerad bleck-kanna. I ett 

litet köksskåp och på vägghyllor 

voro koppar och tallrikar, och mel
lan hyllorna sutto tavlor, urklipp ur 
illustrerade tidningar och modejour-

naler, fastsatta på träväggen med 
stift, och i så riklig mängd att ta

peter blevo överflödiga. Väggfasta 
bänkar löpte runt kring det lilla 

rummet och varje plats var uppta
gen. På en bekväm stol vid bordets 

ena ända tronade Palle, som redan 
höll vila, antingen av lättja, eller 
emedan han haft en ovanligt inbrin

gande morgon. Hatten satt fast på 
det orediga rödgrå håret, och han 
var i färd med att läsa den "politi

ska ledaren" i tidningen. At skräd

daren hade han storsint lånat "bila
gan". Men trots den hjärterörande 

kärlekshistorien i bilagan, satt skräd

daren med rynkad panna och inåt

vänd blick och grubblande, var tu
san svärmodern väl kunde ha gömt 

den ofta omtalade sparbanksboken, 
som hotade att alltid förbliva en 

myt, huru längtande han än sökt att 

upptäcka dess tillvaro. Så hade han 

i hemlighet knackat över alla trä

väggarna i kojan, huru osannolikt 

det än vore, att någon skulle göm
ma. en sparbanksbok därute! Dora 

hade smugit sig tätt till sin soldat-

älskares sida, och han hade lagt ar
men om hennes liv. På andra sidan 

bordet spelade Otto, snickarelärlin

gen, kasino med två kamrater, som 

han tagit med ditut. Men fastän 
där icke tycktes vara plats ens för 
en katt, så lyckades dock fru Lip
pert genom ett par kommandoord att 

få de innevarande att flytta sig när
mare ihop, draga, klämma, tills de 
fyra gästerna fått sittplats. 

"Man får lov att jämka sig. Där 
som är hjärterum är stolrum. Är det 

inte så? Var så god, här är en stol, 

fru Wessel. Fröken Julia, här ar 

plats bredvid Palle! Herrarna kan 

sitta på bänken. Flytta ihop er, poj 

kar! — Skynda dig nu, Berta, nu 

kan du slå i kaffe." 

Servisen var något blandad; mark

nadskoppar med: "Till den snälla 

flickan" i förgyllda bokstäver, för

näma koppar med en fin blomranka, 

men där örat fattades, kasserade 

krymplingar ur de rika hus, där mor 

Lippert tvättade och "hjälpte till", 

och så fanns där lerskålar, bägare 

av bleck, dricksglas. Men den upp

hällda drycken smakade bra,en ut

märkt kaka kom fram, mor Lipperts 
verk med tillhjälp av ägg, smör och 
socker, som hon råkat få med i sin 

korg från herrskapen. Hon skar den 
och delade ut till alla. Endast hy
resgästen Palle fick ett större stycke, 
vilket genast observerades av Lader-
visch med ett aundsjukt grymtande. 

Fastän Palle i allmänhet icke var 
pratsam, uppträdde han dock inför 

gästerna med ledigt sätt. Men en 
elegant bugning i sittande ställning 

räckte han svarta Julia sockerskå

len och kaktallriken, och medan han 

själv med starka tänder tuggade på 

kakstycket vände han sig till Paul. 

"Hur står det tfil i vaggonfabri-

ken, herr Wieprandt, bråka de ännu 

alltjämt om den välsignade stölden?" 

Paul tyckte icke om ämnet. Han. 
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' 

mamma a/iüänd̂ i 
a/âîdyffustads mauf̂ /un. 

utan är det en vid särskilt brådskan
de tillfällen kännbar och oundvik
lig återverkan av det sparsamhets
system, som i våra dagar genomgar 
alla statens verk och enligt vilken 
den minsta möjliga arbetsstyrka 
skall prestera mesta möjliga arbete. 

Arbetet på lokaltelefonen är emel
lertid av sådan natur att man väl 
förstår att lokaltelefonisten sällan 
eller aldrig stannar tjänstetiden ut. 
Hela denna personal är extra med 
ständigt nya tillflöden av arbetskraft 
i de avgåendes ställe. Ett stort 
antal lämnar snart tjänsten på grund 
av giftermål, andra avancera och 
bliva ordinarie såsom föreståndarin
nor eller rikstelefonister, eller pla
ceras de såsom skriv- och kanslibi-
träden inom telefonverket. Och nya 
friska krafter rycka in. Det beho
ves här om någonsin. Ty detta kall, 
intressant och uppfostrande i sin art 
och fullkomligt omistligt för det mo
derna samhället måste dock i läng
den bliva prövande för nerverna. 
Kontoristen kan några ögonblick lu
ta. sig tillbaka i sin stol, butiksbi
trädet hålla en liten konversations
stund med en kollega, men telefonis
ten är den ständigt oumbärliga kug
gen för det hemlighetsfulla, över 
stad och. land spända och av män
niskorösten oavbrutet genombrusade 
nät telefonen representerar, och hen
nes uppmärksamhet får icke ett 
ögonblick slappas. Alltid flammar 
någon lampa upp vid hennes bord, 
visande att en abonnent vill fram, 
och under brådaste affärstid flam
ma de slag i slag så fort hon någon
sin kan expediera. Genast hon blir 
ledig från samtal visar en klaff på 
fördelningen hennes nummer och te
lefonisten vid fördelningssystemet 
— detta nya sinnrika system, som 
utgör första mottagaren av allmän
hetens. signaler — matar ögonblick
ligen den vid ett annat långbord 
expedierande telefonisten. •— Allt 
detta går som ett urverk, men hur 
många krafter av alla slag som äro 
i ständig verksamhet för att hålla 
det av tusentals trådar och kontak
ter genomspunna verket smort och 
perfekt har allmänheten föga aning 
om. 

Till telefonistens abcd hör att kun
na sin multipel ut och in, veta vil
ket nummer varje jack represente
rar, att de inrutade fälten äro namn-
anrop, att jacken med röd ring är 
ett av telefonkatalogens få tryckfel 
o. s. v. Hon skall även känna till 
allmänhetens benägenhet att kasta 
om en del nummer och exempelvis i 
st. f. en bilstations begära det snar-
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lika numret till en av stadens läkare 
m. m. För Göteborgs mest anlitade 
telefoner har komponerats en 
särskild fyndig anordning, telefon
stationens s. k. "nöjesfält". Det är 
konserthusets, teatrarnas och biogra
fernas fyr, som med sina uppflam
mande röda, gröna och vita ljus, oli
ka för de olika nöjesetablisseman
gen, höjer sig vid långbordens hörn, 
synlig för alla och visande vilka 
nummer som för tillfället äro upp
tagna. Telefonisten kan av ljussig
nalerna på denna fyr se, var det blir 
goda hus på kvällen. 

Över huvud är telefonstationen en 
känslig gradmätare för stadens liv. 
När något hänt, när intressen stå på 
spel —' ögonblickligen blir detta 
kännbart på telefonstationen. När 
sålunda under kristiden vissa förnö
denhetsvaror hotade att dragas in 
var knappt nyheten spridd, förrän 
musiken började. Vad det är som 
hänt,, vilka samtal som genomsusa 
trådarna ligger däremot utanför te
lefonistens befogenhet att veta. Kon
trollen och arbetets brådskande na
tur gör lyssnande hart när omöjligt 

och även om någon skulle glöm
ma sig och överträda förbudet bin
der ett edsformulär varje telefonist 
till obrottslig tystnad rörande allt 
som sammanhänger med hennes på 
en gång krävande och diskreta kall. 

* 

En långt lugnare anblick erbjuder 
Nya riks — den storartade, elegan
ta sal, som på lång framtidssikt in
retts åt rikstelefonen i Telegrafver
kets hus vid Kasern torget. Men man 
inser snart att det endast är sken
bart som arbetet här är mindre spän
nande och intensivt. Såsom på den 
lokala avdelningen sker expeditionen 
enligt det nya fördelningssystemet. 
Abonnentens signal går sålunda först 
till fördelningsbordet, där rikstele
fonsamtalen beställas och upptecknas 
å blanketter och omedelbart på en 
inne i en trumma ständigt löpande 
rem föras fram till en telefonist, som 
genom klaffar fördelar dem till de 
olika telefonborden, dit de automa
tiskt föras fram för expedition. Ett 
samtal kan på detta sätt omöjligen 
glömmas bort. Det är även tidsbe
sparande att omedelbart såsom nu' 
sker få samtalet antecknat och pe
riodantalet uträknat å samma blan
ketter, som sedan lämnas ut i form 
av räkningar till allmänheten. 

Vid tiden för besöket äro ett 80-
tal rikstelefonister i arbete. Det 
lågmälta bruset slukas av och förto
nar i den väldiga salen. Man får ett 
starkt intryck av den spänning och 
precision varmed varje särskild te
lefonist arbetar, att detaljerna här 
äro flera, uppmärksamheten förde
lad på olika håll, där under expedie
ringen ingenting får klicka, Linje
nätet måste ligga klart såsom såsom 
uppritat i rött och tusch inne i hu
vudet när det gäller att få fram 
samtalen, periodmätarna få icke 
glömmas för de pågående, de nya be
ställningarna icke fördröjas. Signa
lerna falla icke så tätt, men jämt. 
Sinnen och nerver måste vara hel-
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Barnets andetag 

Av Ellen Berner. 

Ur mörkret vid min sida kommer 
ljudet av ett sovande barns andetag. 
De komma liksom sökande. De tyc
kas Dröva sig fram, hur mycket luft 
de skola kunna taga in för varje ny 
lyftning av bröstkorgen. Jasr före
ställer mig de små ljusröda lungor
nas arbete. Nu, under natten, när 
allt sover, arbeta de alltjämt. Allt 
annat i kroppen blir trött och vilar 
ut, allenast lungorna och hjärtat få 
arbeta, arbeta under hela den tysta 
natten. 

Barnets andetag kommer genom 
mörkret som livets egna klockslag. 
Stilla, lugna, jämna, men utan en 
minuts, rast. I tusende små kamrar 
dragés luften in och stöter mot de 
bladpurprade väggarna. Ett under
bart nätverk täcker dessa. I varje 
tråd av detta, nätverk rusar livets 
röda ström fram. Genom hinnor, 
finare än tanken mäktar följa, suges 
livsförnyaren syret in och går döden 
kolsyran ut. Väggarna knyta sig i 
vrede samman till ett intet för att 
driva henne ut. Ingen plats här för 
dig! Ut med dig, du förbrukade! 
Men med nästa andetag öppna de 
sin vidaste och kärligaste famn mot 
det älskade syret, deras a och o. 

Men om syret icke kommer, om 
det är kolsyran som försöker slinka 
in igen? Vilken kamp, vilken för
bittring blir icke följden! Barnet 
kastar sig oroligt av och an. I kor
tare och kortare stötar drives den 
hatade ut, men kommer igen, igen. 
I stället för vännen kommer fienden. 
I stället för hjälparen, kommer kvä-
varen. Vilket bedrägeri, vilket svëk 
mot det underbara maskineri som 
alltjämt lyfter bröstkorgen oeh öpp
nar kamrarna för blodets räddare 
och nyskapare, men får mottaga för
störaren ! 

.Tag spritter upp och ser ovillkor
ligen mot- fönstret. Med en känsla 
av lättnad varsebliver jag den breda 
öppna randen. Natten utanför är 
klar och kall; luften strömmar in 
renare och friskare än drycken i en 
konungs bägare. 

Då kommer jag att tänka på alla 
de tätt slutna sovkamrar, där fien
den just nu råder. Där barnens lun
gor natten igenom kämpa, men bli 
slagna. Bredvid ligger den mor, 
som icke skulle tänka på att hämta 
sina barns föda ur soptunnan, men 
som utan en tanke låter deras blod 
göra det. På avskräde bjuder hon 
sina älskades lungor hela natten. 
Även den nästa och den nästa, år 
ut och år in, pågår den bedrövliga 
kampen. 

Och nya sanatorier byggas ... 
Alltjämt kommer till mig ur 

mörkret det sovande barnets andetag. 
Vart och ett lägger sin sten till den 
byggnad som skall resas. En man 
är det som skall byggas upp, en hög 
och ståtlig man. På starka och bre
da skuldror skall han bära livets 
börda. På hans armar skall hustrus 
och barns lycka, vila, och vila tryggt. 
Ett trappsteg högre skall han må
hända föra hela sin samtid. Vem 
vet vad ett sånt litet knyte som ett 
sovande barn icke allt kan bli. Jag 
smyger urvn och öppnar fönstret 
ännu litet mer. 

På återvägen slår mig en annan 
tanke. Här gå vi nu ooh se till att 
dessa älskade barn få frisk luft och 
frisk föda och frisk rörelse i fri na
tur, men huru aktpågivande och iv
riga äro vi att öppna de rätta fönst
ren ut mot livet för den unga sjä
len? Ty där äro minsann fönster
öppningar också på sin plats. Hur 
mången ung ande har ej slagit sig 
blind och blodig mot dessa oöppnade 
fönster i hemmet, som icke bara ar 
kroppens växtplats. Huru många ha 
ei krupit ut källarvägen? Huru mån
ga ha ej tyst tagit kakelugnsvrån i 
besittning i stället för världen? 

Med varje andetag bygger natten 
upp barnets kropp. Med varje mi
nut bygger dagen upp dess själ. Li
ka oemotståndligt som blodet suger 
sin kraft — eller vanmakt — ur den 
närmast omgivande luften, lika me
kaniskt pressas varje intryck utifrån 
in i den unga själens lönligaste rum. 
Lika litet som barnet kam. värja sig 
mot kolsyran i den för länge sedan 
orena luften, lika värnlöst är det mot 
onda ord oeh oförstånd. Smutsig 
föda i det ena som det andra fallet. 
En mor säger sig kunna dö för sitt 
barn, och kan det nog också; men 
ofta glömmer hon dock att leva för 
det, vilket är viktigare för barnet. 

Jag ligger och undrar över, varför 
det är så svårt att vara en riktig 
mor. Jag undrar över, varför det 
skall taga så många år att visa var 
och en hennes misstag och att för
sona dem. Jag förvånar mig över, 
att vi bli så förorättade, när olycka 
och fördömelse komma. De äro ju 
dock det naturligaste i världen. Vi 
endast icke se de mångåriga grenar 
genom vilka näringen till dessa bitt
ra frukter runnit ut från vårt eget 
livsträd. 

I mörkret hör jag alltjämt det lilla 
barnets andetag. Vart och av dem 
arbetar på att bygga, upp en man — 
sådan han nu blir. 

/ VARIE 

S VENS K T HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

GOTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 

En elegant visitväska 
"som hedrar sin ägarinnas smak 

köper Ni fördelaktigast hos ^ 

JcKri AQaäm 
U & KORSGATAN 12 

Beda Cramér. 

t 

spända — när strömmen av beställ
ningar under affärstid kväller in 
skola alla trådarna hållas samman 
— och isär. Men det är som om 
spänningen och ansvaret i sig själva 
skänkte arbetet ett stort intresse, 
man ser endast glättiga ansikten, 
spända av arbetshåg och energi. 

Utefter ena långväggen är man i 
färd med inredningen till den före
stående överflyttningen av landsav
delningen, omfattande hela gratisnä-
tet utanför Göteborg, som ännu så 
länge är inrymd i en särskild avdel
ning å gamla telefonstationen vid 
Västra Hamngatan. 

Precision, intensitet, intresse är 
det första och sista intryck man får 
vid ett besök å dessa institutioner, 
där alla trådar och alla intressen lö
pa samman och tidens pulsslag för
nimmas tydligare än någonsin. Och 
när man åter träder ut i solskenet 
står så tydligt för ens minne bilden 
av alla dessa flinka, rastlösa kvin
nohänder, som i det tysta och okän
da fylla en krävande och oumbärlig 
gärning i det modrena samhällets 
tjänst. 

—e —e. 

En av Göteborgs mest bekanta af
färskvinnor, änkefru Beda Cramér, 
innehavarinnan av den välkända par
fymaffären å Kungsgatan, har den 
18 april avlidit i en ålder av 62 år. 

Född i Göteborg startade fru C. 
redan på 1890-talet efter sin makes 
frånfälle i blygsam skala den af
fär, som sedermera under hennes 
enastående driftiga och energiska 
ledning blivit en av stadens mest an
sedda i sin bransch. 

Med sitt vänsälla, urbana och 
hjärtliga väsen har fru Cramér kvar-
lämnat det ljusaste minne hos alla, 
med vilka hon under sin långa af
färsverksamhet kom i beröring, ej 
minst hos den stora dampublik, vil
ken hon räknade som sin närmaste 
och trogna kundkrets. 

i Blusar, Frottéer och Voiler 

Friberg & Anderson 
Kungsportsplatssen 1 

Tel. 7 335 

SNAPSHOTS. 
En vacker syn. 

Det var på skolbarnens spårvagn 
tidigt en morgon. 

Framför mig satt en medelålders, 
mörkklädd dam. Hon var icke frap
pant eller betagande på något sätt, 
livet hade redan fårat hennes panna 
och kinder, och ögonen hade denna 
bleka blå färg, som jag alltid tänkt 
mig att Moderns i H. C. Andersens 
Sagor hade, innan hon gråtit ut dem 
i sorgen efter sitt döda barn. Men 
likväl måste jag se och se på henne, 
och hon tycktes mig vara bland det 
vackraste jag sett. 

Vid hennes högra sida satt en 
gosse i 8 à 9-årsåldern, vid den vän
stra en liten flicka, som såg ut att 
nyss ha börjat skolan. Hon talade 
vid dem båda, lågmält och sakta, 
först vid gossen, och sedan, när den
ne stigit av på hållplatsen intill sin 
skola vid den lilla flickan. Jag hör
de icke vad hon sade, men förstod 
att hon förehöll dem något, påminde 
dem om löften och viskade dem kär
leksfulla ord. Medan hon talade vi
lade hela tiden barnens blick hän
givet, nästan tillbedjande i hennes. 

Det låg en sådan sällsam ro över 
denna tavla. Modern-änkan, som 
innan hon begav sig till sitt för
värvsarbete ute i staden slöt de sina 

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

Dei är onödigt att koka kläd * 
o."' ",a" «"Vänder Rj„,0 r 
laggn kläderna i blöt i 
l ö s n i n g  ö v e r  n a t t e n  o c h „  
skoljn dem väl morgonen rts?«"1 

de renn och snövita. Endas°£,'iV° 
® "8«s'e stallend beWv',1' 

gas MnuèC8' 
På grund nv des« „k 
renhet lockar R|„,„ ul" 
själv bokstnvlige"'°!,Vs'« 
"" „tan kokl*J I 
gnuggning. ul°n 

Det reducerar nrbetot >•>, 
,let n,lns,n '"öjliga 0Ch" 

rffflfjr sparar bränsle. 

f? i nso 
SWUSHT StPTvi, »K„tB0LtG GOttto||4 

15 öre 
per paket 

Vill Ni 

bli vacker? 

Den tvål, som ger den väck-
t * i t~\ .. ™Sn hYn> är Ovicula (ägg) 
Tvål Den ar tillverkad efter beprövad 
skönhetsrecept och innehåller bland an 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
tramsta medel for hudens förskönins; 

Vill Ni bli vacker så köp därför 

F. PAULI'S 

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

Frotté-

bmoderna mönster. 
itörsta urval. 

• AUFFORTS 

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

Svenska Hemfärgen 
"HÄRVAN" 

går i millioner påsar ut till 
hem. Vi tillverka numera även 
blusfärger i ljusa modetoner, fullt 
jämförliga med utländska tvålfårger, 
men mycket Ulligare. Detaljpris 
30 öre. Färgkarta fritt på begäran. 
Spara pengar och begär alltid Härvans 
färger ! 

A.W. Herdinsi 
Färgverk 

i 

FALUN 

intill sig och talade till dem en mo
ders förmanande, goda ord. Och de 

två vackra barnen, som med uppåt
vända ansikten stilla, hängivet leen
de lyssnade till vad hon hade ait 

säga dem. 
Under samtalet såg jag henne för 

stulet söka att stoppa bort en rcII1''a 

a.v fodret, som stack fram 2enonl 

Son 
hans 

en reva i gossens skinnmössa, 
hade nog icke haft tid att se om 
kläder kvällen förut. Och jag tyc" 
te mig förstå varför. Hon hade if 
haft tid med kläderna, därför at 

hon icke hade råd att med andra 
sorger störa den lilla stund hon ^ 
rå om sina barn: Såsom de nu s 
här förtroligt och stilla samt. 
hade de nog suttit kvällen förutu 

der aftonlampan. Hon hade 
förhört 

dem deras läxor, tagit löften 
de® 

för nästa dag, fått deras förtroen 

kanske berättat en saga för 
Och det gjorde ingenting 

van! När en mor får sådana h lC^ 
ur sina barns ögon har hon i°^e 

fe gå «P? 

oders 
^ "i* de 

barns hjärta slitas aldrig, na n!). 
som här bindas från tidiga^ 
år — och bindas heller aldrig 
om de då slitas av andra o° 
tigare omsorger än hjärtats. 

spillt sin tid. En reva kan ^ ^ 
igen, men banden mellan mc 

Bågna peter*-

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

Mattan för det burgna, välombonade, med kullti verad smak inredda 

KOJVSTFL.ITEN Göteborg 3-

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

Offentlig3 nöjen. 

Stora Teatern 
, , 1 3 0  Billighetsmatine 

Bajadären-
Kl. 130: 

Hoffmanns äventyr. 

r^énsbergsteatern 

Varje afton kl. 8: 

jslationalmonumentet. ̂  

-FOLKTEATERN. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatine: 

Spel Ut. 

Varje afton kl. 8: 

Ebberyds Bank. 

I\|ya Teatern. 

Varje afton kl. 7,30—1]: 

jorden runt på 80 dagar. 

Sista veckan. 

K O R S E T T - N Y H E T E R !  

LILLA TEATERN. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8; Samma pjes. 

n 

S P E C I E L L A  
K O R S E T T E N  

Med rostfria, obrytbara Hercules 
Spiralfjädrar samt med dnbbel-
remsa i sidorna till ökat stöd åt fjäd
rarna ock största möjliga hållbarhet 
F ö r s e d d a  m e d  2  s t r u m p h å l l a r e .  

Speciella A. 
lila drällvävnad 

Speciella B. 
grå drällvävnad 

Speciella C, 4 strumph. 
beige satin 

Till landsorten mot postförskott. 

J Ö N S S O N  &  C o .  
Kungsgatan 50 GÖTEBORG Linnégatan 10 

875 

H oo 

Inom egna 

gränser, 

MinisterKrisen. 

Konfirmationsgåvor 
av bestående värde. 

S J Ö G R E N S  
NORRA. HaknsäcanMö 

Rekommendera 

Kvinnornas Tidning 
till Edra Vänner! 

Efter konferenser med riksdagens 
partiledare gav konungen den 14 
april justitierådet E. Try g ger i upp
drag att bilda regering. 

Vid regeringsbildningen har hr 
Trygger försökt olika kombinatio
ner. Hans första bemödande var att 
söka få till stånd en samlingsmini-
stär med stöd av de tre borgerliga 
partierna, högern, liberalerna och 
bondeförbundet. En så sammansatt 
regering skulle äga en i parlamenta
riskt hänseende mycket stark ställ
ning på grund av den betydande bor
gerliga majoriteten i riksdagen. Bon
deförbundet ställde sig först välvil
ligt till förslaget, men drog -sig till
baka, sedan det blivit bekant, att det 
liberala partiet nekat sin medver
kan. Ett samgående med högern 
har synts liberalerna otänkbart på 
grund av att de bada partierna i 
viktiga, på dagordningen stående 
frågor, såsom försvaret och revisio
nen av tullarne, intaga en väsentligt 
olika, kanske oförenlig ståndpunkt. 
På tillfågan om den hållning det li
berala partiet kunde förväntas kom
ma att intaga till en ren högerrege
ring har svarats "att dennas åtgär
der från frisinnat håll böra bli före
mål för en fullt sakkunnig prövning 
efter de frisinnades egna grundsat-

Ett något dunkelt tal, vilket 

TEATER. 

Svårigheten att få till stånd en re
gering bottnar i det förhållandet, att 
vi här i landet f. n. icke äga något 
politiskt parti, som förfogar över ab
solut majoritet (röstflertal) i riks
dagen. Inp-en ministär kan i ett 
land med vår statsförfattning regera 
mot riksdagsmajoriteten — den skul
le få sina förslag och äskanden av
slagna. En regering, som icke stö-
des av ett tillräckligt starkt parti, 
måste för att tillförsäkra sig den er
forderliga röstmajoriteten i riksda
gen ingå förbund med något närstå
ende parti eller tillförsäkra sig dess 
välvilliga stöd genom att utlova en 
för detta syftemål anpassad politik. 
Den förda politiken kàn ju också 
vara så litet partihetonaå, att den 
kan vinna stöd från olika läger. 

Vid tidningens pressläggning in
går meddelande, att hr rl rygger fått 
sin regering färdigbildad. Den är 
icke utpräglat "höger", utan har en 
moderat borgerlig sammansättning 
med inslag av både liberaler och bon-
deförbundare. Statsminister Tryg
ger deklarerar den som en riksrege
ring och begär lojalt stöd av alla 
partier, även av socialdemokraterna. 
I fråga om personvalet måste den 
betraktas som synnerligen stark. 

ser 

Lorensbergsteatern fortsätter sitt 
svenska inslag på repertoaren. Tor 
Hedbergs nutidsdrama Nationalmo-
numentet, som tidigare haft stor 
succés i Stockholm, försatte även 
göteborgspubliken i den rätta teater-
stämningen. Applåderna föllo kraf
tigt — i. o. m. för öppen ridå, vilket 
V111 säga något utomordentligt i en 
stad där de oftast serveras rätt lama 
^fter aktsluten. Fröken Doris Nel
son, som innehade den kvinnliga hu
vudrollen, skördade ett politiskt 
ofärgat bifall för sitt briljanta spel. 

uttytts som ett krav på, att en bli
vande högerregering skall föra libe
ral politik på samma sätt som den 
socialdemokratiska regeringen på sm 
tid var tvingad till. 

Justitierådet Trygger har därefter 
försökt att få sin ministerlista full
talig med högermän samt med inslag 
även av bondeförbundare, vilka av 
sitt parti tillerkänts handlingsfrihet 
i sådant hänseende, utan att dock, 
när detta skrives, ännu hava lyckats. 

Barnhärberget 

Morgonsol. 
Strax intill Korsvägens hållplats 

å Långedragsli njen ligger inom en 
större trädgård ett avskilt hus, på 
vars gårdsplan man ofta ser en flock 
barn i ålder 2—9 år samlade i mun
ter lek. Huset är Frälsningsarméns 
slumverksamhets barnhärberge Mor
gonsol, och barnflocken dess pigga, 
välfödda och levnadsglada små pen
sionärer. 

Institutionen sådan den nu ligger 
där är redan 14 år gammal och har 
under denna tidrymd hunnit med 
att härbergera och för längre eller 
kortare tid följa många små männi
skoöden en bit ut på den långa livs
vägen. 

Ett barnhem i verklig mening är 
Morgonsol dock icke. När Slummens 
barnkrubba för 14 år sedan skildes 
från Slumstationen i Redbergslid 
och flyttade in i eget hus ute vid 
Långedrag fullföljde den endast sin 
tidigare uppgift att, mot en viss av
gift bliva ett stöd för sådana barn, 
som av en eller annan orsak ej kunde 
handhavas av föräldrarna själva. 
Barnens ålder bestämdes till 2—9 
år och det samtidiga antalet pensio
närer till 25. Det är väl överflödigt 
att nämna att den överenskomna av
giften i många fall är svår att regel
bundet indriva, helst som fadern i 
dessa arbetslöshetens tider ofta är 
totalt medellös och barnavårdsman
nen följaktligen, trots att han har la
gen på sin sida, ingenting finner att 
uttaga. 

För barnen är det ju under dylika 
förhållanden lyckligt att en sådan 
institution som Slummens barnhär
berge Morgonsol finnes till. Visser
ligen ligger det ej inom de ekonomi
ska möjligheternas gränser att driva 
det som gratishärbärge, men det är 
å andra sindan en känd sak att där 
Slummen satt handen till plogen ser 
den sig ej tvekande och ångerfull 

Drick Segar 

a f t f t c L a f t f i d  

lames Lundgren tCs 
Göteborg 

Sveriqeé sforsfa och förnämsta 
fhéfirma 

^ 0B5! varnas'for efter^pnÎnûar.! OBS! 
.Tîïë 

Minns att gudarne ej fylla den 
hand som äger, utan hand som ger. 

J. L. Buneberg. 

Onda tankar, som inträtt i själen 
såsom nyfikna främlingar, kvarstaa-
na där som fördärvande tyranner, 
om de icke omsorgsfullt undflys och 

genast avlägsnas. 
W. Collins. 

Alltid 
det nyaste 

BLUSAR 
och 

JUMPERS 
i Tricot, Siden och 

Ylle 
Utsökta modellen. 

tapisse: 
detalj 

Ö. Hamng. 81.1 tr 

Handarbeten och 

Material. 

VÅREN är Kommen! 

i MAJBLOMMANS 

i  S T  I  F T  A  R I N N  A j  

Eärga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg' med 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem
färg Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

BEDA HALLBERG 
skriver om YVY=tvålen: 

"At t  YVY; två len  ä r  i  a l l a  
avseenden  en  u tmärk t  toas  
l e t t s två l  vä l  vä rd  a t t  r ekom* 
menderas ,  in tygas  med  

nöje .  
Göteborg d. 26 mars 1923 

BEDA HALLBERG 

A.=B. YVYsFABRIKEN 
i YSTAD. 
i Jv&a) 

tillbaka. Och det är även en annan 
sak känd om Slummen: Yad den gör, 
det gör den bra. Dessa barn, som 
leva i dess hägn ha allt vad barn 
kunna önska: sol, luft, renlighet, nä
rande kost, en god liten bädd att 
slumra i, kvinnlig omvårdnad. För
utom av föreståndarinnan, syster Au
gusta Berggren, som i 13 år förestått 
barnhärberget, skötes det av fyra 
slumsystrar, som turvis fördela arbe
tet så att de hava 14 dagar i köket 
och 14 dagar bland barnen — öv
riga dagar gå till rengöring, tvätt, 
lagning m. m. m. m. Tjänare finnes 

icke. 
Och barnens öden sedan? I mån

ga fall, där föräldrarna äro villiga 
att avstå sin rätt, upptagas de som 
fosterbarn i bättre situerade famil
jer. i andra återbördas de till fader 
eller moder, så snart dessa fått det 
ordnat så att de kunna upptaga sitt 

barn. 
Nyligen begav sig sålunda en 

femårig liten pilt, som i 3 år varit 
härbergets pensionär, på långfärd till 
sin mor i Amerika. Systrarna hade 
sytt honom en svensk flagga, som 
minne och hälsning till den väntan
de landsmanninnan därute. När den 
stora båten lade ut och pilten för
stod att han nu skildes från allt det, 
som hittills varit honom huld och 
hägn, hem och mor ömsom grät han 
och ömsom vinkade med sin blågula 

flagga. 
Hur många sådana skiftande öden 

gives det ej i vår nutida barnavärld! 
Hur alltför många! Det ligger en 
bitter sanning i de ord, som fälldes 
av en i det filantropiska arbetet 
verksamt deltagande kvinna om ett 
dylikt hem för barn: 

— En institution som denna, ytt
rade hon, är till för syndens skull. 
Men idealet är det icke. 

Nej, idealet är det icke. Men för 
barnens skull är det till stor välsig
nelse att det finnes goda människor, 
vilka såsom Slummens systrar vilja 

upptaga den ideala gärning som de 
ansvariga föräldrarna icke velat -—-
eller icke förmått. 

S. 

Farsoten liknar synden. Den har 
inga vingar men flyger, har inga 
klor men griper, har inga tänder men 
biter ihjäl. 

M. Jokai. 

Yi förlåta oss själva mycket. Må 
vi betrakta andra såsom oss själva 
och låta dem vederfaras samma 
gunst. 

Fr. Spielhagen. 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

0lika 

ô lomBtetazBeten 

alltid färdiga, i  smakfullt utförande 

J/as a 2*lo ms1erhandel 
Storgatan 31. Tel. 4314, 10365 

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

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

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det Sr tillverkat särskilt 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

L U X  s ä l j e s  e n d a s t  I  p a k e t .  

SUNUGHT 5ÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiifflHi 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

/ Josenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

Kupong 
ti» 

Jakten på Tryckfels= 
demonen." 

ningen3"!35 SamtidiSt med lös-

^tstälTeTfö
0n:. täVlingen på 

mer t foreliggande num-

21. 

I en sandhög lekte de äldre 

barnen, hennes äldsta försvunna 

dotters och skräddarfolkets; och 
mellan de vita gardinerna i stugans 

fönster kunde man gissa sig till ett 

brokigt människovimmel inomhus. 
Den lille August sprang genast 

med ett jubelrop till lekkamraterna. 

Paul stannade tveksam. 
"Jag får säga rent ut, att till fru 

Lippert kommer jag gärna, men att 

träffa Lisa passar mig inte. Hon 
har blivit så förnäm, att jag halst 

yill slippa se henne." 

"För den skull kan ni lugnt kom

ma in, herr Paul", krusade fru Lip

pert "Vår Lisa är inte här. Ni 
ska' tro att hon har finare umgänge 

än alla syskonen. Ja, vad ska' man 
säga. En mor har flera sorters barn. 

Jag låter dem alla växa upp, var et

ter sin art, och jag håller min kär

lek färdig för var och en, just efter

som de behöver den. Det kommer 

alltid en stund, när den behövs. Ja
ha, så är det. — Över min Lisa ha 

de därinne mycket att säga. Men 
det bryr jag mig inte om. Mot mig 

har hon alltid varit ett gott barn. 
Och om hon nu växer över oss, och 

växer tills hon blir en dam, skulle 

inte jag, hennes egen mor, unna hen
ne det? Hon har något fint hos sig. 

Vi andra, som äro tarvligare, få vara 
nöjda som det är, och inte sträcka 

fötterna längre än skinnfällen räc
ker. Har jag inte rätt? —- Stig nu 

in, fröken Julia, var så god! Den, 
som har fått slå sig fram genom li
vet så som jag fått, den förstår nog, 

att andra få göra detsamma. Ni 
har en gång haft en mor, fröken Ju
lia, och jag har döttrar, som göra 
mig sorg. — Dora, tag upp pojken, 

och ge honom sin mjölk. — En liten 
kopp kaffe dricker ni nog hos oss, 
fru Wessel. Berta har det just fär
digt. Och ett stycke kaka kan jag 

också bjuda på . Ingenting storar

tat, för all del. Just vad man kan 
vänta hos en stackars kvinna, som 

mannen har låtit sitta med sex små 

barn, utan ett öre till hjälp att upp

fostra dem." 

Berta stod vid den lilla spisen och 

slog kokande vatten på kaffet i en 
stor blåemaljerad bleck-kanna. I ett 

litet köksskåp och på vägghyllor 

voro koppar och tallrikar, och mel
lan hyllorna sutto tavlor, urklipp ur 
illustrerade tidningar och modejour-

naler, fastsatta på träväggen med 
stift, och i så riklig mängd att ta

peter blevo överflödiga. Väggfasta 
bänkar löpte runt kring det lilla 

rummet och varje plats var uppta
gen. På en bekväm stol vid bordets 

ena ända tronade Palle, som redan 
höll vila, antingen av lättja, eller 
emedan han haft en ovanligt inbrin

gande morgon. Hatten satt fast på 
det orediga rödgrå håret, och han 
var i färd med att läsa den "politi

ska ledaren" i tidningen. At skräd

daren hade han storsint lånat "bila
gan". Men trots den hjärterörande 

kärlekshistorien i bilagan, satt skräd

daren med rynkad panna och inåt

vänd blick och grubblande, var tu
san svärmodern väl kunde ha gömt 

den ofta omtalade sparbanksboken, 
som hotade att alltid förbliva en 

myt, huru längtande han än sökt att 

upptäcka dess tillvaro. Så hade han 

i hemlighet knackat över alla trä

väggarna i kojan, huru osannolikt 

det än vore, att någon skulle göm
ma. en sparbanksbok därute! Dora 

hade smugit sig tätt till sin soldat-

älskares sida, och han hade lagt ar
men om hennes liv. På andra sidan 

bordet spelade Otto, snickarelärlin

gen, kasino med två kamrater, som 

han tagit med ditut. Men fastän 
där icke tycktes vara plats ens för 
en katt, så lyckades dock fru Lip
pert genom ett par kommandoord att 

få de innevarande att flytta sig när
mare ihop, draga, klämma, tills de 
fyra gästerna fått sittplats. 

"Man får lov att jämka sig. Där 
som är hjärterum är stolrum. Är det 

inte så? Var så god, här är en stol, 

fru Wessel. Fröken Julia, här ar 

plats bredvid Palle! Herrarna kan 

sitta på bänken. Flytta ihop er, poj 

kar! — Skynda dig nu, Berta, nu 

kan du slå i kaffe." 

Servisen var något blandad; mark

nadskoppar med: "Till den snälla 

flickan" i förgyllda bokstäver, för

näma koppar med en fin blomranka, 

men där örat fattades, kasserade 

krymplingar ur de rika hus, där mor 

Lippert tvättade och "hjälpte till", 

och så fanns där lerskålar, bägare 

av bleck, dricksglas. Men den upp

hällda drycken smakade bra,en ut

märkt kaka kom fram, mor Lipperts 
verk med tillhjälp av ägg, smör och 
socker, som hon råkat få med i sin 

korg från herrskapen. Hon skar den 
och delade ut till alla. Endast hy
resgästen Palle fick ett större stycke, 
vilket genast observerades av Lader-
visch med ett aundsjukt grymtande. 

Fastän Palle i allmänhet icke var 
pratsam, uppträdde han dock inför 

gästerna med ledigt sätt. Men en 
elegant bugning i sittande ställning 

räckte han svarta Julia sockerskå

len och kaktallriken, och medan han 

själv med starka tänder tuggade på 

kakstycket vände han sig till Paul. 

"Hur står det tfil i vaggonfabri-

ken, herr Wieprandt, bråka de ännu 

alltjämt om den välsignade stölden?" 

Paul tyckte icke om ämnet. Han. 



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

S ä n d  E d e r  

T V Ä T T  
till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443 
Omsorgsfullt arbete, a» Snabb leverans. 

Lille Pelle läser sin aftonbön: — 
— och så, gode Gud, gör Kristiania 
till huvudstad i Danmark för det 
har jag ledsamt nog skrivit i min 
uppsats! 

A.Bol. Nya Bikupan 
KUNGSGATAN 45 • TEL. 5107 

Damunderkläder 

Barnkläder; Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

Jakten på 
Tryckfelsdemonen. 

En pristävlan. 

Till varje tidning hör en Tryck
felsdemon. Varifrån han kommer 
vet ingen, men redan vid en tidnings 
start finnes han tillstädes, fullt hem 
mastadd, pigg och arbetsglad. Det 
är han, som vid sättningen smuss 
lar in tryckfelen i texten, ibland helt 
oväsentliga, ibland lustiga, under
stundom fasaväckande. För att hålla 
Tryckfelsdemonen i schack måste 
tidningen anställa en särskild kraft, 
korrekturläsaren, som ingenting an
nat har att göra än att på det för
sta avdraget av den uppsat-ta texten 
med argusögon granska rad efter 
rad för att infånga de insmugglade 
tryckfelen och medels hemlighets
fulla tecken i mariginalen fästa sät-
tarens uppmärksamhet på dem i ooh 
för rättelse. Sedan lägges det andra 
korrigerade avdraget det s. k. revide-
ret under korrekturläsarens ögon för 
ytterligare granskning. Man kan 
tycka att efter en dylik " finkam -
ning" av texten, för att använda ett 
dråpligt, i tidningarna nyligen syn
ligt uttryck om jakten på irländske 
upprorsledaren de Valera, borde man 
kunna förvänta, att icke ett enda 
tryckfel skulle kunna ha sluppit un
dan, men ack, ack —! Hur många 
tryckfel har ni t. ex. inte, trots vår 
korrekturläsares redbara flit och sto
ra jaktiver, hittat i våra spalter! 
Förklaringen är den, att Tryckfels-
demonen också äger förmåga att för
vända synen på korrekturläsaren, få 
henne att läsa rätt, fast det står ga
let, varefter han triumferande låter 
felen liksom med fetstil springa 
i ögonen på läsekretsen! 

För att bereda våra läsare tillfälle 

F ö r  V Å R E N  i 

Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er i 

Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. GOSSKOSTYMTYGER. 

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan 15 

att personligen lära känna odygds-
makaren anordna vi härmed en pris
tävlan med uppgift för deltagarne 
att leta reda på de tryckfel, som till-
äventvrs finnas kvar i föreliggande 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

.J 

nummer, sedan korrekturläsaren 
"grovkammat" det. 

Observanda för tävlingen: 

l:o) Tryckfel kunna misstänkas 
överallt från det första ordet till det 
sista, såväl i den egentliga texten 
som i annonserna! Det gäller att få 
tag i så många som möjligt. Att alla 
skulle bli infångade är otänkbart. 
Livet är inte sådant! 

2:o) De fel ni finner, antecknar ni 
på ett papper med angivande av sida, 
spalt och rad. Därunder fäster ni 
den pristävlingskupong som återfin
nes här i tidningen på tredje sidan 
nederst till vänster. Så ert namn 
och adress ! Alltsammans sedan i ett 
kuvert, vilket försett med vår adress, 
"Kvinnornas Tidning, Göteborg", 
överantvardas till posten. 

3:o) I tävlingen få endast prenu
meranter och lösnummerköpare del
taga. Kuponger i s. k. biläggsblad 
och provnummer gälla ej! 

4:o) Den som funnit de flesta fe
len får sin flit belönad med ett äro
fullt omnämnande samt 10 kr. Den 
som kommer närmast därefter erhål
ler 5 kr., och den tredje i ordningen 
får ett presentkort på "Kvinnornas 
Tidning" för 1/2 år, att användas 
antingen för egen del eller för att 
ge bort i present till någon annan. 

5:o) Skulle flera ha funnit ett li
ka stort antal fel, så tillfaller flit
penningen insändaren av den först 
öppnade lösningen av deta slag. 

6:o) Lösningarne skola vara oss 
•tillhanda senast den 30 april, varef
ter resultatet tillkännagives i det 
första numret i maj. 

7 :o) Tävlingskuvert skall vara 
försett med påskrift: "Tävling:". 

Red. 

Vår  populära  

S t r ü m p - a v d e l n i n g  
står alltid främst vare 
sig det gäller kvalitéer, 
färger el. billiga priser. 

F ö r  d a g e n  f r a m h å l l e s  

E l e g a n t a  

Silke- och Y lie-Sir limpor 

i m ö r k b r u n t ,  b e i g e ,  

g r å t t  o c h  « v a r t  8 
50 

MfiTtfli AS., 

Köp vår 

BHoslym "REKLAM" 
A 

av helylle blå cheviot, b l å  sjömans
krage och manschetter, helfodrad 

2 8 4 5 år 

Kr. 18: 75 
-7 år 8 9 10 år 

Kr. 22:- Kr. 23:75 

Till landsorten mot postförskott. 

V 

(MtM ûx/iâtâ/i 

o c fl l~ 3̂ar/ie/tiperuijp 

r̂crm) 4 4S4& 

(  V Å R  I D E A L S Ä N G  
SÜHH.'ÜK.'IÜHIHIIIIIÜIKÜIII!:!!!!:!! 

Säng l| Satintäcken, dubbelsidiga. 
Madrass fl rl fl. färger Kr. 18.— pr st. 
Snedkudde •yj Filtar från „ 4.50 
Dunkudde Överkast fr. „ 4.50 „ 

A.-B. C Ä R L  J O H N S S O N ,  
V 2  K U N G S T O R G E T  2 .  

Den avundsjuke älskar och beröm
mer endast de döda. 

J. B. F. Descuret. 

Ej den, som har många idéer, men 
den, som har en övertygelse, kan 
varda en stor man. 

J. Eötvös. 

Given, men om I det. kunnen, så 
besparen den fattige den skammen 
att behöva räcka ut sin hand. 

D. Diderot. 

|En historia i tre avdel
ningar. 

i. 
Hembiträdet till sina vänner kring 

kaffebordet: — Frun?? Frun!!! Men 
herrn — åh, herr»! Om det är al
drig så galet med maten — inte så 
mycket som en suck från honom. 
Men hon! — Inte sir han att rocken 
är oborstad. Men hon! A om jag far 
lite lättvindigt över skorna — inte 
ett ljud säger han. Men hon! Tänk 
va herrarne alltid är snälla och hygg
liga och allt möjligt. Men fruarne! 

II. 
Herrn håller på att kläda sig på 

morgonen: — Jag förstår inte, att 
du inte kan dra jämt med Adolfina. 
Hon är visserligen ful som stryk, 
men mot mej är hon alltid hövlig. 
En riktigt snäll människa! — Att 
hon slarvar i arbetet, det är ditt fel. 
Varför lär du henne inte? Varför 
sjunger du inte ut?? Tänk om jag, 
om jag, säger jag, skulle behandla 
mitt folk på det där slöa, slappa 
beskedliga sättet! Ryt ett tag, rj't 
kungligt som jag, och du skall få 
se, att du får en annan fason på 
henne! (Han tar upp skorna). Nej, 
men nu går det för långt! Är det 
borstade skor det där! Det är som 
om jag vadat i lera! Skall jag be
höva se ut om fötterna som en slusk? 
Bara för att du inte kan läsa lagen 
för den där slarvmajan i köket. Säj 
till henne, att hon blankar skorna 
så att dom skiner som solen. Säj 
till henne att hon måste göra det, 
även om hon skall borsta dem en 
hel timme. 

Frun: — Varför skall alltid jag 
säja till och gnata och gräla? Gå du 
ut i köket och ryt på ditt kungliga 
sätt ! 

II. 
Herrn i köket: — Hör nu, snälla 

Adolfina; skorna är inte riktigt 
blanka. Skulle Adolfina inte vilja 
vara så snäll och ta ett litet tag med 
borsten här på tåspetsen och så litet 
här på klacken. Tack, det var rik
tigt snällt. För resten är här en och 
femti till bion. Crayon. 

GMß 
»Annonce ring 

i 

Gôteborçtfforçonpwt 

gör £r firma band 
i Göteborg och de 
värtsveasba land* 
skapea med de5S 
betydande och. » 
affårskraftiqa 
publik 

a 

i! 
ritya kunder 

okadomsaHnuig 

ökad förtjänd 

Ctt par tre 
fl t S l?prim* rP matskedar Tomtens Tvätt 

i en spann ljUmt oatten 
màrkt att använda * 
göring an panel> * 

fönsterposter 

En dansk-amerikanska Oressa An
derson (tillnamnets "-son" tyder på 
svensk härkomst!) har i dagarna 
högtidligen dekorerats med Rädd
ningskårens guldmedalj för den stör
sta hjältebragd, som under 1922 ut
förts i Newyork. Vid en jätteelds
våda trängde Oressa, som är 15 år 
gammal och scout, in-i ett par bygg
nader, omvärvda av lågorna, och 
räddade sju människor från en eljes 
viss död. Hon fortsatte räddnings
arbetet fastän hon själv fått svåra 
brännskador och även skadat en fo
ten. 

Vilket tappert flickhjärta! 

Beställningar mottagas på 

Tyllträdning 
Engelskt broderi 

Hålsömmar 
Billigt och välgjort! 

Vaiinstaltens Yrkesskola 
Telefon 236, 11513, 11510. Göteborg. 

utkommen ! Vävbok 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. u„sta 

Varnyheterna inkomna! 

'émt 

dangers L_ 
Sigrid Palmgrens Vävbok innehåller 

6i st. färglagda vävmönster med färg
lagda solvbeskrivningar samt undervis« 
ning om vävars uträknande både efter 
nutida ooh gammaldags beräkning. 

Pris 6 kr. Rekvireras från 
SIGRID PALMGRENS VÄVSKOLA 

Norrköping. — Tel. 2522. 
Åberopa denna tidning. 

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

O. F. HULTBERGS Blusaffär, 
Husargatan 40. 

Obs.! Beställningar emottages. Även 
egna tyger sys. 

io Södra Larmgatan i0 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

BREVLÅDA. 
Skånska, 20 år. Tack för dm 

vänliga skrivelsen. Situationen ;;r 

ju mycket svår, men bästa utvägen 
är sannolikt att tala med vederbii-
raiule och klarlägga förhållandena 
fullkomligt. Först om det skulle 
visa sig att ingenting är att vänta 
från det hållet, måste det vädjas till 
annat forum. Men den utvägen m 
själv föreslår — nej! Absolut nej! 
Först då har ni verkligen förlorat 
allt vad som ännu med lugn och be
sinning kan återvinnas. 

Ansvar skärmande. Frågan iir, ut
omordentligt ömtålig. Den debatte
ras i de stora ländernas kvinnoçress 
sakligt och lugnt, men vi bo dock i 
världens periferi och äro åtskilligt 
efter med de mänskliga dagsproble
men alldeles som vi äro det ifråga 
om moderna — skulle det månne 
icke bliva stor förargelse? 

Annie J—n, Sthlm. Tack 
god fortsättning! 

oeh 

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

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

svarade fåordigt: "Där talas icke 
mycket om det nu." 

Palle skrattade. "Och de 200 kro
norna vänta ännu på att få belöna 
en angivare? Har man ingen aning 
om, vem som gjort det?" 

"Inte den ringaste." 
"Hör ni, Wieprandt, de där pen

garne borde ni försöka förtjäna." 
"Jag? Vad menr ni? Inte vet jag 

mer än andra, vem som gjort det." 
"Nej, nej, — naturligtvis inte. — 

Hur skulle ni kunna veta det? Men 
det är i alla fall en fördömd histo
ria, _ Va?" 

"Ja, vet ni herr Palle, jag har nu 
hört så mycket om den historien, så 
jag mår illa bara man nämner den." 

"Ja, ja, det kan jag nog förstå. 
Men, ser ni, jag tycker det är in
tressant att höra om ett sådant där 
knep, när det göres med finess. Det 
är saken. — Är det sannt, att polis-
snokarne nära på ha spräckt sina 
rävskallar för att fundera ut, vems 
fingeravtryck det var, som satt på 
paketet? — Det var ett förbaskat 
komiskt infall av spetsboven, att 
lägga ned ett paket med fingerav
tryck på stället liksom ett visitkort." 

"Ni tycks veta mer om historien 
än jag, herr Palle", sade Paul ret-
ligt. "Men då ni är ute hela dagen, 
så hör och ser ni förstås mycket, 
som vi inte alls ha tid för. Kanske 
ramla de där bovarne en dag över er 
herr Palle, och det blir ni som får 
angivarlönen." 

"Kanhända", svarade Palle. — 
"Man skall aldrig försvära något. 
Kanhända ta'r jag i på allvar och 
förtjänar mig de två hundralappar
ne en vacker dag." 

Ur ögonvrån tittade han därvid 
snett på Paul Wieprandt. Yid den
na blick ryckte Paul till, som om 
han redan sett den blicken, han 
visste dock varken var eller när, och 
innan han hunnit tänka, sänkte sig 
Palles tunga ögonlock till hälften 
över ögongloberna på det vanliga 
sättet och mutter Lippert sköt emel
lan med: "Nå, det fattades bara! På 
sàd'na där Jud^spengar vilar ingen 
välsignelse, tror åtminstone jag." 

Och Ladervisch morrade med gi-
rigt stickande blick: "Ja, svärmor 
har naturligtvis råd att slänga pen
gar på gatan — kunde jag förtjäna 

200 kronor, jag läte dem inte ligga 
i gatsmutsen." 

Men mot mamma Lipperts leende 
äppelansikte studsade svärsonens för
smädligheter lika spårlöst tillbaka, 
som en rägnskur från ett riktigt 
äpple. Hennes uppmärksamma ögon 
voro överallt; hon krusade sina gäs
ter att ta' för sig, stoppade smörgå
sar i små händer som begärde mer 
kaka, skämtade med Ede Wessel, 
som väcktes upp ur sitt pinande 
grubbel, och feberaktigt lät sina lu
stiga vitsar smattra som ett fyrver
keri i det allmänna samtalet narran
de Lisbeth och Dora att vrida sig i 
skratt. 

Och nu pratade och skrattade de 
alla om varandra och gladde sig över 
fridagen, det goda kaffet, över sin 
egen ungdom och kraft. Endast 
Julia satt orörlig; hennes marmor
vita stela ansikte syntes fullständigt 
oberört. 

Icke desto mindre visade henne 
Palle den utsöktaste artighet. 

"Det är en stor ära, att få se frö
ken Julia som gäst. I dag är det jag 
som passar upp, i morgon får jag 
min bier-sejdel ur fröken Julias hän

der." — Han skickade Otto ut för 
att plocka den vackraste ros han 
kunde finna åt henne. — "Håll till 
godo, fröken. Ni har ju inte ens -en 
liten enkel medaljong, en flicka som 
ni! Varenda man skulle ha lust att 
hölja er i guld." — Åter gled en 
snabb blick till Wieprandt. 

Julia fastade den mörkröda rosen 

vid sidan om halsringningen, och 
mot den svarta dräkten såg den ut 
som en blodfläck. 

"Nej, titta på Palle!" skrattade 
fru Lippert, — "när det handlar om 
att fira damerna, så ta'r Palle pri
set framför alla de unga. — Men 
säg, mina barn, är det inte trevligt 
i mor Lipperts trädgård?" ' 

Med jubel instämde alla gästerna 
utom Julia, Med orörliga drag och 
de svarta stenkolsögonen liksom be
slöjade av likgiltighet, sade hon 
långsamt, tonlöst: "Var månne vi 
alla äro i dag om ett år?" 

Orden föllo i den allmänna mun
terheten likt rimfrost på en blom
stersäng. 

Men mor Lippert, som inte gärna 
såg att stämningen stördes, ropade 

Finsam. Vi ha framfört hälsnin
gen till vederbörande, som säkerli
gen skall mottaga den med stor 
glädje å sin nuvarande vistelseort i 

de finska urskogarna, 

Fl. A,. Alingsås. Under ett dy
likt upprop måste det vara namn. 
Och kända! Ett upprop införa vi, 
om det är behjärtansvärt, men sjäha 
insamlingen kunna vi absolut icke 

åtaga oss. Vi drunkna ändå i ar" 
bete. 

strax muntert: "Det kan vår Dora 
säga er, fröken Julia. Pass på." 

Och med ett raskt grepp tog hon 
kortleken ur handen på sonen och 
satte den i händerna på Dora. 

Se här, Dora. Lägg nu korten 
frö fröken Julia! — Tösen kan näm
ligen se in i framtiden. Jaha, det 
är så. Somliga människor kunna 
förutse, vad som skall ske, andra 
inte. Jag kan det inte, och inte vår 
Berta häller. Men så ofta Dora läg
ger ut korten, så slår det in på pric
ken, vad hon säger. Är det inte 
sant, Palle? Alldeles på pricken. 
Minns du inte att hon sa': Där lig
ger pängar till huset! den där gån
gen, du fann femhundra kronor på 
gatan, och fick femtio kronor i hit-
telön?" 

Dora var vänligt tillmötesgående 
och blandade korten. 

Hon lät Julia taga av, och började 
lägga ut korten. Där blec tyst i 
kretsen och alla stirrade nyfiket på 
dem liksom på en ödesskrift. 

(Forts i nästa n:r.) 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflask01, 

Tel. 40781, 45699 — 
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samt allt slags Vildt till 
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E. Björks Vildtaffär 
Tel. 16 48, 208 34. St. Sajuhgligg-

Giv noga akt 
när Ni köper Anjovis att den a 

fullt mogen och av svensk rava 
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Ẑ̂ TTÜiä̂ Tgärna om "Kvin-
!las Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

innehåll. 

i«l.ndskrînlka I .ammandrat:. 
SU Wpb"»>"î- Ett ord till vä-

ra mödrar- och fäder. Av Marie 

Lousie Ingeman. 
Där IWercuriidöttrarna utbildas. Av 

I. D. . 
Snapshots. Afton och morgon. Av 

Ragna Peters. 
Kvinnas rätt att innehava dommare-

befattning. 
Anna Luise Karsch. Ett märkligt kvin

noöde. Av Beatrice Zade. 

Hövdingar. 
Natur eller förkonstling. 
Kvinnlig enhetsfront. 
Den svenska kvinnan och sporten. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Mer än tre månader ha förflutit 
sedan Frankrike lät sina härar mar
schera in i Ruhr och, inför våldsdå
det, ett samfällt rop av avsky höj
des av folken i de neutrala länderna. 
Men känslor äro obeständiga, och 
stormen har lagt sig. Ruhrockupa
tionen har ingått i vårt medvetande 
såsom något till tiden och den all
männa världssituationen hörande, ett 
fastslaget sakförhållande. Yad det 
innebär börja vi nästan glömma bort: 
övervåld mot en försvarslös, utpress
ning mot en, vars fickor man redan 
iörut grundligt undersökt och vitt
jat, piskrapp och kolvstötar åt fred
liga vandrare, gatlopp för skolpoj
kar, som djärvts att ute på en skol
gård sjunga fosterländska sånger, 
krig mot kvinnor och barn genom 
dyrticl och livsmedelsbrist o. s. v. 

Ibland händer emellertid något, 
•som åter tvingar Ruhr och vad där
till hör in i vår tankevärld. 

Nu senast har den engelske utri
kesministern lord Curzon låtit höra 
S1n myndiga stämma med indirekt 
adress till Tyskland. I ett tal inför 
överhuset yttrade han bl. a. "Jag 
kan icke annat än tro, att om Tysk
land avgåve en försäkran, att det är 
berett och har för avsikt att betala 
(skadeståndet) samt önskar att be-
°ppen skola fastställas av den auk-
oritet, som kan få sig detta värv 

äiuörtrott,^ och om denna försäkran 
ar]ämte innehölle garantier för de 
ramtida betalningarne så skulle ett 

främst 
mer 

att skruva upp handfast och utan. 
skrupler, kanske så kraftigt, att 
Tyskland icke kan godkänna det. 
Sedan — 

De tyska presskommentarerna till 
lord Curzons tal ha stimulerat stäm
ningen i Frankrike: Tyskland faller 
till föga! Om några dagar är den ty
ska underkastelsen ett fullbordat 
faktum. — Ännu har emellertid ej 
detta hopp gått i fullbordan, och 
den franska tonen är redan mindre 
segerviss. 

Vad ligger bakom lord Curzons 
tal? Barmhärtighet mot ett förpinat 
folk? Rättskänsla? Helt säkert 
inte. Det har aldrig i engelsk press 
sagts, att den franska Ruhraktionen 
är en banditgärning, endast att den 
är politiskt oklok och, affärsmässigt 
sett, skadlig. Även nu är det affärs
intressena som tala. Vid Brittiska 
handelskammarens årsmöte nu i da
garne förklarade presidenten att det 
olösta skadeståndsproblemet "för
hindrar en förbättring inom indu
strien och handeln". Om, tillade 
han, Europa hade sin gamla köpkraft 
skulle det kunna köpa för 400 mil
joner pund (över 7 miljarder kr.) 
engelska varor årligen. — Det kan 
tilläggas att England på grund av 
minskad handelsömsättning just nu 
har en miljon människor för mycket, 
vilka måste statligt försörjas eller 
bringas att emigrera, samt därefter 
ett årligt befolkningsöverskott på 
400,000 själar med vilka förhållan
det kommer att bli detsamma. 

Bristande upplysning. 
Ett ord till våra mödrar — och fäder. 

Av Marie Louise Ingeman. 

o'b tjT uiiig i laiec om ja-uui 
ökenlandet, <om deras utrym

till jQIn, c^eras fortsatta anslutnin 

^eg vara gjort! Frankrike har 
®er än en gång låtit förstå, att det 
', e vara villigt att överväga ett 
Sädant förslag .. " 
. galandet har vållat en viss upp-

r/ln i Tyskland. Den borgerli-
P^essen frågar misstroget: Var-

y nä®nes ingenting i talet om Ruhr 
& Rhen' - s 

tiande, 

J'^eriandet? Och vem är den 
tisk auktoriteten"? En opar-
sakVi U^ersöknrngskomimssion av 
stånrlLm^a .e^.er ^en ökända skade-
cialdß *°flmissiC)Iien i Paris? Men so-
Hksoi^10 ra^erna' v^ka' i Tyskland 
lika «t (lVera^ annorstädes, hysa 
?°dhet °r^ ^ör^roende till utländsk 
det f,(_oc^re^arhet som misstro till 
talskw orgarfolkets illvilja och 
skyn ,3e, fredsduvan livslevande i 
ett' forsla «,» ^SS §enast framlägga 
led. ° ' s"Ser ropet från deras 

lunda ^gripandet har 
tv*ka enW effekt haft den 
andra k • ätront™s vacklande. Dess 
fredsfürsi'r otvivelaktigt ett tyskt 

Si som ententen kommer 

Orientkonferensen har åter sam
manträtt i Lausanne. De förhopp
ningar man inom ententen hyst att 
snart få bukt med de illfundiga tur
karne hava betydligt bleknat. Det 
vill synas, som o!m Turkiet redan lo
vat bort till amerikanska finansmän, 
den s. k. Chester grupp en, alla de 
ekonomiska förmåner, som entente-
makterna antingen tidigare varit till-
försäkrade eller kräft för att sluta 
fred med Turkiet. Särskilt Frank
rikes intressen äro hotade. Genom 
schackdraget har det lyckats Turkiet 
att ställa Amerika mellan sig och 
sina vederdelomän. Turkiska trupp
rörelser mot Syrien, vilket land står 
under franskt protektorat, väcker 
oro i Frankrike. 

Egyptens författning har högtid
ligen undertecknats av kung Fuad. 
Landet förklaras däri pompöst tor 
en suverän stat och ärftlig monarki. 
Ett tillägg, att författningen pa in
tet sätt berör Egyptens tidigare för
pliktelser mot andra länder och tor
drag med dem, lämnar Englanc i 
okvald besittning av det gamla her
raväldet. Spegelfäkteriet med suve
räniteten avser att lugna den tn-
hetstörstande egyptiska befolknin
gen. Antagligen med klent resul-

tat. 

sa-

Från Kvinnovärlden. 

Fru Inez Donati har begärt att bli 
enrollerad i det fascistiska, borgar-
värnet i Italien. Mussolini lat svara, 
att general de Bono äger att avgöra, 
om även kvinnor skola upptagas 
bland de nämnda trupperna. 

Ett hem för studentskor kommer 
att till sommaren invigas i iaris. 
Det är beläget vid Boulevard R.as-
pail med n:r 214, mnehalle : 150 rum 
och är försett med bad-, koks- ocn 
tvätfeavdelningar ßr 
eget bruk samt vidareme ü 
lint ek Till hemmet, vilket ar avseii 
ÄmedW« studior rnAn -

» vid r.ris 
billighetsrestauranter ansluta . 

Medan frågan om sexuell upplys
ning åt vår ungdom för närvarande 
är aktuell och offentligt dryftad 
över hela världen har man ännu in
gen känsla av att denna upplys
ningsverksamhet vunnit ett fast stöd 
på det håll där viljan och förmågan 
att handleda ungdomen först och sist 
borde finnas, nämligen hos mödrar
na. Man vill helt enkelt inte blanda 
sig in i denna sak. Av personlig er
farenhet vet jag att det bjuder mån
ga mödrar emot att vidröra dessa 
ting för sina barn. De ha själva gått 
ovetande ut i livet, själva varit sitt 
värn och sin styrka och de lita på 
att även deras egna barn skola gå 
hedersamt sin väg fram, vetande vad 
gott och ont är. När de tiga sker 
det alltså uteslutande av goda beve-
kelsegrunder — det är den stolta, 
finkänsliga naturens förtegenhet och 
obetingade tillit till de varelser, den 
givit sina böjelser och seder i arv. 

Om allt detta är ju endast gott att 

säga. 
Men när man genom sin verksam

het kommit att kasta en blick även 
på den andra sidan — på ungdomens 
sida — och börjar förstå hur många 
olyckor denna stolta tystnad föror
sakar, hur djupa klyftor den skapar 
mellan mor och barn, och hur mån
get ungt förtvivlat hjärta som för
gäves snyftar efter denna en moders 
förtrolighet — då . . . 

Ja, undertecknad tror att mödrar
na mången gång knappast ha en 
aning om vad de genom sin tystnad 
överlämnat åt sina döttrar att genom
gå. Vad som över huvud taget sker 
den unga flickan utanför deras hjär
tans stängda dörrar. För utomstå
ende kunna de bikta allt — allt, men 
för modern — nej ! De ha aldrig ta
lat om "sådant", hon skulle "dö av 
sorg" eller "slå ihjäl dem". Detta 
står för dem såsom det förskräckli
gaste av allt, att hon, som aldrig nå-
gbn gång ens namngivit dessa ting nu 
skulle få veta att dottern kommit 
dem nära — råkat vilse i dem. De 
förebrå sig så bittert, så djupt — 
men de voro så unga, och de visste 

ingenting! 
Nej, det är just detta som öppnar 

sådana avgrunder för tanken: — de 
visste ingenting, då de trädde ut i 

livet! 
Vilken anklagelse ligger ej däri 

för dem som vetat och ägt upplys
ningsskyldigheten! Ty om de unga 
vetat vad de gjorde hade mahända 
aldrig allt detta skett. Nagra 
ord i rätt tid och från rätt mun hade 
kunnat rädda ett människoöde. 

Men de visste ingenting. 
I hur många hem går exempelvis 

inte den man opåtalt ut och in, som 
skall föra olyckan med sig. Man är 
för honett att göra sig underrättad 
om hans avsikter, man är för blyg 
att tala vid flickan. Hon bör ju än
då veta, uppfostrad som lion är i ett 
gott hem under goda föräldrars led
ning. Något sådant — otänkbart! 

Och man tiger, tiger runt omkring 
henne, medan hon ensam och okun-

Där Mercurii- döttrarna 

utbildas. 

nig trevar sig fram mot kärlekens 
första hemligheter. Det skulle vara 
att överdriva förhållandena att påstå 
att hon är helt och hållet okunnig. 
Även om ingen människa sagt henne 
ett ord ligger det dock i hennes eget 
bröst ett medvetande om rätt och ga
let, om tillåtet och förbjudet. Men 
hon känner icke livet — icke följ
derna — icke männen. Och när den 
man, hon redan älskar, blir den för
ste som få sitt sätt talar til henne 
om allt detta hon hittills endast dun
kelt anat, leder han henne sakta och 
säkert dit all kärlek vill. Mot den 
inre makt, som drager dessa båda 
samman, står ingen vakande yttre 
och manar till besinning. Den unga 
flickan har aldrig haft sin mor till 
förtrogen i dessa ting, och nu när 
hon redan har hemligheter att dölja, 
blir hon det ännu mindre. Kanske 
börjar hon t. o. m. genom all den nya 
visdom, hon inhämtat av mannen, se 
skeptiskt på föräldrarna. De ha 
dolt något som han uppenbarat. Och 
sådant han framställt det, sådant är 
livet. På så sätt hava alla unga 
människor levat det före dem. Na
turligtvis! Ty låg en fara i detta 
skulle väl föräldrarna ha talat — be
hövde hon befara nagöt svek fran 
hans sida skulle ju föräldrarna ha 
varit de första som förstått! Men 
när allt är lugnt och fridfullt om
kring, när ingen talar glider hon så
som på tystnadens samtycke ut i 
detta okända, som för somliga leder 
till livets smärtsammaste uppvak
nande, för andra till förnedringens 

djupaste djup. 
I varje sådant genom tystnad och 

okunnighet snedgånget öde stå två 
medansvariga föräldrapar — hennes 
och hans. Varför ha de icke talat? 
De ha själva allesammans genomvan
drat livets kritiska perioder, de veta 
hur varje steg bör övervägas, hur 
varje gärning går igen. Vem hade 
varit närmare än modern, som kän
ner kvinnans liv och uppgift att tala 
till sin dotter om de frestelser som 
kunna komma, och stärka hennes mo
raliska kraft gent emot dem? 

Vem hade varit närmare än fa
dern, som känner männens liv, att 
varna sin son för varje handling som 
kan fläcka hans eller en annans he

der? 
Och vilka äro närmare än föräld

rarna att tala så allvarligt, öppet 
och ömt i dessa ting, att de unga kän
na att det icke blott är för oskulden, 
utan även för förlöpelserna och felen 
de äga ett moraliskt stöd i deras 

famn? 
Det är ju icke bara att varna. Li

vet är sådant att mycket däri också 
måste förbrytas, försonas — och för
låtas. Och det vore lättare för ung
domen både att handla rätt och att 
göra galet rätt igen, om de förtroen
defullt kunde lägga sin sak i mo
ders och faders händer. Ty hur mån
gen kan väl innerst inne frikänna 
sig från varje skuld inför denna sto
ra fråga, kring vilket hela livet vri
der sig från vagga till grav? ^ i 

Det var någon, som i ett sällskap 
förde på tal Gröteborgs högre folk
skola med handelsundervisning för 
flickor och tillade, att det vore en 
skola, som man kunde ha verkligt 
nöje av att lära känna. 

Anvisningen följdes och besöket 

gjordes. 
Skolan, som är inrymd i en del av 

gamla Latinläroverket, där den dis
ponerar präktiga lokaler, omfattar 
tre årsklasser med parallellavdelnin
gar i samtliga. Lärjungarne, till 
antalet c:a 165, äro 13—16 år gam
la. För inträde i första klassen for
dras avgångsbetyg från sjätte klas
sen i Gröteborgs folkskolor eller mot
svarande kunskaper samt, antagli
gen underförstått, lust för handels-
yrket och studiebegåvning. 

\7i kommo direkt in i en tysk lek
tion i högsta klassen. Hur överläg
set duktiga voro icke dessa 16-arin-
gar i ett språk, som de läst endast 
under tre år med 4 à 5 lektioner i 
veckan! I den med snår. fallgropar 
och otäckstyg så rikligt försedda ty
ska grammatikan rörde sig dessa 
flickor så lättfotat, säkert och mun 
tert som på välansade gångar i en 
fager lustgård. Konversationen mel
lan lärarinnan och klassen flöt lätt 
och livligt och på ett sätt, som vitt
nade om, att det skedde med stort 
och ömsesidigt nöje. Man kände 
den glädje, med vilken lärarinnan 
gav av sin grundliga kunskap till de 
vetgiriga intelligenta ungdomarne 
och dessas förtjusning över att få 
taga emot gåvan och över att sam 
tidigt inför främlingen få hedra sko
lan genom sin visade duktighet. 

Därefter kom en lektion i engel
ska i parallellklassen. Även här 
hade undervisningen givit mycket 
goda resultat, om än icke i samma 
utsträckning som i fråga om tyskan. 
Engelskan intar nämligen en mera 
tillbakaskjuten ställning på under
visningsplanen och läses endast un

der två år. 
Den tredje lektionen var i svensk 

innanläsning. Man måste beundra 
och känna uppriktig glädje över den 

framgång, som krönt försöken att 
förvandla den rekordartat fula göte
borgsdialekten till god, vacker, bil
dad rikssvenska. 

Och så en titt in i skolbiblioteket, 
där en ivrig bokutväxling ägde rum 
och in i det välförsedda laboratoriet, 
där det måtte vara våldsamt roligt 
för ungdomarne att under sakkun
nig ledning få laborera, experimen
tera och forska. 

En vacker avslutning på "inspek
tionen" utgjorde musikstunden i sto
ra salen, där ett par av flickorna 
satte sig till den präktiga flygeln 
och utförde några musiknummer, 
som beredde åhörarne verklig njut
ning. Där var även en liten en, som 
lade fiolen till hakan och spelade 
riktigt duktigt och lovande. 

Sedan kom intervjuen med sko
lans föreståndare, rektor Signe We-
stelius, ett mycket känt och aktat 
namn inom Göteborgs skolvärld. 

Av vad hon berättade framgick, 
att skolans hela undervisning är in
riktad på att ge lärjungarne en verk
ligt god, allsidig utbildning för han
delsyrket, tillräcklig för ett direkt 
och under de bästa auspicier gjort 
inträde på banan i fråga eller för 
att tillåta en omedelbar övergång till 
högre handelsläroverk. Åtskilliga 
av lärjungarne hava utan ytterligare 
komplettering av sina- kunskaper 
kunnat övergå till Handelsinstitut it. 

Undervisningen omfattar kristen
dom, svenska, tyska och engelska 
språken, handelsräkning, bokhålleri, 
kontorsgöromål, maskinskrivning, 
handelslära, stenograf i, historia, geo
grafi, svensk kommunal- och stats
kunskap, fysik, kemi, varukännedom, 
hälsolära m. m., allt med omfattande 
och synnerligen grundliga kurser. 

Något som faller besökaren i ögo
nen är den nära kontakt i vilken de 
kvinnliga lärarekrafterna stå till 
lärjungarne; där är tillgivenhet, 
välvilja, omvårdnad, en levande 
åstundan att genom bibringade ge
digna kunskaper ge lärjungarne en 
riktigt god utfart i arbetslivet. 

Crayon. 

måste på denna punkt första varan
dra, stödja och genom upplysning 
söka att skona framför allt ungdo
men från livslånga lidanden. Livs
långa, emedan där det allmännas dom 
upphör, tar samvetets vid. Kanske 
är det inför detta stränga forum, där 
ingen glömska gives och där begån
gen sak aldrig vilar följderna kännas 
bittrast. Och skall man så skåda sa
ken in i själva kärnan finns det san
nolikt ingen människa skapad, kvin
na eller man, som icke vid mognare 
år skulle se varje sådan handling 
ogjord som innebär en överträdelse 
av Guds bud eller samhällets lagar. 

Men vartill båta alla dessa gene
rationers erfarenheter, om de icke 
bliva kunskap för kommande led! 
Vartill tjäna alla dessa kvinnotårar, 
om de icke göra blicken klarare för 
de efterföljandes öden? 

Den bild vår egen tid håller oss 
inför ögonen visar sannerligen ej att 
föräldrar och barn ännu funnit var
andra i denna stora fråga. Bakom 
tystnadens mur går det ena unga 
ödet vilse efter det andra. De bikta 
för främlingen sin förbrytelse och 
sin nöd. Och främlingen står råd
vill. Ty den enda famn man hade 
att visa dem tillbaka till — moders
famnen — till den leder, tyvärr, in
gen förtrolighetens upptrampade och 
vana stig. 

Massan av folket tager de ledare 
som erbjuda sig. Det är måhända 
icke den minsta av dess olyckor, att 
den inga bättre kan få. 

C. Dickens. 
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