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

Emilie Petterssons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTHÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON 0831 

Färdiga ritade arbeten ständigt 
på lager till billigaste priser. 

Garner och alla slags tillbehör 
för handarbeten i största urval. 

Var verksam i din egen krets, så 

är du patriot. 
Joh. Evald. 

F ö r  V  Å  
Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er i 

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

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

A.Bol. Nya Bikupan 
KUN G SGAT AN 45 • TEL. 5107 

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

Fosterlandet vill betjänas, ej be

härskas. 
O. v. Bismarck. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Den nuvarande generationen, som 
ser ungdomens tröstlösa tillstand, 
kan därav förstå vad som fattas den, 
Den har icke fått något annat än 
fysisk uppfostran — föga mer än 
djuren ge sina ungar. Och intellek
tet, som odlas i skolorna, det se vi 
överallt inte hjälper os.s ur det nuva
rande förfärliga tidsläget. Hos vem 
måste man söka felet om ej kos möd
rarna? Om, som den holländska 
bondhustrun sade, varenda moder i 
hela världen börjar ge sina barn 
själsn^-p fostran från de äro 2 à 3 år 
gamla, så räddas världen inom nå
gra tiotal år. Ty den mjuka, mot
tagliga barnasjälen kan formas till 
vad som. hälst av en plikttrogen mo
ders hand; hon har i sin makt den 
kommande generationens öde. Och 
om en del av ungdomen nu gör ett 
ångestfullt intryck, så ger deras 
mödrar ett ännu fruktansvärdare. 

Kvinnorna måste lära sig tänka 
starka, rena, ansvarsfulla tankar; 
sker det, följer allt annat av sig 
själv. De måste göra front mot 
okunnigheten; ty de äro okunniga 
om sin bristande pliktuppfyllelse, 
sin likgiltiga hållning gentemot li
vets djupare mening, mot sin tank
löshet. Troligen bidrar livsmiljön 
till att tankelivet är så splittrat och 
ytligt. Människornas tankar likna 
pappersdrakar, som svänga om för 
den minsta fläkt, och så länge det 
fortfar sker ingen förändring. 

Om människornas tankar samlade 
sig om ett eftersträvansvärt mål, så 
skulle ingen makt kunna hindra dess 
förverkligande. Om kvinnorna bil
dade en tankarnas enhetsfront för 
att skapa en ny värld, en ny upp

fostringsmetod, en ny ungdom, så 
skulle det gaonla skapelseordet: 
"Vard.e ljus" ånyo ljuda och Guds
tanken bliva förverkligad i det inre 
livet hos de generationer som kom
ma efter oss. 

Dam sokes 
som vill åtaga sig att till privatpersoner, 
mot god provision, försälja koftor, scha

lar och västar i ylle. Svar snarast til1 

»Liten hemindustri» denna tidning f. v. b. 

OMR 0R 

Parfymeri • Tvål • u-
Galanteri - Affâî°Uter' 

57 Kungsgatan GÖTEBORG Rikst(J 

Ziwertz' Moin^r 
bärgmedel för ögonbryn här , L 

l«lt 
flicklig verkan. Fäller ej vîd'tS rauer ej vid tvätta;^ ö, 

Finnes , 4 nyan Fö? san oskadlig. Kctuii^. rinnes i 4 nvanc» FnA-
hos Kungl. Hovleverantör 1 partî 1 minut 

Z i w e r t ' z  E f t r  
Lorensbergsgatan N:o 7, Götaw„ 
———— g. — 1 

Skopalatset 
13 Korsgatan 13. Tel. 5417. 
SKODON, alla slag. 
TOFFLOR — GALOSCHER. 

HÖGST i elegans, styrka och 
goda passformer. 

L Ä G S T  i pris på platsen. 

(VENSSON5 

.cKÉBR°Ds 

4 
^GhjO» 

«' OONÄ'' 

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 Landins Pruktkonserv-
fabrik, Mosås Angiv denna tidning. 

c:a 200 st. 

Silke-Koflor 
i moderna färger 
bortslumpas till 

16 00 

HERM.MEETHS AB 

Vi 

öppet och ärligt bör talas, där det 
gäller ett folks väl. Man får där r j 
tala ett parti till behag. En sanning 
måste finnas som är sanning för allt 
ärligt och förståndigt folk i alla par
tierna. 

P. Wieselgren. 

Så milt faller intet ljus, så vänligt 
svalkar ingen skugga, så livande ve
derkvicker ingen källa som på fäder
nas jord. 

J. H. Thomander. 

Vi sälja 

50 en bra säng 
lämplig för sommaren till Kr. 

A. B. CARL JOHNSSON 
2 KUNGSTORGET 2 

Den svenska 
Kvinnan och 

sporten. 
Man har i en kollega beklagat att 

en organiserad kvinnlig idrott knap
past existerar. Och såsom orsak an
ser man vara att den svenska kvinn
liga ungdomen saknar "triumfbegä
ret". 

Yi hoppas uppriktigt detta. Ett 
triumfbegär som uteslutande är in
riktat på att springa några meter 
längre och hoppa några millimeter 
högre än en annan är föga bevänt 
med, då i alla fall t. ex. hästen alltid 
skall springa snabbare och loppan i 
förhållande till sin storlek — veten
skapen konstaterar det! — hoppa 
några hundra gånger högre. 

Det hjälper icke att tala om att 
den kvinnliga ungdomen i andra län
der i detta avseende kommit längre 
än vår svenska. Ty vad mena vi 
med längre? Icke är allt gott, fast
än det sker därute. 

F. ö., om man skall tala lugnt om 
saken, har den svenska kvinnan ut
märkt sig inom åtskilliga sportens 

L. W. Ericsons 
utsökta 

KflFFEBLf lMDHIWBflR 
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4557. 

och idrottens förnämsta grenar. Arår 
svenska ridsports yppersta pris mne-
havas eller innehades i varje fall ny
ligen av — damer. Damernas utom
ordentliga skicklighet vid kapplöp
ningar har t. o. m. väckt sa allvarlig 
oro på svärdssidan att man önskat 
få dem uteslutna från gemensamma 
offentliga tävlingar! Metoden är 
mindre ridderlig, men man förstår 
den. Det bör ju icke vara roligt för 
ryttarna att i denna speciellt manli
ga sport gång efter annan bli utslag
na av "den underlägsna kvinnan". 

Vidare ka vi framstående kvinnli
ga fäktare, simmare och skidlöpare. 
Över huvud är det på sportens mera 
aristokratiska fält de visat en skick
lighet, som i några fall torde vara 
av internationella mått. Men fot-
bollsfåneriet, boxning, brottning och 
marathonlopp ligger icke för dem, 
gudskelov! Det är smakfullt och 
sunt. Vi hoppas att de skola fort
fara att vara ismakfulla och sunda. 
Sporta för sportens egen skull, och 
bli skickliga på grund av intresse, 
anlag och träning, men icke av ett 
idiotiserande triumfbegär. 

Slutligen ha vi den svinska kvin
nans glansfält: gymnastiken. Orga
net i fråga medger svenskornas fram
stående plats här, men utan entu
siasm. Utlandets kvinnor kunna 
nämligen så mycket annat! 

Men varför icke vända på saken 

^Annonsering 

Gotetorçtflorçonpwti 
gör €r firma band 
i Göteborg och de 
värtsveaska land* 
skapen med de# 
betijxlande och. 
affärs kraftiga 
publik. *********** 
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// mja kunder 
ökadonuaüninq1 

okad fértjaiut 

Hotell C Pension 

Clara Johansson 
Kungsgatan 51, Stockholm^ 

Ljusa hemtrevliga rum. Modernf 
Förstklassigt! Centram Prke< 

Rikstel. 13554. entrait! 
A m. tel. 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Lägsta 

Vårnyheterna inkomna! 

Cåt e/ 
bedraga Cr 

att använda skarpa och frätande tvätt
medel. Tomtens välkända Tvättpulver 
är oskadligt för tvätten, men ger vid 

användning bästa resultat. 

och i st. f. att av Sveriges kvinnor 
kräva allt vad utlandets kvinnor 
kan, av utlandets kvinnor fordra det 
triumfbegär som i svensk gymnastik 
kan svinga dem upp till den inter
nationella rangplats den svenska 
kvinnan f. 11. innehar? 

Svenska utan pris 
och pokaler. 

JKranfcz. 

PATENTERADE 

H A V R E G R Y N  
Spara tid. —• FÄRD!OKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

För första gången i Förenta stater
nas historia har det märkliga skett, 
att det tryckts frimärken, som bära 
ett kvinnoporträtt. Den kvinna vars 
minne hedrats på detta sätt är Mar
tha Washington, Georg Washingtons 
maka. 

10 Södra Larmgatan i0 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57 

BREVLÅDA. 
Villrådig prenumerant. På grU(1(| 

av utgivningstiden kommer svaret 
Er för sent till handa. Men natur-
ligtvis utgör tävlingen också en pro-
vosten för de tävlandes kunskaper i 
den av Svenska Akademien senas; 
fastställda ordboken. 

Uppskörtad. Jo, vi skola taga itu 
med saken. Systemet är oblygt och 
kommer såsom alla osunda företeel
ser att snart nog hämna sig på sina 
upphovsmän. jSTär livsmedelskom
missionen upphörde kom fläsket — 
efter den 1 oktober få vi nog se nå
got annat komma. Men till dess — 
ja, saken tål verkligen ett ingripan
de. 

Annonsör. Annonsen kostar 5 kr. 

Bedrövad fru. Vänd Eder till för
samlingens kyrkoherde. Ni kan i 
detta fall göra det med allra största 
förtroende. 

DAMBLUSAR 
i trevliga färger och modeller från 4: 50 
till högre priser. Konfirmationsklädningar 
0: 50. Svarta blusar och klädningar, pas
sande för sorg, ständigt på lager. 

O. F. HULTBERGS Blusaffar, 
Husar gatan 40. 

Kvinnornas Siälvljälpskassa 
Sjuk- och Begravningskassa 
Nya medlemmar vinna inträde. För

säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf. Pr. Anna Larsson, Skans
torget 8. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

Endast välbefinnande njuta 

de, som äta av 

Bergmans Enkas, Stockholm Delikata 

brödsorter. Säljes i alla väls. spec- aff 

i Göteborg. Telefon 10837—40928. 

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

glömt. Han kände, han visste blott 
att han höll den älskade kvinnan 
i sina armar, för sista gången. — 
Ja, säkert — för sista gången! 

Under tiden for en tigande man 
genom aftondunklet mot hemmet; 
han stirrade frånvarande på motsat
ta väggen i kupén . Han räknade 
mekaniskt på mässingsskruvarne i 
bänken, lyssnade till hjulens rytmi
ska klapprande, och det lät: 'Det — 
är — sant! — Ic—ke sant! — än
då — sant! Sedan åtta dagar bor
rade denna fråga i hans hjärna, se
dan åtta dagar jäste och sjöd giftet 
inom honom, giftet som Sabiner-
Lotta ingjutit i hans själ. Han kun
de icke bli herre över sig själv. Och 
i dag — just i dag — skulle han an
ställa provet, som skulle antingen 
kurera — eller förinta honom. Han 
hade med flit sagt, att han först ef
ter tolv kunde vara hemma, men in
rättat det så, att han kunde komma 
redan med tio-tåget. Han skämdes 
för detta bedrägeri. Men om han 
också skulle trampa alla grundsat
ser under fötterna, — visshet måste 
han ha', en gång för alla. Och om 
han gjort dem båda orätt med sin 

misstanke — ja, då ville han göra 
bot hela sitt liv igenom. 

Och så smög han från stationen 
genom gatorna, förstulet som ett rov
djur på lur. Med kattsteg gled han 
över Rosenhof, in i huset, upp för 
trappan, förbi dörren till Lipperts, 
där det som vanligt var ett muntert 
sorl, upp i sin egen våning, som låg 
upplyst men tyst. Med darrande 
hand stötte han häftigt upp dörren 
— och såg — och visste — och visste 
att det lyckoslott, som han med oänd
lig möda och försakelse timrat åt 
sig, låg i ruiner och hans själs hel

edom var sjunken djupt i stoftet. — 
Det uppträde, som följde, var 

fruktansvärt. Och det fruktansvär
da blev ännu rysligare genom den 
järnhårda självbehärskning, med 
vilken Ernst Wessel lyckades tygla 
sitt oerhörda raseri. Hans ansikte 
var gulblekt som ett liks, och de 
mörka ögonen bmnno med förfäran
de glöd. Han grep om Lisbeths 
handled. Denna skrek högt om 
vartannat anklagelser och ursäkter 
under vilda snyftningar. Han släng
de henne in i sängkammaren, där den 
lille gossen sov sin djupa barnasömn. 

"Tyst, eländiga kvinna! Väck inte 
barnet. — Sedan skall jag tala med 
dig." 

Han vred om nyckeln i låset, så 
att hon var innestängd, och återvän
de till köket. 

"Nu vi två!" 

"Ernst —" började Ede förkros
sad. 

Men den "store brodern" avbröt 
honom med ett skärande: "Talar du 
till mig? Har du ännu något att sä
ga mig? Jag skulle tro, du har bara 
att höra på." 

Ede sänkte huvudet. 

"Jag har haft dig kär som en son, 
jag har varit som en far mot dig, 
jag har haft förtroende för dig som 
för mitt eget barn. Och du har 
gjort mig det värsta onda, som någon 
människa kunde tillfoga mig. Något 
heligt måste varje människa ha att 
tro på, och som håller honom uppe, 
om inte i himmelen, så på jorden. 
Min helgedom, min tro -—- det var 
mitt hem, min familj. Du visste det, 
och du har förstört det. Du är en 
skurk, och om jag inte stryper dig 
här på fläcken, om jag inte trampar 

på dig som på ett orent djur, så är 
det, för att jag inte vill att den 
smuts, i vilken mitt hem sjunkit, 
skall stänka upp högt över väggar
ne. Jag vill inte, att folk skall pe
ka finger åt min gosses mor. Jag 
vill inte ha något, som skall förstöra 
hans liv, såsom mitt är förstört, och 

jag skall nog vaka över, att hon inte 
drar mer skam över oss. Någon lyc
ka finns inte mer mellan oss båda, 
men jag får tåla henne vid min sida. 
Jag kan fördraga henne då jag — 
— till och med i min vrede — tän

ker på den brist på pliktkänsla, på 
ansvarighet, på förstånd i hennes få
gelhjärna, och som gör att hon alltid 
förblir ett omyndigt barn. Därför 
kan jag förlåta henne, — dig, al
drig!" 

Ede lyfte bedjande händerna. Han 
sökte efter ord, men fann inga i den 
förintande känslan av sin oförson-
bara skuld. 

"Du lämnar mitt hus", — fort
for Ernst Wessel, — "men icke i 
natt. Intet uppseende. I morgon i 
gryningen går du. Och — aldrig i 
livet vill jag se dig mer." 

"Ernst —" Det bröt som en 
kvävd snyftning över Edes läppar. 
All hans kärlek till den store bro
dern, hans ånger, hans förkrosselse 
lågo i detta ljud, och en ödmjuk, li
delsefull bön om förlåtelse. 

Men för broderns stenhårda do
mareblick och den mot dörren ut
sträckta handen lät han förtvivlat 
pannan sjunka. 

Än en gång lyfte han ögonen; det 
var den trohjärtade blicken hos en 
god gosse. Med djupaste smärta såg 
han på sin ungdoms värn och stöd 
och lät blicken glida som förstörd 
omkring rummet, som varit honom 
ett hem, och som i detta ögonblick 
tycktes honom vara ett förlorat pa
radis, och gick stum ut genom dör
ren, den breda ryggen djupt böjd i 
skam och sorg. 

(Forts i nästa n:r.) 

GYNNA VÅRA 

Jakten på tryckfelsdemonen. 

Kvinnornas Tidnings utlysta pris 
tävlan, har rönt en överraskande 
stor tillslutning från vår läsekrets 
sida. Svaren dugga tätt, tätt. Täv
lingstiden utgår, som bekant, mån 

dagen den 30 april. 

Hrla JVIjölk 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 407 81, 45699 

• Färsk fisk I 
Hansson & Silfv£i*stran 

FISKAFFÄR 

Bazargatan 8. — Tel. 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffåf 

Saluhallen 133- Telefon 44 

OBS!. Prima varor. Billig3 PrlS 

Redbar behandling-

ANNONSÔRER! 

nonvi 

N;0 18. 3:dje årg. 
6 Maj 1923 

^nnonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

, sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

Prenumerationspris: 
Helår Kr. 6:—. Vs år Kr. 3: 50 V« år Kr. 2: —. 

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

II. 

eärna °m "Kvin~ 
las Tidning", wed hela namnet 

" utsatt, angives som kalian. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

pen 8 maj-
Från kvinnovärlden. 
Strövtåg i hemlighetsfulla nejder. 

Tankeu som livsgestaltande makt. 

Biskopinnan Elisabeth Rodhe. f ^ 
finteborgs Jubileumsuställning. Någ

ra intryck före öppnandet. 
Olivia oison-Wessman. 50 år. 

Vaksamhet. 

Teater. . 
Anna Luise Karsch. Ett märkligt kvin= 

noöde. Av Beatrice Zade. 
Tioöringen. Av Crayon. 
Samling- Av A. M. II. 
Bjälken och grandet. 
Jakten på Tryckfelsdemonen. Vår 

pristävlan. 

Almanackan och damerna. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Utlandskrönika 
i sammandrag 

Det är icke lätt för lekfolk att be
döma det storpolitiska spelet — den 
risken ligger snubblande nära, att 
man på ett komprometterande sätt 
hufffer i sten. Men låt oss i alla fall 
framföra den tanken, nej, den anin
gen att den utrikespolitiska situatio
nen just nu kan liknas vid ett en
ormt krutupplag med en därtill fö
rande stubintråd, i vilken elden smy
ger fram mot sitt mål. 

Tyskland har till ententemakter-
nas regeringar framlämnat sitt för
slag till skadeståndsuppgörelse: 30 
miljarder guldmark med garanti i 
landets statliga samt näringslivets 
tillgångar att betalas i vissa termi
ner. Skulle Tyskland icke vara i 
stånd att fullgöra sina förpliktelser, 
skall frågans ordnande hänskjutas 
till en opartisk internationell kom
mission. Pant- och sanktionspoliti
ken mot tyska riket bör upphöra och 
landet befrias från de pålagda im
produktiva utgifterna, de politiska 
°ch ekonomiska fjättrarne. I den er
bjudna överenskommelsen ingår även 
pJt törslag om en garanterad, ömse
sidig fredspakt mellan Tyskland och 
Frankrike. 

Bakom detta erbjudande synes he
la det tyska folket, i stort sett, stå 
enigt. 

l'en franska pressen avvisar mer 
®ller mindre hånfullt förslaget. 

e engelska högertidningarna finna 
^ judandet otillfredsställande, uu-

det att de frisinnade anse, att det 
f°r .^Unna duga till utgångspunkt 
or förhandlingar. Det engelska ut-
'^departementet har bestämt frtån-

(5? sig skyldigheten att stödja det 
»» forslaget. Den belgiska pres-
limr^er Uttryck a^ en viss förhand-
li svanhghet. Amerika svnes ovil-

ir ^aga befattning med frågan. 
SkolUr detta utveckla sig? 
handV en^en^emakterna efter under-
uDTlt 

lnSar enas om ett gemensamt 
i så ande m°t Tyskland och skola 
de m försonliga franska eller 
Punktera ®°derata, engelska syn
hall prna, va de avgörande? Eller 
gelsVp r ̂ „rike, utan att höra sin en-
tvska ,ör™ndsbroder förkasta det 

Va de\£lelocli p.å eg®n ha*d vid; 
an: ~Hi' 
dej 

På nåd och 

Kci flo 1 •• — irciiiu vill" 
>er 1 f tvångsåtgärder, det 
i fno ^,r framtvinga 

når! r i e tyska underkastelsen 
- faîl i onåd? Hur kommer i 

anska maktfullkomlig-
ijVri8« ent^t!LU^erkännande av de 
^anderiii + ' emakternas medbestäm-
Vftiska r'k lrJ

1PP^a8as av det stolta 
^gen knvw ' • ^en största sPan' 

*ter S1£ dock till den hän

delseutveckling, som kan förväntas i 
Tyskland, om det avgjorda erbjudan
det bryskt förkastas av Frankrike, 
och det varder uppenbart att vad 
detta rike eftertraktar icke är en 
uppgörelse med det tyska folket utan 
dess undergång? Inför en sådan 
visshet måste hos en nation, så tap
per, så fosterlandsälskande, så väl
dig genom sin enorma människo
massa som den tyska, uppstå ett för
tvivlat beslut att ännu en gång mäta 
sin styrka med den hatade fienden, 
att slå sig fri genom en seger eller 
draga honom med sig i sitt botten
lösa fall. Om icke fredliga och ut
härdliga förhållanden nu kunna 
åvägabringas, måste man räkna med 
faran av ett förestående krig. Gå 
måhända Frankrikes önskningar i 
denna riktning:? Tiden för den si
sta, den avgörande striden i den än
nu oavgjorda månghundraåriga kam
pen mellan Frankrike och Tyskland 
är nu den gynnsammast tänkbara. 
Att Frankrike räknar med möjlighe
ten av en desperat tysk resning lig
ger inneslutet i det militära närman
de, som den sista tiden ägt rum mel
lan detta land samt Polen och Tjec
koslovakien, Tysklands svurna fien
der. 

Det finns för övrigt ett annat ovä
derscentrum i världen, vilket antag
ligen står i ett visst samband med 
den farofyllda tysk-franska situatio
nen. Det är orientfrågan som åsyf
tas, uppgörelsen mellan Turkiet, i 
viss utsträckning understött av Ryss
land, samt å andra sidan ententemak-
ternia. Lausannekonferensen, där 
frågan dryftas, visar ingen hoppfull 
bild. Spänningen mellan Frankrike 
och Turkiet i fråga om Syrien är så 
stark att det förstnämnda landet di
rigerat en negerarmé till ort och 
stä.lle. En fransk flotta torde följa 
efter. Måhända får Frankrike att 
kämpa på två fronter! 

Den 8 maj. 

Från Kvinnovärlden. 

De fyra kvinnliga medlemmarne 
av Göteborgs stadsfullmäktige fru 
Berta Burman-Anderson (1.), frök-
narne Frida Hjertberg (h.), och Sofia 
Svensson (k.) samt fru Åkerman (s.) 
hava tillsammans väckt motion om 
att stadsfullmäktige måtte i samband 
med stadens högtidlighållande -av 
sitt 300-årsjubileum, på ett varaktigt 
sätt hugfästa detta minne, genom att 
som ett komplement till stadens två 
pensionärshem låta uppföra ett änke
pensionärshem. 

Kvinnornas Tidning torde fa till
fälle att återkomma till denna fråga. 

Det standar, vilket Göteborgs 
kvinnor skänka staden med anled
ning av dess 300-årsjubileum kom
mer att överlämnas i imorgon vid den 
stora mottagningen på Börsen, btan-
daret, som överlämnas av iru Mary 
von Sydow, bäres av fröken K. Kar-

ling. 

Det är oss en glädje 
att kunna meddela att Fru Frigga 

Garlberg, som i egenskap av Sveriges 
representant avrest till den interna
tionella rösträttskongressen i Kom, 
lovat Kvinnornas Tidning korrespon

denser därifrån. 

Den stora högtidsdagen nalkas! 
Redan i ariatid denna instundan

de historiska morgon kommer klock-
ringniifg från alla stadens kyrktorn 
att mäla det Göteborg firar en i sin 
historia enastående bemärkelsedag. 

I fästglädje och glans skall vårt 
annars stillsamma och idoga sam
hälle under denna dag ligga inför 
våra ögon. Under flagg- och vim
pelskrud skall saluten dåna och sån
gen klinga, kunglig kortège och hi
storiskt fästtåg draga genom gator
na, och konungens invigningsord 
öppna portarna för samtliga invå
nare till 300-årsminnets största ska
pelse och sevärdhet — jubileumsut

ställningen. 

Men denna dag öppnar för Göte
borg även portarna på vid gavel så
väl in mot det egna landet som ut 
mot världen. Från när och fjärran 
skola, under sommaren gäster anlän
da till den jubilerande svenska han-
dels- och sjöfartsstaden. Främst 
bland dessa gäster må nämnas våra 
egna landsmän, som från skilda 
orter skola hitkomma för att 
med oss deltaga i den svenska jubi
leumsfästen samt svensk-amerika
narna vilka jämte här i Sverige bo
ende amerikanare på ett storartat 
sätt komma att hugfästa minnet av 

si vt stundande besök genom att till 
Göteborg som gåva överlämna en av-
gjutning av Sergels berömda apoteos-
byst av Gustaf III. Vidare ha vi 
våra nabor i väster, norrmännen och 
danskarna, som vi hoppas rikligen 
skola uppblanda vårt svenska språk 
med det gemytliga och trivsamma, 
som smeker svenskens öron på Strö-
get och Karl Johan samt våra gran
nar i öster, finnarna. 

Kasta vi blicken över Xordens 
gränser öppna sig haven mot 
nya möjligheter: tyskar, engelsmän, 
fransmän, holländare och italienare, 
vilka sannolikt i all den utsträck
ning valutan tillåter och gemensam
ma intressen påbjuda skola begagna 
det högtidliga tillfället såsom en kär-
kommen förevändning att göra ett 
besök i Nordens mångbesjungna 

land. 
Med vårt varma välkommen till 

alla dessa gäster och främlingar, 
som sålunda komma att med sin 
närvaro hedra vår stads jubileums-
fästligheter förena vi en livlig ön
skan att många nya sympati- och 
intresseband individerna, och natio
nerna emellan må bliva frukten av 
sommarens kosmopolitiska fästkon
gress i Göteborg. 

Att dölja ett fel genom en osan
ning, det är att borttaga en flack 

•renom att bortklippa den. 
J.  Peti t-Senn. 

Strövtåg i hemlighetsfulla 
nejder. 

II. TanKen som livsgestaltande maKt. 
En studie över KärleK. 

Det finnes icke något svenskt ut
tryck, varmed man fullt kan återgiva 
det främmande ordet "suggestion . 
Man har försökt följande definition: 
"ett intalande av bestämda föreställ
ningar, som av den påverkade (den 
suggererade) uppfattas som riktiga 
och utföras." 

Denna förklaring säger emellertid 
mycket litet. Man måste ju fråga 
sig, hur detta intalande sker, och 
vad det är som gör, att det hos den 
påverkade omvandlas till en före
ställning. 

En mängd uttolkningar hava för
sökts, utan att dock ännu någon 
fullständig insikt i ämnet vunnnits. 

Enligt en mera allmän tipp fattning 
är suggestionen ett själiskt tryck, 
som en människa utövar på en an
nan, ett av en starkare personlighet 
på tankens väg vunnet herravälde 
över en svagare. Man tänker sig då 
hypnotiseringen med dess sömn och 
den därav försvagade motståndskraf
ten med åtföljande underkastelse 
som grundformen för suggestionen, 
ehuru man medger, att denna i \ iss 
utsträckning kan påtvingas en män
niska även i vaket tillstand. 

Den s. k. Nancy skolan, vars främ
ste målsman är M. Coué, känd för 
svensk publik genom engelsmannen 
Brooks bok "Hälsa", företräder en 
annan "modärnare" riktning inom 
den psykiska forskningen. 

En framstående representant för 
denna skola, som i förbigående sagt, 
vunnit talrika anhängare särskilt in
om den engelska vetenskapliga värl
den, professorn vid Rousseauinstitu-
tet i Genève Baudouin lägger, lik
som M. Coué, huvudvikten på själv-

suggestionen. Han ser i suggestionen 
endast en impuls, en ansats till nå
got. En människa är, påpekar han, 
visserligen dagligen och stundligen 
utsatt för påverkan utifrån — en 
sådan ligger i allt vad han ser, hör, 
läser, erfar, andra människors ̂ åsik
ter. önskningar och befallningar, 
överhuvudtaget i allt som når hennes 
medvetande, men för att kunna få 
namn av ett "intalande i verklig 
mening, måste suggestionen av den 
därför utsatte omedvetet eller med
vetet göras till en självsuggestion, 
alltså något som han själv håller för 
riktigt, önskar, tror på, och som se
dan på ett fördolt sätt, antagligen 
inom det hemlighetsfulla, ännu out
forskade själsområde, som kallas 
"undermedvetandet" omvandlas till 
känslor, begär, lidelser, åsikter, fö
reställningar och beslut, vilket allt 
strävar att förverkliga sig i hand
ling eller i själsliga och kroppsliga 
förändringar. 

Denna åsikt att suggestionen en
dast via självsuggestionen kan bli 
en maktfaktor i vår känslo- och fö
reställningsvärld. bevisas på ett myc
ket trovärdigt sätt av det genom ve
tenskapliga experiment fastslagna 
sakförhållandet, att det vid hypno-
tisering, varvid ju dock den i hvp-
notisk sömn försänkte synes ^ full
ständigt underkastad hypnotisörens 
vilja, är omöjligt att tvinga honom 
att begå handlingar, mot vilka hans 
rätts- eller anständighetskänsla i va
ket tillstånd skulle uppresa sig. Så 
länge det gäller oviktiga ting eller 
befallningar, som icke på ett avgö
rande sätt strida mot den hypnotise
rades åsikter och böjelser, är han 

liksom "med på saken", upptar sug
gestionen som • en självsuggestion, 
vilken sedan sin natur likmätigt- sö
ker sitt förverkligande i handling. 
Överskrider däremot hvpnotisören 
gränsen för det tillåtna: frigör sig 
hos den hypnotiserade, trots hans 
omedvetenhet en hemlighetsfull kraft 
vilken med suverän makt griper be
skyddande in och visar tillbaka det 
främmande inflytandet — sugges
tionen omvandlas icke till självsug-
eestion och blir därigenom utan all 
kraft 1 

Denna förmåga att, när så beho
ves, motstå påverkan utifrån äga 
vi naturligtvis också i vaket,^ nor
malt tillstånd, dock icke alla i lika 
hög grad; den okritiske, den efter
givande, den föga utvecklade, den 
omisstänksamme långt mindre än den 
kritiskt anlagde, den självständige, 
den erfa.rne, den skarpsynte och vak
samme. En viktig roll härvidlag 
spelar ju också innebörden i det man 
vill intala oss. Strider det mot vara 
egna önskningar och åsikter, reagera 
vi och stöta det utan vidare tillba
ka, men är förhållandet det mot
satta, äro vi däremot mottagliga för 
intalandet och det i alldeles samma 
grad, som det finner genklang inom 
oss själva. 

Nancy-skolan betraktar suggestio
nen och självsuggestionen, förmågan 
att påverka andra och sig själv, som 
en kraft. Denna kan, medvetet eller 
omedvetet, missbrukas och åstadkom
ma skada och olycka, men insikts
fullt och rätt brukad, ger den oss 
möjlighet att utöva en välsignelse-
bringande själisk hjälpverksamhet 
gent emot andra samt att bli herre 
över oss själva såväl till själ som 
kropp. 

Låt oss, för att föreliggande arti
kel ej skall bli alltför lång, för da
gen avstå från ett detaljerat exem
plifierande av vad suggestion är och 
i stället direkt övergå till ett av den
samma berört och i rubriken h:ir 
ovan angivet område, nämligen kär
lekens värld. 

Ni ser då och då annonser i tid
ningarne av ungefär följande lydel
se: 

"Den unga dam, som någon dag 
för ungefär tre veckor sedan reste 
med kvällståget från X. station till 
Göteborg i en andra klass kupé, och 
var iförd grårandig dräkt etc. etc. 
bedes förtroendefullt uppge namn 
och adress till 

In tresser ad.' 

Bakom denna annons ligger tyd
ligen en kärlekshistoria. Hur har 
den börjat? Antagligen så^här: 

En ung man var med pa det tag, 
som omnämnes i annonsen, han ob
serverade den unga damen, fann hen
ne vacker, kanske förtjusande. Läng
re kom det emellertid icke. Skulle 
en djupare känsla vid första anblic
ken flammat upp inom honom, hade 
han naturligtvis med alla till buds 
stående medel sökt närma sig före
målet för denna känsla för att få 
veta hennes namn och adress, däri
genom försäkrande sig om möjlighe
ten att få återse henne. Intet av 
allt detta sker, utan han låter henne 
vid ankomsten till Göteborg uppslu
kas av folkmängden och för alltid 
försvinna. Saken synes honom da 
tydligen utan all vikt. 
' Erfarenheten eller eftertanken sä

ger oss, att om den unge mannen nu 
icke ägnar den upplevda episoden nå
gon uppmärksamhet, icke vidare 
tänker på den, skall det mottaema in
trycket av den vackra flickan ome
delbart börja blekna och mycket 
snart fullständift utplånas. 

Nu händer emellertid något annat. 
Den unge mannen är för ögonblicket 
utan sällskan. ingentinp' av intresse 
UT)T»tar hans tankar, och för att för
strö sip1 börjar han tänka på sin 
vackra reskamrat. Han frammanar 
hennes täcka bild för sin inre blick, 
undrar vem och hurudan hon är, vad 
hon heter, om hon observerat honom 

och nu tänker på honom, som han pa 
henne o. s. v., o. s. v. — Det hela 
är endast en tankelek, skulle han 
själv försäkra, ett rätt och slätt tids
fördriv utan all betydelse. Tille 
han analysera sina känslor efter upp
vaknandet ur de starkt lustbetonade 
drömmerierna, skulle han emellertid 
— utan tvivel — kunna konstatera, 
att det nå resan mottagna intrycket 
av den unga damen blivit en nvans 
starkare; hennes bild framträder kla
rare, hela händelsen synes honom in
tressantare. 

Under de närmaste dagarna up
penbarar sig den vackra främlingen, 
utan att han egentligen vet, hur det 
går till, allt oftare i hans tankar, sys
selsätter hans fantasi, förleder ho
nom till drömmerier. Han tillåter 
det villigt, och snart kretsa hans tan
kar ständigt omkring henne. I det 
nöje denna fantasilek skänker honom 
blandar sig efter hand en känsla av 
otillfredsställdhet, av hemlig plåga, 
av en allt starkare saknad och läng
tan efter ett återseende — vilken 
dåre han var, som icke på den där 
oförglömliga resan gjorde hennes be
kantskap ! Han förstår icke. hur han 
kunde underlåta det, ty naturligtvis 
älskade han henne redan då — 

Det är nu han sätter in sin an
nons ! 

Han älskar henne, det är ett fak
tum. men ett mysterium är, hur den
na känsla uppstått och utvecklats. _ 

Det intryck han mottog av^ sin 
reskamrat var behagligt men icke 
djupt — han lät henne ju försvinna! 
Sedan dess har han icke återsett hen
ne, icke mottagit nagra nya djupare 
intryck — hon är alltjämt en främ
ling för honom. Den känsla han hy
ser har tydligen icke ingivits honom 
av henne. Icke häller har han med
vetet önskat framkalla den, ännu 
mindre har någon viljeakt å hans si
da förekommit. Hur har han da rå
kat i kärlekens garn?_ 

Den nyare psykologien svarar nå
got prosaiskt: Det är en självsugges
tion. en av den unge mannen själv 
omedvetet skapad känsla. Det in
tryck flickan giorde på honom var 
en suggestion. Utan att vara med
veten därom och utan att ana följ
derna, förvandlade han den genom 
sina tankar och drömmerier till en 
självsuggestion. Det enda han gjort 
har varit att tänka på den unga da
men. att för sin inre blick återkalla 
hennes, yttre företräden, att i sin 
fantasi utrusta henne med motsva
rande inre egenskaper, att dikta en 
idealgestalt, som han identifierar 
med reskamraten. Leder annonsen 
till ett nytt sammanträffande, skall 
han se henne just sadan han tänkt 
sig henne, rikt utrustad i alla avse
enden, idealiserad, underbar, tillbed
jansvärd, även om hon är av en gan
ska ordinär typ. Om andra, em de 
mest pålitliga vänner försöka öppna 
hans ögon, skall han lugnt våga sitt 
huvud på, att det är han, som har 
rätt, och de andra orätt. En mot
svarighet till denna glada, bergfa
sta, vrånga uppfattning finner man 
hos den hypnotiserade, som med syn
bar förtjusning äter en rå oskalad 
potatis, i vilken han, enligt den fö
reställning hypnotisören ingivit ho
nom, ser ett saftigt aromrikt äpple! 

Alltså, den unge mannen är för
älskad och blind. Först när kärle
kens berusning lagt sig och han åter
fått förmågan att tänka nyktert, 
skall han se den unga damen sadan 
hon verkligen är. — Äro icke de 
människor otaliga som vid ett upp
vaknande av detta slag statt huvud
yra, utan att förmå fatta hur de 
kunnat falla offer för ett dylikt 
självbedrägeri! 

Men för att återgå till vår histo
ria, den unge mannen har tänkt sig 
till sin kärlek. Hur tankarne, dröm
merierna, vilka vi ju betrakta som 
något så luftigt, så overkligt, sa lätt 
förflyktigat, på detta sätt upplag
rats, omarbetats, koncentrerats, sam
mansvetsats till en mäktig känsla 
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BisKopinnan 
Elisabeth Rodhe. 

+ 
Biskopinnan Elisabeth Rodhe, ma

ka till biskopen i Göteborgs stift E. 
H. Rodhe, har den 30 april avlidit 
efter en längre tids sjukdom i en ål
der av 71 år. 

Dödsbudet innebär en inom vida 
kretsar smärtsamt kännbar förlust 
av en högt aktad och på olika fält 
inom samhällsarbetet nitiskt verksam 
personlighet. Särskilt ägnade den 
bortgångna sin kraft och sitt varma 
intresse åt sådana uppgifter, som 
kunna falla inom kärleksverksamhe
tens område, såsom diakoniverksam
heten, vilken till stor del genom hen
nes stöd och insats fått en perma
nent anstalt i vår stad samt Röda 
kors-verksamheten. Även skolkö
kens arbete skänkte hon ett hängi
vet stöd och intresse. I egenskap av 
mångårig ordförande i Fruntimmers-
föreningens skola utövade hon med 
sina framstående personliga egen
skaper ett vittgående inflytande, som 
skall stanna i tacksamt minne hos de 
personer och hos det samhälle, som 
fått njuta detsa.mmas frukter och 
välsignelse. 
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Göteborgs Jubileumsutställning. 
Några intryck före öppnandet. 

kan icke förklaras, men att så skett 
framstår dock som ett faktum! 

Består då hela kärlekslivet av 
självsuggestioner? Man har vågat 
detta antagande. Men det är dock 
endast ett antagande, för vilket inga 
fullgiltiga bevis kunnat och väl ej 
häller någonsin skola kunna fram
läggas. Dess sanningsvärde kunna 
vi emellertid var och en i vår stad 
undersöka med hjälp av de erfaren
heter vi alla ha på detta område. 
Kanhända skola vi komma att göra 
ganska märkliga upptäckter! — I ett 
kommande nummer skola en del väg
ledande synpunkter framläggas. 

Föreningen 
Vaksamhet 

— dess Göteborgskrets — har i da
garna haft årsmöte. 

Denna sammanslutning, med cen
tral i Stockholm, har till uppgift att 
i den mån det är möjligt skydda 
svenska flickor mot den internatio
nella avskyvärda företeelse, som är 
känd under namnet "Vit slavhandel" 
och vilken ofta bedrives under täck
manteln av goda platserbjudanden i 
utlandet. I verksamheten ingår 
även en strävan att genom upprätta
de pensionat i de större städerna 
kunna bereda tillresande platssökan
de unga kvinnor en billig och säker 
tillflyktsort under deras sökande ef
ter anställning. 

Styrelseberättelsen för Göteborgs
föreningen omtalar att verksamheten 
under det gångna året bedrivits ef
ter samma riktlinjer som tidigare. 
Man har haft blicken på tidningar
nas annonsspalter och vid där synliga 
platserbjudanden i utlandet satt sig 
i förbindelse med de utländska sys
terföreningarna för att med deras 
hjälp undersöka, om bakom annon
serna någon fara lurat. Intet av de 
undersökta fallen har emellertid gi
vit stöd för en sådan farhåga. Det 
vill synas, som om "Vaksamhets" 
under många år på detta område be
drivna övervakande verksamhet haft 
det synnerligen goda och glädjande 
resultatet, att "vita slavhandlarne" 
icke våga eller också anse det ut
siktslöst att söka operera i vårt land. 

Det pensionat, som Göteborgskret
sen upprättat med lokal Köpmanga
tan 42, har under det gångna året 
varit besökt av 462 gäster. Denna 
siffra skulle 'varit mångdubbelt hög
re om pensionatet förfogat över en 
större våning, men en sådan har på 
grund av de rådande bostadsförhål
landena tyvärr icke kunnat erhållas. 

Föreningens ekonomi är trots en 
klok och försiktig hushållning icke 
den allra bästa, vårföre det skulle 
vara synnerligen välkommet, om 
personer, som intressera sig för den
na sammanslutning och dess vackra 
arbetsuppgift ville lämna sitt stöd i 
form av medlemsskap i föreningen 
eller genom gåvor till densamma. 

Ju tydligare man kan tala och 
skriva, desto bättre är det. Inveck
lat, krusigt och mörkt tal är tecken 
till invecklat sinne och krusat huvud 
som icke är visst på saken eller tec
ken till anstücket huvud, där bro
deri och griller ense äro. 

J. Svedberg (f 1735). 

Rikets välfärd är överhetens ar
bete och heder. 

C. G. Tessin. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

bos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Fru Olivia Olson-Wessman 

50 år. 
Femtioårsdagen,. som förr i värl

den för en kvinna var en milstolpe 
långt bort på den höga ålderns tri
sta väg, ser henne i våra dagar än
nu full av vitalitet, andlig och 
kroppslig spänstighet och aktivitet. 
Detta påstående träffar till punkt 
och pricka in på den jubilar, vars 
namn synes här ovan och som begår 
bemärkelsedagen d. 9 maj. Fru Wess
man hör till de kvinnor i rikets an
dra stad, vilka tack vare begåvning 
för facket och ett modigt sinne ska
pat sig en bemärkt ställning inom 
affärsvärlden. Känd och aktad på 
grund härav är hon det i ännu hög
re grad genom de insatser hon gjort 
inom de många sammanslutningar, 
vilka haft och hava förmånen att 
räkna henne som medlem av sina 
styrelser och vilka njutit gott av hen
nes initiativrikedom, hennes out
tröttliga energi och utomordentliga 
organisationsförmåga. Vi nämna 
Föreningen för kvinnans politiska 
rösträtt, Frisinnade kvinnor, Före
ningen för nödställda kvinnliga köp
män, Kvinnliga kontoristförbundets 
Sveafond, Sällskapet Myrorna, 
Spädbarnshemmen m. fl. 

Medan solen gassar och aprilvin
den sveper fram midvinterkall och 
bitande, vandra vi en förmiddag 
uppför trapporna vid Södra Vägen 
till jubileumsstaden. 

Det är första gången vi med egna 
ögon skola skåda all denna härlig
het, som redan på ryktets vingar 
burit Göteborgs namn vida över 
världen. 

Första besöket gäller utställning
ens pressbyrå för erhållande av ve
derbörlig passepartout. Luften där
inne formligen vibrerar av brådska. 
Där dikteras, stenograferas, korres
ponderas — världskorrespondens! 

Vi få våra presskort — tackar! — 
och träda genom en plankdörr in i 
det allra heligaste. 

Hjärtat nästan stannar av spän
ning. Kär det ånyo börjar slå sker 
det i orons och glädjens raska tem
po. I orons emedan den frågan 
oemotståndligt bryter sig fram: Hur 
skall allt detta kunna bli färdigt till 
öppningsdagen? — I glädjens, eme
dan vi förstå, att de dömt rätt, som 
anse Göteborgs jubileumsutställning 
såsom en av de vackraste och mest 
storstilade, en enskild stad någonsin 
arrangerat. 

Över ett hav av grus och bråte re
ser sig i imponerande skönhet en ar-
kipel av fästliga med guld och sym
boler smyckade arkitektoniska ska
pelser. Vad man än drömt — detta 
överträffar i såväl proportion som 
idérikedom alla föreställningar. Det 
hela höjer sig som en väldig, en 
klangfull hymn till den jubilerande 
stadens tillblivelse och historia. 

Och likväl är det ju uppenbart att 
man i våra tider knappast kan locka 
folk över haven endast med några 
utställningsbyggnader i den bemär
kelse man vanligen fattar dem, dessa 
må ha än så stora mått. Tyngd
punkten i en lokal högtidlighet av 
denna art måste läggas på annat 
håll, nämligen i det fästliga, det be
stämda intrycket att här gjorts nå
got utomordentligt till såväl ögon
fägnad som trevnad för de nära och 
fjärran gäster, som hitväntas för att 
deltaga i stadens stora jubileums
fäst. 

Och det är i detta avseende som 
de organiserande krafterna vid jubi
leumsutställningen synas ha lyckats 
så över alla förväntningar väl. Genom 
motstånd och tvekan, genom likgil
tighet och skepsis ha de ärofullt 
kämpat sin sak igenom. 

Sådan utställningsstaden ligger 
för ens minne efter en kort och ofull
ständig överblick framstår den med 

sina smäckra ,luftiga eller imposanta 
byggnader, sina storartade bux
bomsplanteringar, springbrunnar, 
idylliska., trädöversusade gårdar, 
stilla sorlande fontäner och natur
sköna platser såsom en undrens och 
fästens stad. Gyllene drakskepp 
plöja fram inom dess murar, tritoner 
blåsa från skyhöga pelare, orange-
färgade markiser från världens stör
sta restaurant fläkta i solskeset, ka
rusellens apelkastade hästar frusta, 
glasen i musikhallens gigantiska 
drivhusbyggnad vibrera av musi
kens sprittande toner ... 

Vart man vänder sig finner ögat 
något nytt att dröja vid. Det är 
denna växling, vilken liksom sam-
manbindes av en stor harmonisk ro, 
som gör Göteborgs jubileumsutställ
ning så avvägd, så vacker, så fäst-
ligt förnäm. Den tröttar ej besö
karen med en massanhopning av 
byggnader, som det gäller att till 
varje pris komma igenom, utan öpp
nar sig i stället som ett fästens rike, 
vari naturskönhet och kultur, nutid 
och historia, fantasi och verklighet 
trolskt och eggande sammanblandas. 
Man upplever 300 år i sammandrag 
inom dess murar och hinner likväl 
ej att tröttas. Man känner sig en
bart förvånad, när man efter ett par 
timmars kringströvande och en 
mängd av upplevelser går ut genom 
en port vid Tivolit och upptäcker, att 
man inom det avbalkade utställ
ningsområdet, som förtar varje lokal-
känning, vandrat hela den långa 
sträckan ut till Getebergsängs änd 
station ! 

En övertygelse har emellertid rot 
fäst sig under denna vandring, näm
ligen att vederbörande på det värdi
gaste sätt löst sin stora uppgift att 
med denna utställning inskriva ett 
ärofullt blad i Göteborgs historia. 

Och skola de många långväga gä
sternas resa hit verkligen bli ett ljust 
och oförglömligt minne för live% 
fordras det endast att Göteborgs 
medborgare, privatim och offentligt, 
fortsätta värvet för främlingarnas 
trevnad och väl i samma goda och 
storstilade anda, som utställningen 
skapats, vid varje tillfälle erinrande 
att det är landsmän och nordiska 
och utländska gäster, som med må
hända kännbar uppoffring av tid 
och pängar kommit för att deltaga 
i denna stadens minnesfäst, den stör
sta Göteborg firat, och vars förlopp 
skall bliva av avgörande betydelse 
för Göteborgs framtida anseende så
som stad i svenskars och utlännin
gars ögon. 

En stilfull 
men ändå billig damvâska 
erhåller Ni alltid hos 
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Må man ha detta i minnet! Det 
är staden som hedras genom den en
skildes iakttagande av ett i allo ho
nett och hedersamt uppförande gent 
emot främlingarna. Och det är sta
den som får skuggan över sig, om 
någon i detta fall sviker sina skyl
digheter. 

Mången av gästerna mottar i och 
med detta jubileumsbesök sitt första 
intryck av Göteborg. Och vi upp
repa vår en gång förut uttalade ön
skan: Måtte detta intryck bliva så
dant att de som med sin närvaro 
hedrat vår fäst, kunna lämna oss 
med idel ljusa, vackra och värmande 
minnen! 

Den stolta hymn som kärleken till 
staden skapat där uppe vid Göta
platsen förtjänar en sådan pietet och 
genklang i medborgarnes hjärtan. 

TEATER. 
Göteborgs sommarteatrar ha er

hållit ett nytt tillskott med Långe
drags teatér, inredd i Segelsällska
pets gamla vackert belägna strand
paviljong invid sommarrestauratio
nen. Direktris är fru Greta Pfeil-
Köster. Starten ägde rum den 2 
maj med Sardous: Vi skiljas. Sa
longens minimala värme under de 
oförutsett ogynnsamma klimatiska 
förhållanden inverkade emellertid 
hämmande på såväl skådespelarnas 
prestation som publikens entusiasm. 
Vi hoppas fortsättningen i och med 
inträdande sommarvärme skall bliva 
lyckosammare! Såväl teaterns goda 
förmågor som företagets berättigan
de borga direkt härför. 

iiiiiiiiiiiimimiiiiiiiitiiiiiitii Miiiiiiiriiiiiiiiiiiini 

B Å R N  HATTAR 

för alla åldrar — till alla priser. 
Platsens största urval hos 
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mamma anvJrPA 

Vill Ni 
fl' I ( 11. 

fr/i vacker? 

Den tval, som ser Ha., 
raste hyn, är OvicuW-

Tvål. Den är tillverkad eft« fi« 
skönhetsrecept och innehåller bU,i 
dra skönhetsmedel även ägpUu m 
främsta medel för hudens förskö 

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

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

au; 
arnes 

zoning. 

Svenska Hemfärnen 
"HÄRVAN" 

går i millioner påsar ut till svenska 
hem. Vi tillverka numera även 
blusfärger i ljusa modetoner, fullt 
jämförliga med utländska tvålfärger 
men mycket billigare. Detaljpris 
30 öre. Färgkarta fritt på begäran. 
Spara pengar och begär alltid Härvans 
färger 1 

A. W. Herdinsi 
• 

Färgverk • 
& FALUN ! 

a'iMIIIMIHIIHMinimNnniij 

Etl pnfcet 

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

Det är onödigt att koka kläderna 

om man använder Rinso. Genom nit 
lägga kläderna i blöt i en ljum Rlnso-
lösning över natten och genom ntl 
skölja dem väl morgonen därpå blivn 
de rena och snövita. Endast de smut

sigaste ställena behöv« gnug
gas lätt mellan händerna. 

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

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

R i n s o -
SUNLIGHT SÄPTVÅL AKTIEBOLAG. GÖTB«0»K* 

45 öre 
per paket 

elegantast % 
Skodon köpas hos 

'Vördnaden för ålder

domen." 

I en recension om en av de upp
trädande i revyn på Folkteatern, vil
kens namn vi i detta sammanhang 
anse oss skyldiga att utesluta, skri
ver en resencent: "Vördnaden för ål
derdomen avhåller oss från att säga 
vår mening om henne så tydligt som 
det egentligen vore önskvärt." Och 
han fortsätter: 

"Tiden har gått ifrån henne, på 
mer än ett sätt, utan att hon märkt 
det själv. Livet är hårt för alla och 
det gör tyvärr intet undantag för 
gamla chansonetter. Kanske kan 
man icke begära att de själva skola 
inse när trikåernas tid är ute. Men 
att ledningen har så litet omdöme, 

c 

-i Nya A.-B. £ Skotnag^ 

t; Tel. 91 79 

det omöjlig3 ialt 

till ett sia? 
att den inte inser 

släppa fram — - a„ 
divaställning i revyn, det ar 
ofattbart. Med dylika Grö 
attraktioner kommer teatern 

att göra sig löjlig. 
Vördnadsfullare 

end111 st 

och 

pietet för en persons ålderdo® ^ 

m>an ju knappast uttrycka ^ 
i övrigt åsikterna äro delade ^ ̂  
na prestation kan man på o 
den hänsynslösa domen befara 
icke endast är från gam a 
netter tiden löper utan att 

märka det. 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinNiiimiim 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med kulltiverari smak inredda — 

KOJSrSTFJLITJEJSr Göteborg 3-
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Ote„tli^nojen. 

tax*?™*"-
afton kl-

Köp svenska varor. 

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

uemslavinnor. 
A Ddra dagar kl .  8:  Samma pjes.  

SPI&ALr 
cott-i-ertH 

Tilöälg^^Äf-56"90 

oWHBOROlCOgTTMAOAS.N 

48 Kungsg-,  Göteborg. 
i 

Pyjamas & Morgonrockar 
Aparta modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Tel. 21100. 

feä" s-r. 

r 
Dar ttmcJfjat man 

Bäst? 

jftipctizil £ Jtamngatan 11. 
Tfttttför SomPcyrßan. 
Telefon 70*2,J68.72. 

Restaurant Terrassen 
förstklassig konditori oel) 
luncfisetroering. Tel. 19249. 

Ktcft J(onfctoti Restaurant, Kors; 
gatan 1% 1 tr. Tel. 107 79. 

.Stora Teaterns Jlestaw 

tant iWnmarterr assen. 
Tel. 3273. TJlusifi. 

Ditå 33anôet 
Kungsgatan $1. t Telefon 107 89. 

BoUmers TReetfts, Tf)e< 
salong. 
frukost, £uncfi, Smörgåsar. 

Q lika 

blomsfeixzi'beferi 

a ' l t id färdiga,  i smakfull t  utförande 

^(isa "Efj/o/nsfer/iancfeJ 

^'orgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

Förlova 

Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

S MODESALONG 
Chickaste modeller från de ledande 

PARISERsAteliererna. Vårt sortiment av 
klädsamma former och vackra monterings» 
artiklar är säkerligen enastående och varje 

smakriktning är representerad. 
Förstklassigt utförande. Moderata priser. 

Anna Luise Karsch, 
"den tyska Sappho" 

Ett tvåhundraårsminne. 

Av Beatrice Zade. 

II. 

År 1761 tog en baron von Kott-
witz den mångomtalade skaldinnan 
med sig till Berlin, där hon sedan 
förblev bosatt' till sin död. Hon mot
togs i Preussens huvudstad på det 
mest glänsande sätt, inbjöds till de 
förnämsta sällskapskretsarne och 
välkomnades av alla litterärt bety
dande personer. Man tog hand om 
hennes barn och sörjde för hennes 
existens. Den ena festen avlöste den 
andra, och "beställningar" regnade 
över diktarinnan, så att hon dagligen 
smidde ihop långa tirader. Skalden 
Gleim, som då var Tysklands litte
rära medelpunkt, intresserade sig 
särskilt för "Karsch'skan", och ett 
långvarigt besök hos honom i Hal
ber stadt utgjorde väl höjdpunkten i 
hennes levnad. Det påstås, att hon 
på allvar förälskade sig i den svurne 
ungkarlen, som dock icke besvarade 
hennes kärlek. Men en trogen och 
uppriktig vän fann hon alltid i 
Gleim. Han utgav år 1764 en vald 
samling av hennes dikter och lycka
des genom personliga förbindelser 
skaffa dem god avsättning. Det var 
också Gleim, som först smickrade 
henne med det tämligen oförtjänta 
namnet "den tyska Sappho". 

Ett par år flögo bort i Berlin som 
i ett rus. Sedan började den förnä
ma världen få andra intressen. Och 
"Karsch'skan" ägde tyvärr ingen 
förmåga att begagna sig av de goda 
dagarna för att samla i ladorna till 
de onda, utan levde städse för ögon
blicket. Just när entusiasmen för 
hennes person och improvisationer 
började svalna, tog hon dessutom till 
sig en yngre bror, som tyranniserade 
och utsög henne lika svårt som förut 
Karsch. Snart var hon utfattig och 
måste leva av allmosor eller de små 

summor en och annan tillfällighets
dikt kunde inbringa. 

Någon tid efter fredsslutet lyste 
emellertid åter en stark ljusstråle 
upp hennes liv: hon kallades till au
diens hos den avgudade kungen. 
Fredrik den store samtalade länge 
och vänligt med den märkvärdiga 
"Karsch'skan" samt lovade slutligen 
att pekuniärt understödja henne. 
Själv påstod hon sedermera alltid, att 
han dessutom tillförsäkrat henne ett 
eget hus. 

Förväntningarna efter denna au
diens uppfylldes dock icke. Kungen 
sände henne visserligen då och då 
mindre penninggåvor, men lämnade 
henne i stort sett åt sitt öde, fastän 
hon fortfor att sjunga hans lov i 
högstämda, ordrika verser. Just 
vid denna tid hade för övrigt den 
litterära smaken i Tyskland börjat 
förändras. "Förståndspoesien" blev 
undanskjuten av den s. k. känslosam
hetens sentimentala diktning. Goe
thes "Werther" gjorde sitt segertåg 
genom världen, och "Karsch skan 
blev gammalmodig. Hennes talang 
hade ej heller vunnit på att omplan
teras till kulturens brännpunkt. På 
höjden av ära och berömmelse för
lorade hon sina originella, äkta to
ner och åstadkom sedan knappast 
annat än uppstyltade rim, som hade 
till uppgift att smickra välgörare och 

vänner. 

Nöd och sorg förblevo ständiga gä
ster hos "Karsch'skan", och ofta var 
hon själv skuld till sina olycksöden. 
Sin dotter, en behaglig och begåvad 
flicka, gifte hon bort med sin dag-

DETALJ 
ö. Harang. 31.1 tr 

Gardiner ,  kuddar  

dukar  m.  m.  

VÅREN är Kommen! 
Färga. Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

drivare till bror. Detta äktenskap 
slutade helt naturligt med skilsmäs
sa, och när sedan dottern fick en 
man efter sitt eget hjärta, en ung 
baron von Klencke, lyckades det den
nes familj att skilja makarna åt, så 
att mor, dotter och dotterdotter — 
den sedan så berömda författarin
nan Helmine von Chézy — tillsam
mans måste dra sig fram i största 
fattigdom. 

Kort efter Fredrik den stores bort
gång (1786) fick "Karsch'skan 
uppleva ett slags reflex från sin 
lyckligaste tid, då konung Fredrik 
W ilhelm II lät bygga ett litet hus 
åt henne vid Hahe'ska torget i Ber
lin och det nya hovet visade henne 
mången vänlighet. I sin stora fröjd 
flyttade den gamla skaldinnan in i 
det egna hemmet, medan väggarna 
ännu voro fuktiga, och ådrog sig 
därigenom en lungsjukdom, som på
skyndade hennes död (hösten 1791). 

Av sin samtid blev Anna Luise 
Karsch omväxlande beundrad och 
beklagad, firad och hånad. Sedan 
började fantasiens trådar omspinna 
hennes namn, så att hon efter sin 
död paraderat som hjältinna i åt
skilliga romaner. Numera — tvänne 
århundraden efter hennes födelse — 
bedömer man både personlighet och 
verk rättvisare. Man visar aktning 
för den originella kvinnans enkla, 
naiva väsen, erkänner villigt hennes 
starka poetiska begåvning och gripes 
av medlidande inför de vidriga om
ständigheter, varut.i en stor talang 
förlorade sig och gick under. 

S a m l i n g .  

I n:r 16 av Kvinnornas Tidning 
uttalar "I. D.", i sin artikel "Sve
rige", sin fruktan för att partisplitt
ringen skall spridas även till kvin
norna. Det har hon alldeles rätt i. 
Partiväsendet är en olycka, som kvin
norna borde undvika så långt möj
ligt är. De kunna ta varning av 
männens permanenta och osympati
ska, partikrigföring. 

Men det kan inte nekas att nuva
rande valsätt med nödvändighet tvin
gar till partibildning. Det kan helt 
enkelt inte undgås. Hur skall man 
då bete sig för att motverka det onda 
som är en oundviklig följd härav? 
Ja, det är just frågan. Enligt mm 
mening finns blott ett enda effek-
tivt sätt: vidsträckt sammanslutning 
i neutrala kvinnoförbund. 

När kvinnorna fingo rösträtt, och 

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

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

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

.*ir •. > v •» V-' 

Drick 
a ftficL 

lames Lundgren tö 
Göteborg 

Sverigeé siårsia och fomårnöta 
fhéfirma 
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Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Landsfören. för kvinnans politiska 
rösträtt därför blev överflödig, före
slogs att den förträffligt fungerande 
organisationen, som omfattade 15 -
16.000 medlemmar skulle fortleva 
och endast byta namn och program. 
Förslaget fälldes av dem som ville 
ägna sina krafter helt åt partipoli

tiken. 
Så länge jag lever skall jag icke 

upphöra att sörja över detta beslut. 
Jag anser nämligen fortfarande — 
och erfarenheten bestyrker min upp
fattning — att man begick en grov 
oförrätt mot Sveriges kvinnor genom 
att låta L. K. P. R. dö. I dess omkr. 
250 lokalföreningar — kvinnocentra 
i alla delar av landet — hade näm
ligen kvinnor ur alla partier och sam
hällsgrupper just börjat lära sig att 
trivas samman och att enas i samar
bete för gemensamma mål. Enande 
frågor finnas alltid och hade kunnat 
sammanhålla kvinnor ur alla läger i 

ökat antal. 
Hade denna mönsterorganisation 

fått leva, skulle inte kvinnors likgil
tighet för allmänna frågor ha kun
nat fortfara att vara så sorgligt stor 
som den i allmänhet ännu är. Då 
hade en landsförening med den lilla 
årsavgiften av 1 kr. haft att tillgå 

/ VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

l å s e r  m a n  

n u m e r a  

GOTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 
_y 

Dam- ® Herr-HandsKar 
i erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

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

Etablerad 1866. Telefon 69 90. 
9 HV1TFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

medel till att utsända goda talare, 
som kunde hållit det nyvaknade in
tresset vid liv och fört det vidare ge
nom upplysande och väckande före
drag. Kvinnorna i landet skulle då 
ha. fortsatt sin inom F. K. P. R. på
började utveckling i allmänanda. Det 
är självfallet att sa skulle ha skett 
i mycket större utsträckning än nu 
är möjligt, då vi endast ha ett tju
gotal lokalföreningar i vardera av 
de båda kvinnoförbunden, F redrika 
Bremer Förbundet och Svenska kvin
nors Medborgarförbund. Det senare 
saknar dessutom medel till upplys
ningsverksamhet utöver den som ut
övas i Stockholm genom en mängd 
ypperliga föredrag, en mindre kurs 
och en populär artikelserie som ingår 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 

Rikt urval. Billigaste priser 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

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

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

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det år tillverkat särskilt 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX säljej endast i paket. 

SUNLIGHT 5ÅPTV&L AB- GÖTEBORG 

aven som badtvål den 
tomämsta. 

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

/ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

23. 

XII. 

Måndagen var en lyckodag för 
Paul Wieprandt. Han hade åter 
haft en spårvagn att montera. Om
budet, som kom från spårvägsbola
get för att besiktiga och godkänna 
den, uttalade sin stora tillfredsstäl
lelse, och därpå kallades Paul till 
förste verkmästaren vid fabriken, 
som delgav honom den angenäma 
nyheten att från och med nasta dag 
hade han fast anställning som mon
tör, och i en annan- avdelning, dar 
han icke mer stod under verkmästa

re Reinecke. 
Överlycklig vid dessa, goda utsik

ter skyndade sig Paul till Edes verk

stad för att hämta honom. 

"Hör du min gosse, i dag låter 
jag pluringarna dansa. Stigit i gra
derna! Ordinarie montör! I kväll 

ska' festas!" 

Nu först såg Paul närmare på sin 
vän. "Men människa, hur ser du 
ut i ögonen? Är du sjuk? Haf nå

got ledsamt hänt?" 

"Ledsamheter? Nej, jag gör mig 
inga sorger nu mer, om jag någon
sin gjort det. Det tjänar till ingen
ting. Vårt öde skapar sig självt. 
Däri kan man ingenting ändra. Glatt 
liv och — glad död. Det är min 
grundsats. Alltså gå vi till sta'n, 
till "Krokodilen", och där ska' vi 

ha roligt." 

"Vart går du nu? Vad skall du i 
det här huset?" frågade Paul, när 
Ede vek av och in genom en dörr 

nära bron. 
"Bara hämta min söndagsrock till 

festligheten, som sig bör. Ack, du 
vet väl inte än att jag bor här? Se
dan i morse. Jag hade länge tyckt 
att jag bodde för långt från fabriken. 
Härifrån är det knappt fem minu

ter." 
"Och du har flyttat från din 

bror?" Paul trodde icke sina egna 

öron. 
"Det kan hända, att jag flyttar 

ännu längre bort — ifrån staden, till 
huvudstaden — eller västerut över 
vattnet. Det skall vi tala om en an
nan gång. Alltså träffas vi igen i 

"Krokodilen". 
Förundrad gick Paul hem. Han 

kunde icke fatta, varför Ede skilde 
sig från brodern. Men då Ede en 
timme senare inträdde i värdshuset 
"Krokodilen", med en brokig slips 
på sitt snövita skjortbröst, och en 
glänsande urkedja på sammetsvästen, 
då föll den lätta skuggan av hans 
bredbrättiga filthatt på ett så strå
lande muntert ansikte, att Paul 
glömde sin oro och undran. Ede 
sprudlade av lustiga infall. Han 
tycktes växa ut ur sitt annars lik
giltigt lugna sätt, talade fort och 
oupphörligt. Hela hans väsen tyck
tes vara i jäsning. Också drack han 
tämligen rikligt. Det förslog icke 
med bier. Han ville ha vin. Till 
slut beställde han champagne. En 
sådan fest fira vi inte alla dagar, 
Paul!" 

"Det är verkligen hyggligt av 

dig", menade Paul rörd, att du 
sätter så mycket värde på min 'mon

tör'." 
"Din montör?" Ja, riktigt! För 

en sådan äregirig människa som du, 
är "montören" ett steg framåt. Jag, 
däremot, är inte ärelysten — bara en 
ärlig karl, det ville jag nu gärna 
vara —. Men, Herre Gud, livet är 
ändå skönt och roligt! varenda dag, 
varenda timma! — när man är ung 
och frisk och inte lärt att hata sig 
själv. Än en flaska av samma sort. 
Men den betalar jag! Jag ger tu
san allt gnideri!" 

Han pratade, drack och skrattade. 
Också Paul blev pratsam. Så lätt om 
hjärtat hade han icke känt sig, sedan 
den där kvällen, då han var ute med 
Schack för att spela sin verkmästa
re ett spratt. Aldrig hade han åter
sett kamraten i det nattliga även
tyret, och hoppet, den kraftfulla 
ungdomens oskiljaktiga ledsagerska, 
tillviskade honom, att den andre 
kanske flytt ur staden för att aldrig 
återkomma. Sedan hans inre blivit 
lugnare, började de gamla drömmar-
ne dyka upp på nytt i hans själ, och 
de rörde sig jämt om älsklingsbar

net, hans uppfinning. 
"Där är ändå något i min idé med 

spårvagnsdörrarna. Om en av de 
där trindskallarne, till exempel min 
chef, hade den idén, han skulle för
tjäna miljoner på den. Hos mig kan 
det ju inte gå fort. Men jag släp
per inte efter. Nu som montör kan 
jag väl spara en och annan tia. Och 
— får jag bara litet armbågsrum! 
Innan jag hunnit bli gråhårig 
skall jag ha min egen verkstad och 
sitta i min egen villa. Du skall få 
se, Ede." 

Ede hade emellertid druckit gan
ska tappert, och hos honom började 
det glada övermodet slå om i svår
mod. Han skakade på huvudet. 

"Det får jag aldrig se, Paul, och 
så långt kommer du aldrig. Nej. 
— Skulle någon kunna komma så 
långt, så vore det kanske min store 
bror. Han har stomme i kroppen. 
Han kan hungra och han kan tvin
ga. Och han har tygel på sig själv, 
kan tvinga sig själv! Och däri lig
ger det. — Och så låter han aldrig 
någon kvinna få välde över sig. Och 
kvinnorna. Paul. kvinnorna! Vad 
förmår en karl med sina allra bästa 



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

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

GÖTEBOER - STOCKHOLM - MA.LMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning: Vard. 1h2—'/23, övriga 
tider efter avtal. 

BisKopinnan 
Elisabeth Rodhe. 

+ 
Biskopinnan Elisabeth Rodhe, ma

ka till biskopen i Göteborgs stift E. 
H. Rodhe, har den 30 april avlidit 
efter en längre tids sjukdom i en ål
der av 71 år. 

Dödsbudet innebär en inom vida 
kretsar smärtsamt kännbar förlust 
av en högt aktad och på olika fält 
inom samhällsarbetet nitiskt verksam 
personlighet. Särskilt ägnade den 
bortgångna sin kraft och sitt varma 
intresse åt sådana uppgifter, som 
kunna falla inom kärleksverksamhe
tens område, såsom diakoniverksam
heten, vilken till stor del genom hen
nes stöd och insats fått en perma
nent anstalt i vår stad samt Röda 
kors-verksamheten. Även skolkö
kens arbete skänkte hon ett hängi
vet stöd och intresse. I egenskap av 
mångårig ordförande i Fruntimmers-
föreningens skola utövade hon med 
sina framstående personliga egen
skaper ett vittgående inflytande, som 
skall stanna i tacksamt minne hos de 
personer och hos det samhälle, som 
fått njuta detsa.mmas frukter och 
välsignelse. 

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

G Ö T E B O R G S  B A N K  
GÖTEBORG STOCKHOLM 

100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 

um iitiiitinnt 

Egna fonder Kr. 78.750.000 
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Emottager penningar à sparkasse-, kapital- och depositionsrakning till högsta 

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

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 
Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Not ar i a t av de Ining. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Kciriclsl^ompanief 

Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 
«OTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

Göteborgs Jubileumsutställning. 
Några intryck före öppnandet. 

kan icke förklaras, men att så skett 
framstår dock som ett faktum! 

Består då hela kärlekslivet av 
självsuggestioner? Man har vågat 
detta antagande. Men det är dock 
endast ett antagande, för vilket inga 
fullgiltiga bevis kunnat och väl ej 
häller någonsin skola kunna fram
läggas. Dess sanningsvärde kunna 
vi emellertid var och en i vår stad 
undersöka med hjälp av de erfaren
heter vi alla ha på detta område. 
Kanhända skola vi komma att göra 
ganska märkliga upptäckter! — I ett 
kommande nummer skola en del väg
ledande synpunkter framläggas. 

Föreningen 
Vaksamhet 

— dess Göteborgskrets — har i da
garna haft årsmöte. 

Denna sammanslutning, med cen
tral i Stockholm, har till uppgift att 
i den mån det är möjligt skydda 
svenska flickor mot den internatio
nella avskyvärda företeelse, som är 
känd under namnet "Vit slavhandel" 
och vilken ofta bedrives under täck
manteln av goda platserbjudanden i 
utlandet. I verksamheten ingår 
även en strävan att genom upprätta
de pensionat i de större städerna 
kunna bereda tillresande platssökan
de unga kvinnor en billig och säker 
tillflyktsort under deras sökande ef
ter anställning. 

Styrelseberättelsen för Göteborgs
föreningen omtalar att verksamheten 
under det gångna året bedrivits ef
ter samma riktlinjer som tidigare. 
Man har haft blicken på tidningar
nas annonsspalter och vid där synliga 
platserbjudanden i utlandet satt sig 
i förbindelse med de utländska sys
terföreningarna för att med deras 
hjälp undersöka, om bakom annon
serna någon fara lurat. Intet av de 
undersökta fallen har emellertid gi
vit stöd för en sådan farhåga. Det 
vill synas, som om "Vaksamhets" 
under många år på detta område be
drivna övervakande verksamhet haft 
det synnerligen goda och glädjande 
resultatet, att "vita slavhandlarne" 
icke våga eller också anse det ut
siktslöst att söka operera i vårt land. 

Det pensionat, som Göteborgskret
sen upprättat med lokal Köpmanga
tan 42, har under det gångna året 
varit besökt av 462 gäster. Denna 
siffra skulle 'varit mångdubbelt hög
re om pensionatet förfogat över en 
större våning, men en sådan har på 
grund av de rådande bostadsförhål
landena tyvärr icke kunnat erhållas. 

Föreningens ekonomi är trots en 
klok och försiktig hushållning icke 
den allra bästa, vårföre det skulle 
vara synnerligen välkommet, om 
personer, som intressera sig för den
na sammanslutning och dess vackra 
arbetsuppgift ville lämna sitt stöd i 
form av medlemsskap i föreningen 
eller genom gåvor till densamma. 

Ju tydligare man kan tala och 
skriva, desto bättre är det. Inveck
lat, krusigt och mörkt tal är tecken 
till invecklat sinne och krusat huvud 
som icke är visst på saken eller tec
ken till anstücket huvud, där bro
deri och griller ense äro. 

J. Svedberg (f 1735). 

Rikets välfärd är överhetens ar
bete och heder. 

C. G. Tessin. 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

bos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Fru Olivia Olson-Wessman 

50 år. 
Femtioårsdagen,. som förr i värl

den för en kvinna var en milstolpe 
långt bort på den höga ålderns tri
sta väg, ser henne i våra dagar än
nu full av vitalitet, andlig och 
kroppslig spänstighet och aktivitet. 
Detta påstående träffar till punkt 
och pricka in på den jubilar, vars 
namn synes här ovan och som begår 
bemärkelsedagen d. 9 maj. Fru Wess
man hör till de kvinnor i rikets an
dra stad, vilka tack vare begåvning 
för facket och ett modigt sinne ska
pat sig en bemärkt ställning inom 
affärsvärlden. Känd och aktad på 
grund härav är hon det i ännu hög
re grad genom de insatser hon gjort 
inom de många sammanslutningar, 
vilka haft och hava förmånen att 
räkna henne som medlem av sina 
styrelser och vilka njutit gott av hen
nes initiativrikedom, hennes out
tröttliga energi och utomordentliga 
organisationsförmåga. Vi nämna 
Föreningen för kvinnans politiska 
rösträtt, Frisinnade kvinnor, Före
ningen för nödställda kvinnliga köp
män, Kvinnliga kontoristförbundets 
Sveafond, Sällskapet Myrorna, 
Spädbarnshemmen m. fl. 

Medan solen gassar och aprilvin
den sveper fram midvinterkall och 
bitande, vandra vi en förmiddag 
uppför trapporna vid Södra Vägen 
till jubileumsstaden. 

Det är första gången vi med egna 
ögon skola skåda all denna härlig
het, som redan på ryktets vingar 
burit Göteborgs namn vida över 
världen. 

Första besöket gäller utställning
ens pressbyrå för erhållande av ve
derbörlig passepartout. Luften där
inne formligen vibrerar av brådska. 
Där dikteras, stenograferas, korres
ponderas — världskorrespondens! 

Vi få våra presskort — tackar! — 
och träda genom en plankdörr in i 
det allra heligaste. 

Hjärtat nästan stannar av spän
ning. Kär det ånyo börjar slå sker 
det i orons och glädjens raska tem
po. I orons emedan den frågan 
oemotståndligt bryter sig fram: Hur 
skall allt detta kunna bli färdigt till 
öppningsdagen? — I glädjens, eme
dan vi förstå, att de dömt rätt, som 
anse Göteborgs jubileumsutställning 
såsom en av de vackraste och mest 
storstilade, en enskild stad någonsin 
arrangerat. 

Över ett hav av grus och bråte re
ser sig i imponerande skönhet en ar-
kipel av fästliga med guld och sym
boler smyckade arkitektoniska ska
pelser. Vad man än drömt — detta 
överträffar i såväl proportion som 
idérikedom alla föreställningar. Det 
hela höjer sig som en väldig, en 
klangfull hymn till den jubilerande 
stadens tillblivelse och historia. 

Och likväl är det ju uppenbart att 
man i våra tider knappast kan locka 
folk över haven endast med några 
utställningsbyggnader i den bemär
kelse man vanligen fattar dem, dessa 
må ha än så stora mått. Tyngd
punkten i en lokal högtidlighet av 
denna art måste läggas på annat 
håll, nämligen i det fästliga, det be
stämda intrycket att här gjorts nå
got utomordentligt till såväl ögon
fägnad som trevnad för de nära och 
fjärran gäster, som hitväntas för att 
deltaga i stadens stora jubileums
fäst. 

Och det är i detta avseende som 
de organiserande krafterna vid jubi
leumsutställningen synas ha lyckats 
så över alla förväntningar väl. Genom 
motstånd och tvekan, genom likgil
tighet och skepsis ha de ärofullt 
kämpat sin sak igenom. 

Sådan utställningsstaden ligger 
för ens minne efter en kort och ofull
ständig överblick framstår den med 

sina smäckra ,luftiga eller imposanta 
byggnader, sina storartade bux
bomsplanteringar, springbrunnar, 
idylliska., trädöversusade gårdar, 
stilla sorlande fontäner och natur
sköna platser såsom en undrens och 
fästens stad. Gyllene drakskepp 
plöja fram inom dess murar, tritoner 
blåsa från skyhöga pelare, orange-
färgade markiser från världens stör
sta restaurant fläkta i solskeset, ka
rusellens apelkastade hästar frusta, 
glasen i musikhallens gigantiska 
drivhusbyggnad vibrera av musi
kens sprittande toner ... 

Vart man vänder sig finner ögat 
något nytt att dröja vid. Det är 
denna växling, vilken liksom sam-
manbindes av en stor harmonisk ro, 
som gör Göteborgs jubileumsutställ
ning så avvägd, så vacker, så fäst-
ligt förnäm. Den tröttar ej besö
karen med en massanhopning av 
byggnader, som det gäller att till 
varje pris komma igenom, utan öpp
nar sig i stället som ett fästens rike, 
vari naturskönhet och kultur, nutid 
och historia, fantasi och verklighet 
trolskt och eggande sammanblandas. 
Man upplever 300 år i sammandrag 
inom dess murar och hinner likväl 
ej att tröttas. Man känner sig en
bart förvånad, när man efter ett par 
timmars kringströvande och en 
mängd av upplevelser går ut genom 
en port vid Tivolit och upptäcker, att 
man inom det avbalkade utställ
ningsområdet, som förtar varje lokal-
känning, vandrat hela den långa 
sträckan ut till Getebergsängs änd 
station ! 

En övertygelse har emellertid rot 
fäst sig under denna vandring, näm
ligen att vederbörande på det värdi
gaste sätt löst sin stora uppgift att 
med denna utställning inskriva ett 
ärofullt blad i Göteborgs historia. 

Och skola de många långväga gä
sternas resa hit verkligen bli ett ljust 
och oförglömligt minne för live% 
fordras det endast att Göteborgs 
medborgare, privatim och offentligt, 
fortsätta värvet för främlingarnas 
trevnad och väl i samma goda och 
storstilade anda, som utställningen 
skapats, vid varje tillfälle erinrande 
att det är landsmän och nordiska 
och utländska gäster, som med må
hända kännbar uppoffring av tid 
och pängar kommit för att deltaga 
i denna stadens minnesfäst, den stör
sta Göteborg firat, och vars förlopp 
skall bliva av avgörande betydelse 
för Göteborgs framtida anseende så
som stad i svenskars och utlännin
gars ögon. 

En stilfull 
men ändå billig damvâska 
erhåller Ni alltid hos 

1c4 AGaåm 
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Må man ha detta i minnet! Det 
är staden som hedras genom den en
skildes iakttagande av ett i allo ho
nett och hedersamt uppförande gent 
emot främlingarna. Och det är sta
den som får skuggan över sig, om 
någon i detta fall sviker sina skyl
digheter. 

Mången av gästerna mottar i och 
med detta jubileumsbesök sitt första 
intryck av Göteborg. Och vi upp
repa vår en gång förut uttalade ön
skan: Måtte detta intryck bliva så
dant att de som med sin närvaro 
hedrat vår fäst, kunna lämna oss 
med idel ljusa, vackra och värmande 
minnen! 

Den stolta hymn som kärleken till 
staden skapat där uppe vid Göta
platsen förtjänar en sådan pietet och 
genklang i medborgarnes hjärtan. 

TEATER. 
Göteborgs sommarteatrar ha er

hållit ett nytt tillskott med Långe
drags teatér, inredd i Segelsällska
pets gamla vackert belägna strand
paviljong invid sommarrestauratio
nen. Direktris är fru Greta Pfeil-
Köster. Starten ägde rum den 2 
maj med Sardous: Vi skiljas. Sa
longens minimala värme under de 
oförutsett ogynnsamma klimatiska 
förhållanden inverkade emellertid 
hämmande på såväl skådespelarnas 
prestation som publikens entusiasm. 
Vi hoppas fortsättningen i och med 
inträdande sommarvärme skall bliva 
lyckosammare! Såväl teaterns goda 
förmågor som företagets berättigan
de borga direkt härför. 
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B Å R N  HATTAR 

för alla åldrar — till alla priser. 
Platsens största urval hos 

Kungsgat. 45 SAHLINS Kungsgat. 45 
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mamma anvJrPA 

Vill Ni 
fl' I ( 11. 

fr/i vacker? 

Den tval, som ser Ha., 
raste hyn, är OvicuW-

Tvål. Den är tillverkad eft« fi« 
skönhetsrecept och innehåller bU,i 
dra skönhetsmedel även ägpUu m 
främsta medel för hudens förskö 

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

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

au; 
arnes 

zoning. 

Svenska Hemfärnen 
"HÄRVAN" 

går i millioner påsar ut till svenska 
hem. Vi tillverka numera även 
blusfärger i ljusa modetoner, fullt 
jämförliga med utländska tvålfärger 
men mycket billigare. Detaljpris 
30 öre. Färgkarta fritt på begäran. 
Spara pengar och begär alltid Härvans 
färger 1 

A. W. Herdinsi 
• 

Färgverk • 
& FALUN ! 

a'iMIIIMIHIIHMinimNnniij 

Etl pnfcet 

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

Det är onödigt att koka kläderna 

om man använder Rinso. Genom nit 
lägga kläderna i blöt i en ljum Rlnso-
lösning över natten och genom ntl 
skölja dem väl morgonen därpå blivn 
de rena och snövita. Endast de smut

sigaste ställena behöv« gnug
gas lätt mellan händerna. 

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

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

R i n s o -
SUNLIGHT SÄPTVÅL AKTIEBOLAG. GÖTB«0»K* 

45 öre 
per paket 

elegantast % 
Skodon köpas hos 

'Vördnaden för ålder

domen." 

I en recension om en av de upp
trädande i revyn på Folkteatern, vil
kens namn vi i detta sammanhang 
anse oss skyldiga att utesluta, skri
ver en resencent: "Vördnaden för ål
derdomen avhåller oss från att säga 
vår mening om henne så tydligt som 
det egentligen vore önskvärt." Och 
han fortsätter: 

"Tiden har gått ifrån henne, på 
mer än ett sätt, utan att hon märkt 
det själv. Livet är hårt för alla och 
det gör tyvärr intet undantag för 
gamla chansonetter. Kanske kan 
man icke begära att de själva skola 
inse när trikåernas tid är ute. Men 
att ledningen har så litet omdöme, 

c 

-i Nya A.-B. £ Skotnag^ 

t; Tel. 91 79 

det omöjlig3 ialt 

till ett sia? 
att den inte inser 

släppa fram — - a„ 
divaställning i revyn, det ar 
ofattbart. Med dylika Grö 
attraktioner kommer teatern 

att göra sig löjlig. 
Vördnadsfullare 

end111 st 

och 

pietet för en persons ålderdo® ^ 

m>an ju knappast uttrycka ^ 
i övrigt åsikterna äro delade ^ ̂  
na prestation kan man på o 
den hänsynslösa domen befara 
icke endast är från gam a 
netter tiden löper utan att 

märka det. 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinNiiimiim 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med kulltiverari smak inredda — 

KOJSrSTFJLITJEJSr Göteborg 3-
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Ote„tli^nojen. 

tax*?™*"-
afton kl-

Köp svenska varor. 

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

uemslavinnor. 
A Ddra dagar kl .  8:  Samma pjes.  

SPI&ALr 
cott-i-ertH 

Tilöälg^^Äf-56"90 

oWHBOROlCOgTTMAOAS.N 

48 Kungsg-,  Göteborg. 
i 

Pyjamas & Morgonrockar 
Aparta modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Tel. 21100. 

feä" s-r. 

r 
Dar ttmcJfjat man 

Bäst? 

jftipctizil £ Jtamngatan 11. 
Tfttttför SomPcyrßan. 
Telefon 70*2,J68.72. 

Restaurant Terrassen 
förstklassig konditori oel) 
luncfisetroering. Tel. 19249. 

Ktcft J(onfctoti Restaurant, Kors; 
gatan 1% 1 tr. Tel. 107 79. 

.Stora Teaterns Jlestaw 

tant iWnmarterr assen. 
Tel. 3273. TJlusifi. 

Ditå 33anôet 
Kungsgatan $1. t Telefon 107 89. 

BoUmers TReetfts, Tf)e< 
salong. 
frukost, £uncfi, Smörgåsar. 

Q lika 

blomsfeixzi'beferi 

a ' l t id färdiga,  i smakfull t  utförande 

^(isa "Efj/o/nsfer/iancfeJ 

^'orgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

Förlova 

Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

S MODESALONG 
Chickaste modeller från de ledande 

PARISERsAteliererna. Vårt sortiment av 
klädsamma former och vackra monterings» 
artiklar är säkerligen enastående och varje 

smakriktning är representerad. 
Förstklassigt utförande. Moderata priser. 

Anna Luise Karsch, 
"den tyska Sappho" 

Ett tvåhundraårsminne. 

Av Beatrice Zade. 

II. 

År 1761 tog en baron von Kott-
witz den mångomtalade skaldinnan 
med sig till Berlin, där hon sedan 
förblev bosatt' till sin död. Hon mot
togs i Preussens huvudstad på det 
mest glänsande sätt, inbjöds till de 
förnämsta sällskapskretsarne och 
välkomnades av alla litterärt bety
dande personer. Man tog hand om 
hennes barn och sörjde för hennes 
existens. Den ena festen avlöste den 
andra, och "beställningar" regnade 
över diktarinnan, så att hon dagligen 
smidde ihop långa tirader. Skalden 
Gleim, som då var Tysklands litte
rära medelpunkt, intresserade sig 
särskilt för "Karsch'skan", och ett 
långvarigt besök hos honom i Hal
ber stadt utgjorde väl höjdpunkten i 
hennes levnad. Det påstås, att hon 
på allvar förälskade sig i den svurne 
ungkarlen, som dock icke besvarade 
hennes kärlek. Men en trogen och 
uppriktig vän fann hon alltid i 
Gleim. Han utgav år 1764 en vald 
samling av hennes dikter och lycka
des genom personliga förbindelser 
skaffa dem god avsättning. Det var 
också Gleim, som först smickrade 
henne med det tämligen oförtjänta 
namnet "den tyska Sappho". 

Ett par år flögo bort i Berlin som 
i ett rus. Sedan började den förnä
ma världen få andra intressen. Och 
"Karsch'skan" ägde tyvärr ingen 
förmåga att begagna sig av de goda 
dagarna för att samla i ladorna till 
de onda, utan levde städse för ögon
blicket. Just när entusiasmen för 
hennes person och improvisationer 
började svalna, tog hon dessutom till 
sig en yngre bror, som tyranniserade 
och utsög henne lika svårt som förut 
Karsch. Snart var hon utfattig och 
måste leva av allmosor eller de små 

summor en och annan tillfällighets
dikt kunde inbringa. 

Någon tid efter fredsslutet lyste 
emellertid åter en stark ljusstråle 
upp hennes liv: hon kallades till au
diens hos den avgudade kungen. 
Fredrik den store samtalade länge 
och vänligt med den märkvärdiga 
"Karsch'skan" samt lovade slutligen 
att pekuniärt understödja henne. 
Själv påstod hon sedermera alltid, att 
han dessutom tillförsäkrat henne ett 
eget hus. 

Förväntningarna efter denna au
diens uppfylldes dock icke. Kungen 
sände henne visserligen då och då 
mindre penninggåvor, men lämnade 
henne i stort sett åt sitt öde, fastän 
hon fortfor att sjunga hans lov i 
högstämda, ordrika verser. Just 
vid denna tid hade för övrigt den 
litterära smaken i Tyskland börjat 
förändras. "Förståndspoesien" blev 
undanskjuten av den s. k. känslosam
hetens sentimentala diktning. Goe
thes "Werther" gjorde sitt segertåg 
genom världen, och "Karsch skan 
blev gammalmodig. Hennes talang 
hade ej heller vunnit på att omplan
teras till kulturens brännpunkt. På 
höjden av ära och berömmelse för
lorade hon sina originella, äkta to
ner och åstadkom sedan knappast 
annat än uppstyltade rim, som hade 
till uppgift att smickra välgörare och 

vänner. 

Nöd och sorg förblevo ständiga gä
ster hos "Karsch'skan", och ofta var 
hon själv skuld till sina olycksöden. 
Sin dotter, en behaglig och begåvad 
flicka, gifte hon bort med sin dag-

DETALJ 
ö. Harang. 31.1 tr 

Gardiner ,  kuddar  

dukar  m.  m.  

VÅREN är Kommen! 
Färga. Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

drivare till bror. Detta äktenskap 
slutade helt naturligt med skilsmäs
sa, och när sedan dottern fick en 
man efter sitt eget hjärta, en ung 
baron von Klencke, lyckades det den
nes familj att skilja makarna åt, så 
att mor, dotter och dotterdotter — 
den sedan så berömda författarin
nan Helmine von Chézy — tillsam
mans måste dra sig fram i största 
fattigdom. 

Kort efter Fredrik den stores bort
gång (1786) fick "Karsch'skan 
uppleva ett slags reflex från sin 
lyckligaste tid, då konung Fredrik 
W ilhelm II lät bygga ett litet hus 
åt henne vid Hahe'ska torget i Ber
lin och det nya hovet visade henne 
mången vänlighet. I sin stora fröjd 
flyttade den gamla skaldinnan in i 
det egna hemmet, medan väggarna 
ännu voro fuktiga, och ådrog sig 
därigenom en lungsjukdom, som på
skyndade hennes död (hösten 1791). 

Av sin samtid blev Anna Luise 
Karsch omväxlande beundrad och 
beklagad, firad och hånad. Sedan 
började fantasiens trådar omspinna 
hennes namn, så att hon efter sin 
död paraderat som hjältinna i åt
skilliga romaner. Numera — tvänne 
århundraden efter hennes födelse — 
bedömer man både personlighet och 
verk rättvisare. Man visar aktning 
för den originella kvinnans enkla, 
naiva väsen, erkänner villigt hennes 
starka poetiska begåvning och gripes 
av medlidande inför de vidriga om
ständigheter, varut.i en stor talang 
förlorade sig och gick under. 

S a m l i n g .  

I n:r 16 av Kvinnornas Tidning 
uttalar "I. D.", i sin artikel "Sve
rige", sin fruktan för att partisplitt
ringen skall spridas även till kvin
norna. Det har hon alldeles rätt i. 
Partiväsendet är en olycka, som kvin
norna borde undvika så långt möj
ligt är. De kunna ta varning av 
männens permanenta och osympati
ska, partikrigföring. 

Men det kan inte nekas att nuva
rande valsätt med nödvändighet tvin
gar till partibildning. Det kan helt 
enkelt inte undgås. Hur skall man 
då bete sig för att motverka det onda 
som är en oundviklig följd härav? 
Ja, det är just frågan. Enligt mm 
mening finns blott ett enda effek-
tivt sätt: vidsträckt sammanslutning 
i neutrala kvinnoförbund. 

När kvinnorna fingo rösträtt, och 

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

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

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

.*ir •. > v •» V-' 

Drick 
a ftficL 

lames Lundgren tö 
Göteborg 

Sverigeé siårsia och fomårnöta 
fhéfirma 

OBSîvABNAS FOR EFTCwImNGAR.! OBS? m\ 1 1 1  f i s  

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Landsfören. för kvinnans politiska 
rösträtt därför blev överflödig, före
slogs att den förträffligt fungerande 
organisationen, som omfattade 15 -
16.000 medlemmar skulle fortleva 
och endast byta namn och program. 
Förslaget fälldes av dem som ville 
ägna sina krafter helt åt partipoli

tiken. 
Så länge jag lever skall jag icke 

upphöra att sörja över detta beslut. 
Jag anser nämligen fortfarande — 
och erfarenheten bestyrker min upp
fattning — att man begick en grov 
oförrätt mot Sveriges kvinnor genom 
att låta L. K. P. R. dö. I dess omkr. 
250 lokalföreningar — kvinnocentra 
i alla delar av landet — hade näm
ligen kvinnor ur alla partier och sam
hällsgrupper just börjat lära sig att 
trivas samman och att enas i samar
bete för gemensamma mål. Enande 
frågor finnas alltid och hade kunnat 
sammanhålla kvinnor ur alla läger i 

ökat antal. 
Hade denna mönsterorganisation 

fått leva, skulle inte kvinnors likgil
tighet för allmänna frågor ha kun
nat fortfara att vara så sorgligt stor 
som den i allmänhet ännu är. Då 
hade en landsförening med den lilla 
årsavgiften av 1 kr. haft att tillgå 

/ VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

l å s e r  m a n  

n u m e r a  

GOTEBORGS HANDELS-

OCH SJÖFARTS-TIDNING 
_y 

Dam- ® Herr-HandsKar 
i erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

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

Etablerad 1866. Telefon 69 90. 
9 HV1TFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

medel till att utsända goda talare, 
som kunde hållit det nyvaknade in
tresset vid liv och fört det vidare ge
nom upplysande och väckande före
drag. Kvinnorna i landet skulle då 
ha. fortsatt sin inom F. K. P. R. på
började utveckling i allmänanda. Det 
är självfallet att sa skulle ha skett 
i mycket större utsträckning än nu 
är möjligt, då vi endast ha ett tju
gotal lokalföreningar i vardera av 
de båda kvinnoförbunden, F redrika 
Bremer Förbundet och Svenska kvin
nors Medborgarförbund. Det senare 
saknar dessutom medel till upplys
ningsverksamhet utöver den som ut
övas i Stockholm genom en mängd 
ypperliga föredrag, en mindre kurs 
och en populär artikelserie som ingår 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 

Rikt urval. Billigaste priser 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

WÊmsmmmmmnÊmammmm 

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

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

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det år tillverkat särskilt 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX säljej endast i paket. 

SUNLIGHT 5ÅPTV&L AB- GÖTEBORG 

aven som badtvål den 
tomämsta. 

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

/ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

23. 

XII. 

Måndagen var en lyckodag för 
Paul Wieprandt. Han hade åter 
haft en spårvagn att montera. Om
budet, som kom från spårvägsbola
get för att besiktiga och godkänna 
den, uttalade sin stora tillfredsstäl
lelse, och därpå kallades Paul till 
förste verkmästaren vid fabriken, 
som delgav honom den angenäma 
nyheten att från och med nasta dag 
hade han fast anställning som mon
tör, och i en annan- avdelning, dar 
han icke mer stod under verkmästa

re Reinecke. 
Överlycklig vid dessa, goda utsik

ter skyndade sig Paul till Edes verk

stad för att hämta honom. 

"Hör du min gosse, i dag låter 
jag pluringarna dansa. Stigit i gra
derna! Ordinarie montör! I kväll 

ska' festas!" 

Nu först såg Paul närmare på sin 
vän. "Men människa, hur ser du 
ut i ögonen? Är du sjuk? Haf nå

got ledsamt hänt?" 

"Ledsamheter? Nej, jag gör mig 
inga sorger nu mer, om jag någon
sin gjort det. Det tjänar till ingen
ting. Vårt öde skapar sig självt. 
Däri kan man ingenting ändra. Glatt 
liv och — glad död. Det är min 
grundsats. Alltså gå vi till sta'n, 
till "Krokodilen", och där ska' vi 

ha roligt." 

"Vart går du nu? Vad skall du i 
det här huset?" frågade Paul, när 
Ede vek av och in genom en dörr 

nära bron. 
"Bara hämta min söndagsrock till 

festligheten, som sig bör. Ack, du 
vet väl inte än att jag bor här? Se
dan i morse. Jag hade länge tyckt 
att jag bodde för långt från fabriken. 
Härifrån är det knappt fem minu

ter." 
"Och du har flyttat från din 

bror?" Paul trodde icke sina egna 

öron. 
"Det kan hända, att jag flyttar 

ännu längre bort — ifrån staden, till 
huvudstaden — eller västerut över 
vattnet. Det skall vi tala om en an
nan gång. Alltså träffas vi igen i 

"Krokodilen". 
Förundrad gick Paul hem. Han 

kunde icke fatta, varför Ede skilde 
sig från brodern. Men då Ede en 
timme senare inträdde i värdshuset 
"Krokodilen", med en brokig slips 
på sitt snövita skjortbröst, och en 
glänsande urkedja på sammetsvästen, 
då föll den lätta skuggan av hans 
bredbrättiga filthatt på ett så strå
lande muntert ansikte, att Paul 
glömde sin oro och undran. Ede 
sprudlade av lustiga infall. Han 
tycktes växa ut ur sitt annars lik
giltigt lugna sätt, talade fort och 
oupphörligt. Hela hans väsen tyck
tes vara i jäsning. Också drack han 
tämligen rikligt. Det förslog icke 
med bier. Han ville ha vin. Till 
slut beställde han champagne. En 
sådan fest fira vi inte alla dagar, 
Paul!" 

"Det är verkligen hyggligt av 

dig", menade Paul rörd, att du 
sätter så mycket värde på min 'mon

tör'." 
"Din montör?" Ja, riktigt! För 

en sådan äregirig människa som du, 
är "montören" ett steg framåt. Jag, 
däremot, är inte ärelysten — bara en 
ärlig karl, det ville jag nu gärna 
vara —. Men, Herre Gud, livet är 
ändå skönt och roligt! varenda dag, 
varenda timma! — när man är ung 
och frisk och inte lärt att hata sig 
själv. Än en flaska av samma sort. 
Men den betalar jag! Jag ger tu
san allt gnideri!" 

Han pratade, drack och skrattade. 
Också Paul blev pratsam. Så lätt om 
hjärtat hade han icke känt sig, sedan 
den där kvällen, då han var ute med 
Schack för att spela sin verkmästa
re ett spratt. Aldrig hade han åter
sett kamraten i det nattliga även
tyret, och hoppet, den kraftfulla 
ungdomens oskiljaktiga ledsagerska, 
tillviskade honom, att den andre 
kanske flytt ur staden för att aldrig 
återkomma. Sedan hans inre blivit 
lugnare, började de gamla drömmar-
ne dyka upp på nytt i hans själ, och 
de rörde sig jämt om älsklingsbar

net, hans uppfinning. 
"Där är ändå något i min idé med 

spårvagnsdörrarna. Om en av de 
där trindskallarne, till exempel min 
chef, hade den idén, han skulle för
tjäna miljoner på den. Hos mig kan 
det ju inte gå fort. Men jag släp
per inte efter. Nu som montör kan 
jag väl spara en och annan tia. Och 
— får jag bara litet armbågsrum! 
Innan jag hunnit bli gråhårig 
skall jag ha min egen verkstad och 
sitta i min egen villa. Du skall få 
se, Ede." 

Ede hade emellertid druckit gan
ska tappert, och hos honom började 
det glada övermodet slå om i svår
mod. Han skakade på huvudet. 

"Det får jag aldrig se, Paul, och 
så långt kommer du aldrig. Nej. 
— Skulle någon kunna komma så 
långt, så vore det kanske min store 
bror. Han har stomme i kroppen. 
Han kan hungra och han kan tvin
ga. Och han har tygel på sig själv, 
kan tvinga sig själv! Och däri lig
ger det. — Och så låter han aldrig 
någon kvinna få välde över sig. Och 
kvinnorna. Paul. kvinnorna! Vad 
förmår en karl med sina allra bästa 



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, o» Snabb leverans. 

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

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

i en mängd tidningar i landsorten, 
däribland Kvinnornas Tidning. 

Dessa båda förbund äro goda att 
ha, men alltjämt saknas den livgi
vande, och så att säga andligen nä-
ringstillförande förbindelse som 
fanns mellan hundratals F. K. P. R. 
utbredda som ett nät över landet ge
nom vilket intresset och entusiasmen 
för en sak kunde väckas som med en 
elektrisk ringledning. 

Inte förr än kvinnorna lära sig att 
hålla ihop som kvinnor, kunna de, 
såvitt jag kan se, bli i stånd att till
föra sitt lands politik det moderliga 
och försonande element som den 
framför allt behöver. Att vandra i 
männens fotspår leder inte till målet. 

A. M. II. 

Tioöringen. 
Fru Marie Michel et från vårt na-

boland i väster och en av de ledande 
krafterna inom dess husmodersrörel
se har i dagarna besökt Sverige och 
på olika platser hållit föredrag för 
husmödrarne. 

Fru Michelet synes ha haft myc
ket av värde att säga sina åhörare, 
men bland den goda sådden fanns 
även ett giftfrö, som icke bör tillåtas 
att slå rot i kvinnornas mottagliga 
sinnen. 

Hon påpekade vikten av att hus
mödrarne se till, att de alltid få full 
valuta för sina pängar, och hon 
nämnde i detta sammanhang tio-
öringen. 

En klok Irashållning är prisvärd, 
men den får icke urarta till ängslig 
småaktighet. 

Det finns hem — må de bli allt 
färre! — där man måste vända på 
tioöringen, och här gäller försvaret: 
"nöden har ingen lag", men i de hem, 
där det icke är av behovet påkallat, 
där bör det icke heller ske. 

F ö r  V A R  
Stort urval av nyinkomna vackra, färgükta Sommar tyger i 

Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
B o m u l l s t y g .  ~ G O S S K O S T Y M T Y G E R ,  

Lahmans Trieotunderkläder 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 

DAMER EMELLAN. 
— Kära Emilia, en sådan förtj ki

sande frisyr du har. Vill du ej lära 
mig den? 

— Söta Olga, så gärna, men ser 
du den fordrar nog litet hår. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Det är farligt att fästa stor vikt 
vid bagateller, att binda tankar och 
sinne vid petitesser, att se i smått; 
det sker icke ostraffat — man hem
faller själv till småaktighet, för
krymper andligen. 

Den husmor, som utan att behöva 
det börjar oroa sig för en tioöring, 
kommer i fortsättningen att gå i 
ständig bävan för öresförluster och 
spekulera över hur hon skall kunna 
göra öresbesparingar. 

Hon kommer att räkna efter hur 
många kilo två eller tre eller - fyra 
per dag inbesparade ka.ffebönor gö
ra per år och under ett hems fem-
tioåriga bestånd, hon kommer att 
lida verkliga kval, om någon famil
jemedlem stryker smöret på den 
gropiga sidan av det hårda brödet i 
•stället för på den släta, och få 
hjärtkramp vid den uppskakande 
tanken, att jungfrun i. sin ansvars
löshet och ondska låter en kubikcen
timeter gas gå till Spillo i onödan. 
Hon kommer under sina promenader 
att marieras av tanken, att skosulor
na slitas, och gå med kläderna åra
tal efter att de rätteligen bort över
lämnas till. någon behövande med
människa. 

En sådan husmor kommer att 
fylla sitt hem med den trista käns
lan av njugghet och dåliga råd, vil
ken beklämmande och förlamande 
skall krypa in i hennes mans och 
barns sinnen eller, vilket är troliga
re, reta dem till en desperat reaktion 
i form av slöseri utanför hemmet. 

När man gästar henne, känner 

Dam sökes 
som' vill åtaga sig att till privatpersoner, 
mot god provision, försälja koftor, scha
lar och västar i ylle. Svar snarast till 
»Liten hemindustri» denna tidning f. v. b. 

Vi sälja 

en bra säng 
ESSSSSi I 

lämplig för sommaren till 

A. B. CARL JOHNSSON 
a KUNGSTORGET 2 
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man sig som i en fattigstuga och 
näns inte taga för sig, eller också 
går man hämndlystet och skadeglatt 
till storms mot hennes dyraste små
rätter, vilka hon hoppats kunna bi-
vara till efterkalas för hela veckan. 

En sådan idé att ha bekymmer 
om tioöringen skulle aldrig kunna 
dyka upp eller få fäste i en mans 
mera storvulet tänkande hjärna, och 
om en sådan synpunkt framlades in
för en manlig åhörareskara, skulle 
den hälsas med ett homeriskt löje. 

Småaktigheter i fråga om pängar 
är kvinnovärldens olycka. Det är 
den som stänger vägen till inflytan
de, framgång, välstånd och annan 
livets härlighet. Den som tänker i 
tioöringar får en tioöreshorisont, den 
som räknar i tioöringar får aldrig 
högre valörer att räkna med. Den 
som ser i smått lyckas aldrig åstad
komma något stort. Den som inrik
tar sig på att spara försummar att 
lära sig den oändligt värdefullare 
och nöjsammare konsten att förtjäna. 

Vår populära 

Strümp-a v delning 
står alltid främst vare 
sig det gäller kvalitéer, 
färger el. billiga priser. 

DAMSTRUMPOR 
Konstsilke 

svarta 4-00 4-75 575 6-75 
kulörta 3-75 5-00 6-75 7.50 

Melsilke 
svarta 7.50 8 50 10-75 11.50 
kulörta 6 25 7-50 12.50 14.50 

Merçerisera de 
i säsongens 
alla färger.. 2-75 3-30 
Kul. Bomulls 
Svarta Macco 

HERM.MECTHS AE 

3.60 3.90 
1.75 2.25 
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Wilh. Kaesens Eftr. 
Skomagasin 

Vallgatan 24 .  Telefon 3739-

Skodon, Tofflor. Galoscher, 

U ft P Q T ' e'egans> styrka och 
n U u o I goda passformer. 

I kvinnornas föreningsliv, i deras 
strävan efter samhälleligt medinfly-
tande, i deras arbete för utkomsten 
är deras ekonomiska räddhåga, deras 
benägenhet att se på öret, deras bris
tande offervilja en blytyngd om fo
ten. Endast i en öppen hand rägnar 
det! Crayon. 

Bjälken och grandet. 

En tidning inleder en lång detal
jerad redogörelse för det Norrbom-
ska mordet i Stockholm med följan
de harmfyllda passus : 

"Det har framställts krav 
på att rannsakningen med 
Helgalundsmördarna skall 
ske inför lyckta dörrar, enär 
man icke kan uppleta något 
skäl för att rannsakningshye-
norna av båda könen skola få 
sitt lystmäte på blod och sen
sation mättat inför rådhus
rätten." 

Man sitter undrande. Yad ligger 
det för ont eller otillbörligt i att 
lystmätet undfås inför just rådhus
rätten? Varför är det bättre och 
tillbörligare att låta utfodringen ske 
i tidningarnes brottmålsspalter? 

Om tidningen ifråga fördömt 
båda sätten, skulle åtminstone icke 
så stor undran varit förhanden hos 

Den fundersamma. 

Tänk inte 
att det är likgiltigt vilken tvål Ni använ
der, ty skillnaden är stor och verkan 
ännix större. YVY-tvålen är den bästa. 
YVY-tvålen är tillverkad pä särskild för 
denna tvål uppfunnen metod av uteslu
tande vegetabiliska oljor med tillsats 
av de mest utsökta essenser pä detta 
område samt med stöd av vetenskapen 
och under det noggrannaste beaktande 
av hygienens fordringar. 

YVY-tvålen säljes överallt. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 

AN GB AG ER I A.B. 

R O S  E N  L U N D  S  
<# ß 

B  R O  D  

Almanackan — 

och damerna. 

Man skulle tro att namnsdagar 
äro ett av damernas få privilegier. 
En titt i vår svenska almanack sä
ger oss dock något helt annat. Ut
över regnveckan i juli, då man möj
ligen velat giva oss namnsdagskala
sen till tröst, äro vi även på detta 
område, jämfört med männen, gan
ska vanlottade. Av de cirka 330 
namnsdagar som förekomma under 
årets lopp ha skapelsens herrar tagit 
lejonparten eller ett 100-tal fler än 
damerna. 

Är detta rättvist? kan man fråga. 
Förutom förlusten av namnsdags
blommor följa en del andra konse
kvenser. Enligt statistiken födes ju 
årligen ett betydligt större antal 
flickor än gossar. Var skola vi ta 
alla flicknamnen ifrån, när almanac-
kffti är så fattig på uppslag? Är det 
vidare fullt juste att en fru årligen 
måste uppvakta sin man, om han he^ 
ter Carl, och hon heter något annat, 
som inte står i almanackan? 

Namnförhållandena ha i övrigt en 
gång i tiden varit långt orättvisare 
än nu. I en gammal almanack av 
1805, som händelsevis ur familje
gömmorna kommit i undertecknads 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

AlMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

händer, spanar man nästan förgäves 
efter ett kvinnonamn, i all synnerhet 
efter ett acceptabelt sådant. Av ex
emplarets cirka 330 namn komma — 
65 på damernas konto. Och namns
dagsbehagets nöje för dessa damer, 
som måste heta Eulalia, Concordia, 
Perpetua, Petronella, Corona, Justi
na, Apollonia, Seraphia, Fausta och 
Zenobia torde i någon mån ha däm
pats på grund av namnens exempel
lösa fulhet. 

I våra dagars almanack ha vi i 
alla fall kommit upp till cirka 130 
i genomsnitt mycket välklingande 
namn. 

Så det går framåt, om även lång
samt, även i almanackan. 

Sec. 

GAMMALDAGS OCH NUTIDA 
ARTIGHET. 

L'ancien régime: — Vill fröken 
vara så vänlig och flytta litet på den 
lilla söta foten. 

Nutids gentlemannen: — Dra åt er 
benen därborta! 

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

G i v  n o g a  a k t  
när Ni köper Anjovis att den är 
fullt mogen och av svensk råvara. 

A. Magnusson Bazar Alliance n:o 55 

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

server stor sortering. 

Smör, ost, ägg, i butik n:o 60. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

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

föresatser, äregiriga föresatser, de 
dygdigaiste föresatser? Om bara en 
kvinna blåser på dem, så ramla de 
som ett korthus — och den ärlige 
karlen blir en skurk." 

"Nå, hör nu, det måste väl bero 
på varenda människas egen vilja, om 
hon vill bli en skurk eller inte!" 

"Vilja?! Ja, om kvinnorna inte 
funnes — och den mänskliga svag
heten. Har du någon gång sett poj
kar klättra upp för en tvålad stång, 
och hur de halka ned mot sin vilja. 
Precis på samma sätt halkar en karl 
ned utan återhåll från sina goda fö
resatser, ned och ned — tills han blir 
en skurk, ser du." 

"Varför ekall du beständigt tala 
om en skurk?" 

"Det är intet vackert ord. Men det 
passar. Det passar precis. Antag, 
Paul, att någon har dragit dig upp 
ur smutsen — och du — du stöter 
honom dit ned, vad? Vad är du då? 
Och om någon kallar dig så, då kan 
du ingenting svara. Du kan inte. 
Int« ett ord. — Jaha! Och så du 
själv — vad var det du sade? Egen 
verkstad? Egen villa? Och svarta 
Julia som sällskap —?" Ede slog till 

ett högt skratt. "Den där Julia, hon 
gör dig till en stackare, en riktig 
stackare. Tänk på mig. Jag vill 
inte påstå, att där inte finns kvin
nor, som kunna jßra. en duktig karl 
av en man, men inte den sorten, inte 
vår sort, inte någon svarta Julia, 
och inte någon duva med gyllene 
hår. För ser du livet, — livet är 
likt en maskin, som du monterar. 
Bara någon liten orenlighet kommer 
in i maskinen, så går den inte, det 
hela avstannar! Eller också slår 
den över vid första tillfälle, och du 
ligger begraven därunder, med kros
sad kropp. Den som vill uppåt, Paul, 
behöver en kvinna av annat virke. 
En som är vaken, kylig, vet du, en 
som håller ögonen vidöppna, en som 
inte tål något slarv varken hos sig 
själv eller mannen, — en som drivi-r 
på med sporrar och piska, så snart 
du börjar slakna. Jag vet inte, om 
du finner mycken lycka och glädje 
hos en av den sorten, men ett vet 
jag, hos en sådan kvinna kommer en 
karl nog inte i fara att känna, att 
han egentligen förtjänar att spotta 
sig själv i ansiktet —" 

Paul, som knappt mer lyssnade på 

sin väns halvrusiga filosoferande, 
såg på klockan. 

"Vet du, Ede, den är strax tolv. 
Värden kommer snart och säger ifrån 
om stängning." 

Ede höjde huvudet. Han tycktes 
vakna upp. "Stängning?" upprepa
de han. "Slut!" och han lät blicken 
glida runt det ljusa, glada rummet, 
fullt av pratande, drickande gäster. 
"Du har rätt, Paul, slut skall det 
bli. Det var skönt, Paul — skönt 
— skönt. — Om bara inte eftersma-
ken vore — fy f—n, den avskyvär
da eftersmaken ! Men nu är det slut. 
Kom Paul, du är en hygglig karl. 
Om du möjligen kan, så förbliv det. 
Det är en så smal stig. Låt inte 
knuffa ner dig. Inte av henne — 
den svarta Julia — och inte av nå
gra andra — kvinnodj ... — inte 
en tum åt sidan. Eör om du låter 
tränga dig en enda tum åt sidan, så 
— kommer du ur kosan, Paul, ja, 
ser du —- då är det jämnt slut." 

Ede hade stannat under den röda 
lyktan framför värdshuset, och med 
livliga gester höll han sitt föredrar o 

'Kom nu bara", manade Paul, 

"annars kommer du säkert ur din 
kosa." 

Då Edes fötter visade en viss osä
kerhet, tog Paul honom under armen. 

"Jag skall gå med dig hem." — 
För stigen är så förbaskat smal", 
plad^rade Ede vidare. "Jag är en 
världsman, Paul, har alltid varit en 
världsman. Ja, varför inte? Värl
den är så skön, ser du — världen —" 

"Giv akt, här kommer vi på den 
smala stigen." 

Utan att akta på avbrottet fortfor 
Ede att tala, hetsigt, upprört, oklart. 
Paul hörde knappt på, och tillade det 
ingen betydelse. Han ledsagade kam
raten sorgfälligt in i hans nya bo
stad, tände lampan, och drog fram 
en stol till bordet. 

"Kan du själv reda dig att kom
ma i säng?" 

"Jag — hittar nog vägen." 
"Så lägg dig då att sova, Ede." 

"Sova -—- ja." 

"God natt." 
Paul stod redan med dörrklinkan 

i handen, då steg Ede vacklande upp 
från stolen, och sträckte ut handen 
mot honom. 

"God natt, Paul." 

Och då Paul tog handen, lät Ede 
med en torr snyftning sitt huvud 
sjunka ned på hans axel. Det var 
blott ett ögonblick. Så rätade han 
på sig, och stod tämligen stadigt 
framför sin barndomsvän. 

"Du får inte tro, att jag är rusig 
Paul, du får inte tänka illa om mig, 
En karl kan råka komma ur sin 
kosa, det händer nog —. Men om 
han har någon ära i själen, så fin
ner han nog sin väg igen. Han fin
ner den." 

"Framför allt skall du sova ut." 

Paul gick hem med en oklar käns
la av missräkning i sitt hjärta. Fest
kvällen hade nog kunnat vara trev
ligare, tänkte han. Annars tålde 
Ede Wessel vid att taga sig mer än 
ett glas och även om han hade ett 
litet rus, var han dock vid briljant 
humör. Aldrig hade Paul hos ho
nom upplevat en sådan katzenjam-
mer som i dag. 

(Forts i nästa n:r.) 

doftande och 5„ä0i( 

linne far m, 

kokar det med Tom 

tens Tvättpuher. 

BREVLÅDA. 

Mor Varmt tack! Enda,, j,„ 
exempel visar ju att artikeln i, i 
rit förgäves. Ckev»-

Sjuksköterska 32. Frågan har 

dan varit under diskussion ocW 

f. n. på ett sådant stadium att* 
snarast torde få anledning återk " 
ma. 

J. B. och "Salve". Manus få |te, 
hämtas. 

Upprop. Uppgifterna måste fört 
styrkas. Se föreg. n:r! 

Gerda 14 år. Kan artikeln i äa. 

net i föreg. nummer ge Er nån 

uppslag? Förhör Er med vederW 
rande. 

X. Y. Z. Varför lägga en sådan 
dumhet på sinnet ! 
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FÖR ÄLSKVÄRT TILLMÖTES

GÅENDE. 

Jakten på trycKfelsdemonen. 

Tyvärr är det Redaktionen omöj

ligt att såsom utlovat var i förelig

gande nummer delgiva resultatet av 

vår Tryckfelsdemons-tävlan. Mäng

den av inströmmande lösningar oå 

den oanade massan av fel, som full

ständigt förkrossat vår korrekturlä
sare, ha, trots forcerat arbete, gjort 

det omöjligt att genomföra den vid

lyftiga granskningen förrän till nä
sta nummer.Så mycket ha vi dock för
stått, att intresset varit ofantligt 

stort hos _vår läsekrets och funderin

garna många. A^i skola lyfta på slö

jan för ett och annat från tävlingen 

i nästa nummer, då resultaten även 

delgivas. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Vår. Av E. 
Göteborg flaggar. 

ôdebygdÏolk. Av Julia Svedelras. 

0ie
P Krusls »Altartavla» och "Ma

donna". Av I e A-r. 

JSndårnes spalt: Tioöringen. Av 

Den sparsamma. 
ûallstenskuren. 
Leoniida. En kvinnotyp. Av B,. L-g. 

Det fruktade. 
Skall hemmet vara en republik eller 

inskränkt monarki. 
Hunger. Novell av Torsten Cederberg. 

Fritt vivre. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

I)et tyska förslaget till fredlig 

uppgörelse i skadestånds- och Ruhr

frågorna, vilket samtidigt överläm

nades till ententemakternas regerin

gar. har icke blivit föremål för des

sas gemensamma överläggningar. 

Frankrike och Belgien, som. före

dragit en separataktion, hava utan 

att invänta sina Bundsförvanters 

ställningstagande kategoriskt för

kastat det tyska fredsanbudet så
som i alla punkter oantagligt. Noten 

är avhållen i utmanande, oförsonlig 
ton. 

Frågan har även framlagts inför 
engelska parlamentets båda hus. I 
förklarignarne, vilka voro likaly-
dande och icke efterföljdes av någon 
debatt, gav engelska regeringen öp
pet uttryck åt sin misstämning över 
att Frankrike och Belgien, på det 
sätt som skett, skjutit de övriga en-
tentemakterna åt sidan i en angelä
genhet, som vidkom dem alla, och i 
vilken England genom lord Curzon 
lagit initiativet till en lösning. Eng
land aktade nu, möjligen tillsam
mans med någon annan makt (Ita
lien), för Tyskland framlägga sina 
synpunkter i frågan. 

Den engelska pressen ger uttryck 
at en tydlig förhandlingsbenägenhet 
Sent emot Tyskland. Det finnes ic-

e skymten av någon vänlighet däri, 
men mycket mer affärsmässiga 
^ynpunkter. England måste ha till-

a a Tyskland som en penningstark 
avsättningsmarknad för sina varor 

en 
Wis så sker har det att försörja 
®iljon arbetslösa. 

- seland har icke besvarat den 
ansk-belgiska noten, utan låter där-

i: anstå tills Englands och Ita-
svar föreligga. 

har n anvettigt hård fransk dom 
na 'irUnnats °ver Kruppdirektörer-

, torfle minnas "den blodi-
trp aS a't°nen" i Essen — en liten 

i de t franska s°ldater infann sig 
ligt e Ta verkstäderna, en-
sk'min r ̂  aktörerna träffad be-
häro® 6. *^vo ångvisslorna signal 
kbrik 31 etarne strömmade ut ur 

erna och °mgåvo, utan att dock 

ofreda dem, fransoserna, vilka, då 
nerverna -slutligen sveko, gåvo eld 
på den redan vikande människomas
san och nedsköto ett antal tyska ar
betare. Eör ordern att ångvisslorna 
skulle blåsa-, översatt till franska som 
"komplott mot besättningsmyndig
heterna och störande av allmän ord
ning", har verkens huvuddirektör 
baron Krupp von Bohlen dömts till 
15 års och de övriga häktade sju di
rektörerna till 10 à 20 års fängelse. 
En driftsledare fick därjämte 10 års 
fängelse. Den skändliga våldsdo
men har i Tyskland framkallat 
djup sorg och oerhörd förbittring. 

På Dausannekonferensen driva 
turkarna sitt skickliga spel, tiden 
förhalas och ententemakterna synas 
oförmögna att genomdriva sina for
dringar. Spänningen mellan Tur
kiet och Frankrike i den syriska frå
gan har ytterligare ökats. 

England har tillställt Ryssland en 
not. med hot om avbrott av de in
ledda handelsförbindelserna. Orsa
kerna härtill är den hemliga ryska 
bolsjevikpropagandan i England, ry
ska övergrepp mot engelska fiskare 
i Vita havet samt slutligen kampen 
mot kyrkan i Ryssland. De engel
ska arbetarne äro emot en sådan 
brytning, och högerpressen tycker, 
att England, som aldrig "dragit sig 
för att göra affärer med kanniba
ler", mycket väl kan upprätthålla 
handelsförbindelsen med sovjet. 

De spanska parlamentsvalen hava 
givit det förenade liberala partiet 
228 av de 408 mandaten. Högern 
fick 130. Socialister och kommunis
ter räknar man överhuvudtaget icke 
med i Spanien. De finnas endast i 
några av de största städerna. 

Göteborg 
flaggar. 

Sakta och stolt veckla de blagula 
dukarna ut sina mäktiga massor för 
vindilarna. Och det tonar liksom ur 
deras böljande veck: Fosterland! 

Muntert fladdra de vitblå vimp
larna från sina vita stänger över 
gatans stenläggning, över kanaler
nas vatten och mellan alléernas 
knoppande träd. Och det drillar lik
som från deras fladdrande yra tun
gor en munter fästouvertyr. 

Över himlen jaga lätta sommar
skyar, det disar i luften, som doftar 
vår och hav, och fästens oro genom-
skälver allt såsom ett eggande brus. 
I fina förtoningar, vårligt milt be
slöjad ligger staden i sin rika flagg-

och vimpelskrud. 
Ett hav av dukar, ett mäktigt 

färgackord i gult och blått — en 
imponerande fästfanfar, som sjun

ger, som jublar: ^ 
"Sverige — Sverige, fosterland!" 

Första klass människor äro de 
som stå i framåtskridandets tjänst 
och som bidraga till att Gud växer 

i världen. 
M. Goldschmidt. 

TILL Vf !REN.  
Du nalkas. 

Dröjande stiger du upp på fästet 

— går med hastiga, brinnande steg öoer 

jorden, 

går — och är borta. 

flllt du oss ger — och intet, 

glimmande stjärnor, ögon som le och tåras, 

blommor uars uällukt rusar och döuar 

— och den gråa falnande askan au det som 

aldrig bliuit 

bitter och salt på tungan. 

Hllt du oss ger — och intet. 

Dock är du ljuvlig. 

Utan din luft att andas, 

utan din friska, smekande hand på min 

panna 

ej oill jag leva. 

E. 

Jubileumsdagen. 
Den stora jubileumsouvertyren 

har brusat över stad och land! 
Aldrig har väl Göteborg upplevat 

en glansfullare dag. Stor blev den i 
alla bemärkelser. Hela staden hade 
liksom fått större mått, med många, 
många fler tusen invånare än eljest. 
Man undrade nästan, varifrån alla 
dessa människomassor kommit som > 
en hast utefter kilometerlånga om
råden kantade gator och alléer och 
uppfyllde alla torg. Det var en 
stadsbild som göteborgaren aldrig 
förr upplevat, och som vi nu delta
gande väl näppeligen få skåda ma

ken till. 
Och den stora frågan om väderle

ken, som månader i förväg syssel
satt invånarnes tankar hade lyckligt 
blivit besvarad. Sällan har väl so
lens gyllene skiva hälsats med större 
entusiasm än när den "denna jubel
fästens stora morgon kastade sina 
glödande strålar på stadens spiror 

och tak. 
Dagens clou blev konungens in

vigning av utställningen. 
Från trapporna till det nya Konst

museet vid Götaplatsen hade man en 
storartad vy av fästligheterna. Där
nere på den öppna platsen ormade 
sig en rad av bilar fram, avlämnan
de de inbjudna deltagarna i högtid
ligheten. Ordnar och kraschaner ly
ste färgrikt mellan de halvöppna 
överrockarna, galauniformer skym
tade, extraordinära toaletter anades 
under fotsida kappor och över hög

klackade skor. 

Plötsligt började det blixtra och 
glänsa mellan flagg- och människo
havet nere i Avenyen och ett avläg
set muller av hurrarop fortplantades 

i luften. 

Den kungliga kortègen anlände — 
en för Göteborg ovanlig syn. 

Efter förtruppen på de läckert 
bruna, stolt kråmande hästarna, som 
alla voro varandra precis lika, syn

tes konungens fyrspann och däref
ter de övriga kungliga gästernas bi
lar. Konungens och kronprinsens 
resliga gestalter under vajande gula 
fjäderbuskar nalkades under hurra
rop, huvuden blottades, hälsningar 

byttes. 

Det stora ögonblicket var inne, då 
resultatet av Göteborgs årslånga ar
bete och ansträngningar skulle lig
ga inför landsfaderns blick. 

Och vad Göteborg i detta avseen
de förmått under de sista 24 tim
marna för att giva den sista retu-
schen åt sin stora skapelse, var i san

ning underbart. 

Sådan utställningsstaden låg där 
med sina lysande kupoler och för
gyllda minareter, sin friska spring
brunn och sitt hav av fästklädda 
människor, putsad, nymorgnad och 
belyst av solskenet vilade det över 
densamma en fläkt av den stora 

världen. 

Yi tro även att något av tillfreds
ställelsens och stolthetens känslor 
rörde sig i majestätets bröst, då han 
under den kungliga baldakinen blot
tade sitt huvud för att hålla invig
ningstalet. Bland folkmassorna sag 
man i detsamma många huvuden 
blottas — men det var mest grånade 
huvuden. Den yngre generationen 
däremot behöll till stor del hatten 
på. Vinden svepte även kall trots 
solskenet och man kunde höra en 
dam i närheten viska en bön till sin 
kavaljer, en vithårig gentleman att 
sätta hatten på igen. Det blixtrade 
till som av trots i den gamles ögon, 
han rätade sin ännu spänstiga ge
stalt och svarade stolt: "Det är nu 
så en gång att när konungen talar 
har jag hatten av." — Tack, gamle 
hedersman! Det gör hjärtat gott att 
se det höviska seder ännu fortleva i 
vårt land. 

Konungens stämma klingade ut
omordentligt kraftig. Ingen av de 

(Eftertryck förbjudes.) 

ÖdebygdsfolK. 
Något om livet i kåtor och nybyggen av Julia Svedelius. 

(Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Då man blir anmodad att lämna 
ett bidrag till en artikelserie, och 
är obunden av ämnesval, tar man det 
mest närliggande, åtminstone gör jag 

det i dag. 
Det har ofta synts mig, då jag 

kuska.t omkring i Sveriges rike, som 
om folket norrut har föga reda på 
livet söderut, och det är inte sa märk
värdigt, särskilt i de vida trakter av 
vårt land, där finska språket ännu är 

modersmålet. 
Men samma okunnighet gör sig 

ofta märkbar söderut vad angår öde-
bygdsfolke'ts sträva livsvillkor. Och 
det syns som en plikt, att när tillfälle 
därtill gives, förmedla bekantskapen. 

Under åtta långresor genom Sve-
ges ödebygder och tjuguårig förbin
delse med ödebygdens folk har under
tecknad rätt väl lärt känna förhål
landena däruppe och kan också 
med innerlig modfull glädje konsta
tera, att det arbete, som utförts av 
myndigheter och enskilda för vår 
nordliga landsändes bästa, har ej va
rit resultatlöst. 

Det är en enorm skillnad nu emot 
för endast tjugo år sedan, då s. k. 
hednaskolor för vuxna upprättades 
på vissa platser i ödebygderna på ini
tiativ av nuvarande biskopen i vart 
nordligaste stift. 

Ungefär samtidigt öppnades ett 
antal arbetsstugor för barn; de nu
mera för det allmänna medvetandet 
väl bekanta Norrbottens arbetsstu
gor — nu 12 till antalet — där un
der årens lopp tusentals barn erhållit 
undervisning och inympats i Sveriges 
stam genom svenska språket, som de 
unga fått lära sig i arbetsstugorna. 

Cirka 20,000 människor bo än i 
dag utan vägförbindelse med ytter
världen. Vad betyder det inte att 
hämta barn från sådana ödebygdhem 
till en arbetsstuga, ordnad som inter
nat där barnet beredes tillfälle till 

skolgång. 
De 4—5000 lappar, som vandra 

bland nord-Sveriges fjäll och ha sina 
beten vid Norges havskust ha nu fått 
sin undervisning ordnad genom sta
tens mellangripande så, att lappbar
nen beredas kåtaundervisning genom 
särskilda i lappseminarium utbilda
de lapp-lärare av rasens egna. Förut 
togs lapparnas barn från kåta-hem
met för att inackorderas hos nybyg
gare och därunder vreds den lilla 
lappsjälen ur sina rätta gängor och 

visade sig sedan ej passa varken för 
nybyggarliv eller nomadliv. 

Fjällen behöva lappen och hans 
renhjord. Detta sagofolk bidrar till 
fjällvärldens trollska mystik. För 
mer än 4000 år sedan hade de fotfäs
te i Norden —- vart de togo vägen då 
den dödande köldperioden ett par tu
sen år före vår tidräkning förfrös 
allt liv däruppe, det vet ingen. Men 
så fort människofot åter kunde, be
träda marken däruppe syntes ren-
hudsklädda "tvåben" följa tämjda 
renhjordar och dricka sig starka av 
blodvälling. 

De ha en vandringssång däruppe 
med en sorgesam melodi. En musi
ker hörde samma melodi hos ett an
nat naturfolk i fjärran land. Trots 
vetenskaplig forskning har ännu in
gen kunnat säga, var läpparnas vag
ga en gång stod. 

De äro en levande saga, där de 
vandra i sina brokiga dräkter, som 
minna, mitt i kargheten, om orienta
lisk färgprakt. Snabbheten i lappens 
rörelser och vakenheten i hans blick 
skiljer sig vida från nybyggarens 
tröghet och: "blir det icke i dag, sa 
blir det väl i morgon eller övermor
gon eller någon annan dag." 

"Eialla happo", är ett ofta hört 
ord i finnbygden. "Inte så bråttom" 
är svenska tolkningen. Man kunde 
över ödebygdslivet sätta de orden 
som måtto. 

"Gud skapa inga hast" är också 
ett ordspråk, så sävligheten har må
hända någon religiös bakgrund. 

Den laestadiska förkunnelsen som 
på 1840-talet blev Nordsveriges mo
raliska uppryckning har av lärans 
fortsatta tolkare smyckats med en del 
lyten, vars avlägsnande vore en vinst. 

En viss kulturfientlighet skulle 
man kunna räkna med som en av lä
rans hämmande krafter. Men kultu
ren har så länge varit okänd för öde
bygden, att den för dess konservativa 
folk först mottogs som ett spöke. Men 
erfarenheten under de sista tjugu 
åren har visat, att spöket snart blir 
en kär folkets vän. De bästa skör
dar bär den jord, som inte är utsu
gen. 

Vi kunna också hoppas på rika 
skördar norrifrån, då kultur, an
svarskänsla och målmedvetet upp-
fostringsarbete utfört sin gärning 
bland folket. 

föregående talarnas hördes med så
dan tydlighet, även om den omöjli
gen kunde fylla det väldiga område 
över vilket åhörareskarorna spände. 

Omedelbart efter invigningstalet 
sågs dr. Wilhelm Stenhammar från 
sin estrad högt över folkmassorna 
lyfta taktpinnen varpå en kör av 
ljusa barnröster inledde andra av
delningen av hans fästkantat. Med 
sin växling av barns- och mansröster 
samt orkester tonade den vackert och 
omedelbart gripande, om också nå
got tunn under himmelens valv. Men 

anförandet var ståtligt. Så begeist-
ras endast skaparen inför sitt verk. 
Och i mångas sinnen levde medve
tandet att kantatens kompositör var 
densamme som med sitt "Sverige" 
skänkt vårt land en av dess allra 
skönaste tonskapelser. 

Härmed voro de officiella högtid
ligheterna slut, och de väldiga män
niskoskarorna spredos åt olika håll 
inom utställningsområdet. 

I de uttalanden man hörde runt 
omkring, kunde man avlyssna den 
allmänna stämningen. Man sparade 
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