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För att kunna göra stora ting må
ste man vara entusiast. 

C. H. de S:t Simon. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Gallstenskuren! 
Med anledning av vårt meddelande 

att man kan få bukt med gallsten lätt 
och behändigt utan operation, endast 
med tillhjälp av ett visst slags medi
cin, som under namn av gallstens-
droppar utan recept kan köpas på 
apotek, ha vi mottagit en mängd brev 
och påringningar från nordligaste 
Norrland till Skånes sydspets. Man 
har velat ha närmare besked, och man 
har klagat över att apoteken icke fö
ra den ifrågavarande medicinen (Gö
teborgsapoteken göra det!) 

Tillfrågade läkare hava också, har 
det berättats, skeptiskt höjt på ax-
larne — nej, något medel, som botar 
gallsten känna de icke till. Jo, ope
ration kan ju altid tillgripas ! 

- Yi upprepa vår tidigare försäkran, 
att Medlet är effektivt. Att det icke 
är bekant för hrr läkare är ju myc
ket ledsamt för patienterna, men det 
finns dock en och annan av kåren, 
som ordinerar det. —• Vi uppmana av 
ärligt och välvilligt hjärta alla gall
stenspatienter, som önska upphöra 
att tillhöra denna beklagansvärda 
kategori av människor, att ofördröj-
ligen börja kuren!. 

Bland inkomna 

NYHETER 
i 

Strumpor 
fram liai les särskilt 
vår merceriserade 

a 4 50 

tjock, behaglig kval. 
i alla modefärger. 
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Här nedan receptet! 
Medel mot gallsten: 13,5 gram 

Aloe, 1,5 gr. Zedoaria, 1,5 gr. Aga-
ricus, 1,5 gr. Theriaca, 1,5 gr. Gren-
tia na, 1,5 orientalisk saffran. 

Ingredienserna köpas pulvriserade 
på apotek och läggas att draga i 6 1/2 
deciliter fin konjak. Flaskan ställes 
i svalt rum i 9 dygn och omskakas 
väl morgon och afton. På 10:de da
gen avhälles den klara vätskan, som 
buteljeras och är färdig att användas. 
Buteljen bör förvaras på kallt ställe 
och för att slippa öppna den så ofta 
är lämpligt att hälla upp litet i sän
der i en medicinflaska för det dagliga 
bruket. 20 droppar utröras i en te
sked honung och tagas varje morgon 
på fastande mage 1/2 timma före fru
kosten. Kuren fortsättes 20 månader. 
Efter 6 veckor brukar märkbar för
bättring inträda. 

Diet. Förbjudet: Fet mat ss. fläsk, 
feta såser, fett kött, fårkött, smör i 
stor mängd, lax, ål, hummer, gås, ox-
tunga, matolja, mycket salt eller rökt 
mat, gula ärter, bruna bönor, kål, 
sur mat, surbröd, ättika, pickles, lök, 
kanel, vanilj, starka kryddor, potatis, 
rå frukt, glace, rhenskt vin (utom söt 
mosel), bordeaux, likörer, punsch, 
grogg, champagne. 

Tillåtet i ringa mängd: Sötsaker 
(men ej feta bakelser eller efterrät
ter), söta kompotter, potatispuré. 

Tillåtet i vanlig mängd: Stekt och 
rostat kött av alla slag, (ej fett), ss. 
oxe, lamm, kalv, vilt, fjäderfä (ej 
gås), mager skinka, ägg, fisk, ostron, 
buljong, soppor (ej kål och ärter), 
grönsaker, hälst vattenbröd, skorpor, 
kaffe med mjölk, the, cacao, pilsner, 
vichy vatten. 

Gallsten, som är en rätt vanlig 
sjukdom, förekommer oftast hos 
kvinnor. Man anser, att den huvud
sakligen framkallas av stillasittan
de levnadssätt samt av oregelbund
na måltider med för långa uppehåll 
mellan dem. Kvinnor som lida av 
gallsten böra icke hava åtsittande 
kjollinningar eller hårt åtdragna 
band om livet. En rymlig (obs. 

Bluskostymsn 
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Slitstark, helylle blå 
cheviot. 
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Fi sktorget, 
Tel . 13865 -  1092 -  3072 
Tel.-adr.: "BERLINS" 

rymlig!) korsett kan, bäras — den 
skyddar mot trycket av linningar 
och band! 

Ett tillägg! Det torde icke vara 
så absolut nödvändigt att hålla diet 
och förbittra livet både för sig själv 
och för den som står för rusthållet i 
köket. Kvinnornas Tidnings egen 
f. d. gallstenspatient har under ku
ren, utan spår till obehag, förtärt 
den som "förbjuden" angivna ma
ten. De försiktiga och räddhågade 
kunna ju pröva sig fram. 

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffär 
Bazar Alliancö 42—43. Tel. 106 2S 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

I Bergmans Enkas ^rST' 
välsmakande och skört hårt brod. För
ordat av läkare och prisbelönt med 4 guld
medaljer. Säljes i väls. spec. aff. i Gbg. 

Telefon 10837. 

VENSSON* 
cKéB R°t* 

^G'e-v 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄOÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

55eda dramer 
Parfymen -Tvål • R; ' 

Galanten • Affa!°Uteri 
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I Newyork har upprättats ett bil
bolag till den kvinnliga publikens 
tjänst. Chaufförerna äro uteslutan
de kvinnor. 

Det har visat sig att de manliga 
chaufförerna ofta uppskörta den 
kvinnliga klientelen genom att be
gära högre betalning än den gällan
de taxan tillåter. I en del fall hava 
de stått i förbindelse med förbrytare 
som utplundrat de åkande. 

* 

Det belgiska socialdemokratiska 
partiet motsätter sig lidelsefullt, att 
landets kvinnor få politisk rösträtt. 
Det har nämligen visat sig att arbe
tarekvinnorna röstat mot socialister
na och med det kyrkliga partiet vid 
kommunalvalen — den kommunala 
rösträtten har redan tillfallit kvin
norna. 

Det fruktade. 
Ungdomen vill icke bli gammal! 
När den säger "gammal", går tan

ken icke till ålderdomen, vilken sy
nes så fjärran, att den icke ens kan 
räknas med, utan till medelåldern, 
trettiofem-, fyrtio-, femtioårsperio
den. Aven denna ligger för . ung
domliga ögon mycket långt fram i 
tiden, men skönjes dock och inger en 
bestämd 'känsla- av motvilja och fruk

tan. 
Yad är det ungdomen har emot 

medelåldern? Frågar man, blir sva
ret oftast: "Den är så tråkig." 

Är medelåldern verkligen "tråki
gare" än ungdomstiden? 

Ingen förnekar, att det ligger en 
solljus glans över ungdomen, ett lek
fullt behag, en leende sorglöshet, vil
ka te sig som lycka. Den är dröm-
marnes, förhoppningarnes, löftenas, 
de otaliga vänskapsförbindelsernas, 
de lättända förälskelsernas, de tusen 
nöjenas period. 

Det är en härlig tid — men en
dast för ungdomen! Ett liv av denna 
art har förlorat behaget för den till 
mogen ålder komne på alldeles samma 
sätt som ungdomen växt ifrån den 
ännu lekfullare, sorglösare barndo
men utan att sakna och längta till
baka till den. 

Varje ålder har sina glädjeämnen. 
Kanske är medelåldern den i sådant 
hänseende rikaste, människans i 
erklig mening lyckligaste period. 

Man står på höjden av sin kropps
liga och andliga vitalitet. Man har 
lämnat ungdomstidens förberedande 
skola, passerat de underordnade ny-
lörjarebefattningarne, man har nått 
den fulla utvecklingen av sin intel
ligens, sin yrkesskicklighet. Man är 
sysselsatt med att skapa sig en ställ
ning, ett namn, att göra sin insats 
i arbets-, kultur- och samhällslivet 
— ungdomstidens drömmar och för
hoppningar omvandlas målmedvetet 
till verklighet. Eller det egna hem
met sluter sig omkring en med sina 
förpliktelser, sitt ansvar, sin lycka 
och ger i fostrargärningen en av de 
högsta livsuppgifter som kunna falla 
på en dödligs lott. 

Ungdomens trånga horisont har 
skjutits långt tillbaka, man har fått 
större synvidd, klarare sikt. Livet 

j Färsk fisk H 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Ziwertz' Mom^> 
bärgmedel för ögonbryn håv , 
flicklig verkan. Fäller ei vid t^!Lskä«S f 
san oskadlig. Finnes i i « tvattnin„ 
minul hos Kungl. Hovleveranti^er" fe 

Z i w e r t z  E f t „  
Lorensbergsgatan N:o 7, Qötebor-

talar ett intressantare språk, upp
ställer andra djupare frågor, än dem 
man som ung sysslade med. Ungdo
mens lättvunna vänskapsförbindelser 
äro ingenting för den mogna männi
skan. Namnet "vän" har fått en 
allvarligare, kostbarare innebörd än 
förut och :tillerkännes endast de få 
och de därav förtjänta. Även kärle
ken är en annan, mindre berusande 
än ungdomens, men innerligare, me
ra lyckobringade, betydelsefullare. 

Ungdomen behöver icke frukta att 
bli gammal — medelåldern skall ge 
den större livsvärden än vad dess 
egen ålder skänker, alldeles så som 
ungdomstiden givit större, rikare, 
betydelsefullare upplevelser, än vad 
barndomen förmådde. 

Så länge jag trodde mig leva i en 
rättrådig, upplyst och kärleksfull 
värld gjorde människornas omdömen 
och domar över varandra på mig det 
djupaste och sannolikaste intryck. 
Men sedan jag lärt mig inse att värl
den är full av orättvisor, mörker och 
illvilja lyssnar jag till dess omdömen 
och domar endast med ett halvt öra. 
Jag förstår att livet är som en prö
vande färd över ett stort och stormigt 
hav, där makter, vilkas ursprung vi 
icke känna, och vilkas syften vi icke 
förstå, till synes blint och hänsyns
löst rasa runt omkring oss. Men det 
är dock en färd över tillfälligheter 
och under en vakande Guds beskydd, 
och med denna hamn för ögonen bör 
intet förminska vår förtröstan eller 
nedslå vårt mod. 

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 Fruktkonserv
fabrik, Mosås Angiv denna tidning. 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
„ Bästa medel mot magsyra. 

För ALDR1NQAR, VUXNA OCH BARN. 

Medan Paul ännu kämpade med 
de känslor och förebråelser, som vilt 
jagade genom hans hjärna ljödo steg 
på trappan. Tillsammans med kon
stapeln inträdde Ernst Wessel. Hans 
ansikte, blekt som döden, hade ett 
uttryck av obönhörlig hårdhet. Håns 
stämma var låg och lugn som alltid. 
Men Pauls öra upptäckte dock däri 
en främmande klang, något brustet, 
skört, något som av ogråtna tårar. 

Ja, den döde var hans bror, Ed
vard Wessel. Begravningen skulle 
han ställa om. Liket skulle föras 
direkt till bårhuset på kyrkogården, 
så snart de lagliga formerna voro 
tillgodosedda. Värdinnan skulle han 
betala, ifall den dödes kvarlåtenskap 
icke räckte att betala henne. Utom 
honom fanns inga släktingar. Vad 
orsaken var till självmordet? Nej, 
därtill var han icke i stånd att läm
na några upplysningar. 

Lugnt och sakligt gjorde han alla 
dessa meddelanden. Wessel hade 
knappt kastat en blick på liket. Nu, 
medan konstapeln gjorde antecknin
gar i sin notisbok, såg Paul, som dra
git sig tillbaka i rummets avlägsna
ste hörn, huru Ernst Wessel lång

samt trädde fram till den liggande 
och knäböjde bredvid honom. Var 
det endast för de närvarande vittne
nas skull? Tog han icke emot det 
mynt, varmed den andre velat be
tala? Utjämnade icke ens döden 
skuldebrevet mellan dem båda? Paul 
frågade sig, vad väl för tankar mån
de röra sig inom den slutne mannen, 
som blickade mörkt på det stelnade 
gossansiktet, vilket han en gång äl
skat över allt på jorden. Äntligen 
såg Paul en skälvning gå genom de 
stränga dragen, ett fuktigt skimmer 
i de brännande ögonen. Långsamt 
höjde Ernst Wessel handen, och med 
en moderligt öm rörelse tryckte han 
ögonlocken över de brustna ögonen. 
Och då, sedan dödens fasa var släckt, 
och det kära glada ansiktet låg lik
som i fredlig slummer, gled den dar
rande handen sökande upp till det 
krusiga blondhåret, och strök i skygg 
ömhet förstulet över de skimrande 
vågorna. 

Hans läppar rörde sig, men icke 
ett ljud hördes. 

Ernst Wessel steg hastigt upp, 
som om han blygdes över sin vekhet, 

Snabba fötter kommo uppför trap
pan. 

"Släpp mig in!" skrek en gäll 
stämma. "Släpp mig in! Jag vill 
in! — Död! •—• Död!" 

Meid oredigt hår, och oordentligt 
klädd störtade Lisbeth över tröskeln. 
En enda skygg blick kastade hon på 
liket, så utstötte hon ett vilt skri och 
föll på knä, med ansiktet dolt i ar
marne. 

"Död! — Död! — Det är sannt! 
Han är död —- jag vill också dö!" 

Paul såg huru Ernst Wessels läp
par krusade sig i ett obeskrivligt för
akt. "Du — !?" 

Lisbeth fortfor att skrika. "Var
för tog han inte mig med? Vad skall 
jag göra på jorden? Jag vill dö!" 

Då steg Wessel fram till henne 
och grep hårt om hennes handled. 
"Du vet inte vad du säger, kvinna. 
Kom hem." 

Inför hans stämma, hans blick för
stummades hennes jämmer i plötslig 
skräck. Till och med tårarne stel
nade i hennes ansikte och dragen 
tycktes förvandlade i sten, då hon 
med ett uttryck av vansinnig ångest 
såg upp på mannen. Vacklande steg 

hon upp, och utan ett ord, ett enda 
ljud, lät hon föra sig ut ur dödsrum
met, och med en rysning vände hon 
bort ansiktet från den döde. 

XIV. 

Då Paul på middagsrasten åter
vände från fabriken till Rosenhof 
hade han en känsla, som om han 
störtat ned från en väldig höjd, 
hade slagit sönder både huvud och 
lemmar, och förlorat förmågan att 
tänka. På gårdens oregelmässiga fyr
kant fann han ett rörligt liv; alla 
voro upprörda över Ede Wessels död, 
man samlade sig i klungor, som iv
rigt dryftade händelsen, skingrades 
och bildade nya grupper. Alla hade 
känt honom, alla hade intresse för 
honom. Om någon just kom hem 
från arbetet, eller tittade ut genom 
en dörr, genast blev han tilltalad 
och utfrågad. Framför Wieprandts 
smedja såg Paul sin styvmor med 
Pothoffskan och ett ar pandra frun
timmer ivrigt viska, på vänstra ar

men höll hon hans lille bror och den 
högra var utsträckt som en vägvisare 
till fördömelse och straff. En an
nan krets stod samlad kring Sabiner-
Lotta mitt på gården. Djupare ned 
än någonsin förr hängde hennes un
derläpp, illvilligt stucko hennes sne
da ögon, medan hon mumlade av
skyvärda antydningar. Mor Lippert 
gick från en grupp till en annan. 
Hennes friska äppelansikte var rött 
av medlidande och av ett rysande 
ljuvligt behag vid det stora ödesslag, 
som fallit på det trångä vardagslivet 
i det lilla Rosenhof. Med stor mo
dersstolthet berättade hon för var
enda en: "Vår Dora hade sett det i 
korten. Det var i söndags hon lade 
korten. Men hon trodde sig inte till 
att säga det rent ut. Men nu ser 
man ändå, att det var sant." 

(Forts i nästa n:r.) 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER! 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. LäSsta pr«. 

Varnyheterna inkomna! 
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BREVLÅDA. 
Prenumerant, Malmö. Givetvis 

kommer, varje vecka nägot därifrån 
Men vi hålla oss utanför dagsrefeia-
ten. 

Norrländska. Kanske det. Låt 
oss se på fjäll-floran! 

Agnes K. Manus är under gransk-
ning. 

Föreningsmedlem. Vi tro inte att 
det är sammanslutningar som saknas 
utan sammanhållningen. Det före
slagna kan aldrig få annat än lokal 
natur och det är för litet. 

Humorist. Tack! Det var fläkt 
över skrivelsen. 

Intresserad. Absolut inte! Kvin
nornas Tidning äges, finansieras och 
redigeras av kvinnor, som stå utan
för alla politiska partier. Det fin
nes alltså inga "bindande skäl" som 
förhindra oss att införa ett uttalande 
i angiven riktning, därest detta i öv
rigt svarar mot publicistiska krav. 

Bhea. Vi äro förvånade. Manus 

får återhämtas. « 

Förbittrad. Tänk inte på det! Nej: 
"Alla goda tankar, de kunna aldrig 
dö, ty ännu bättre tankar skall spira 

ur deras frö." 

Desillusionerad. "Det är dumt att 
sätta en levande människa på on 
piedestal", skriver Ni. Ja, det är 
det visst det! Sätt hellre dit en aspi
distra i stället! Denna växt trivs ja 

som bekant, var som helst. 

Ellen C:son B. Tack för erbju
dandet, men vi ha redan våra över
sättningsförbindelser fullt effektivt 

ordnade. 

Från Glasberget. Fru Noack lw 
de bestämt gladare funderingar på 
Ararats berg än Ni på Ert. Sur 

gammal är Ni? 
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Tortillâtes gärna om "Kvin-
"Ls Tidningmed hela namnet 

"° utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

„U.il.krtnika i sammandrar 
i |jus och glans. 
Husmödrarnas landsmöte i Göteborg. 
Martha och Maria. Av Louise Bergh. 

Lilla Nobelpriset" till Elin Wägner. 
Kvinnorna få tillträde till statstjänst. 
Sverige i London. Av A. C. 

"Barnfarsor". 
Sigrid Fridmans exposition. 

De ofullgångna. Av Cg. 
Från Allmänheten 

ställningen. 
, Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Till Jubileumsut= 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Den skarpa engelska noten till 
sovjetregeringen med hot om han
delsförbindelsernas avbrytande, om 
Ryssland icke frigiver de engelska 
fiskefartyg, som beslagtagits i Vita 
havet, och inställer sin bolsjevik-
propaganda i England m. m. har 
framkallat en oerhörd förbittring i 
Ryssland. I Moskwa hava före
kommit engelskfientliga demonstra
tioner vid vilka engelske utrikesmi
nistern lord Curzon in effigie burits 
i en galge! 

Meningarna om den engelska re
geringens aggressiva uppträdande 
mot Ryssland äro ganska delade i 
England. 

Lausannekonferensen har ännu 
icke lämnat några positiva resultat. 
Den grekiska delegationen har un
der den senaste tiden uppträtt på ett 
synnerligen utmanande sätt emot 
Turkiets representanter. 

Husmödrarnes landsmöte 
i Göteborg. 

Ännu blåser ingen fredsvind över 
Europa. Oväderskvalmet förefaller 
i stallet allt mera tryckande och en 
urladdning synes ofrånkomlig. 

Den tyska regeringen har under 
rlen gångna veckan mottagit svar på 
sitt fredsanbud från England, Ita
lien och Japan. Förenta staterna 
tiga ännu. Det engelska svaret 'dr 
hållet i iskall och avvisande ton: 
"Tysklands erbjudande är otillräck
ligt. i överraskande grad otillräck
ligt." Men England hoppas på en 
supplering, vilken skall göra det 
möjligt att upptaga underhandlin
gar. Det italienska svaret är,, vad 
andemeningen beträffar, en kopia 
av det engelska. Den japanska no
ten är även underkännande men dock 
försonligare i tonen. 

Inför allt detta gör sig i Tyskland 
en stark pessimism gällande. An
tagligen kommer regeringen för att 
tillmötesgå socialdemokraternas krav 
att framlägga ett nytt fredsförslag, 
^lket emellertid torde komma att 
skilja sig från det först lämnade en
dast i fråga om garantierna för ska
deståndsbetalningen. Dessa skulle 
fullständigt preciseras. Däremot 
kommer tyska regeringen, stödjan
de sig på en enhetlig, fast folkopi-
n'°n, att fasthålla vid sitt krav på 
Ruhrområdets utrymmande. M. 
Poinearé har deklarerat den franska 
ståndpunkten i ett nytt fästligt tal 

Ett spänt förhållande har inträtt 
mellan Polen och dess ntfartshamn 
fristaden Danzig. De polska tid
ningarne anse att Polen kan göra 
imed Danzig vad Lithauen tidigare 
gjort med Memel nämligen expro
priera staden. 

Överallt efterlyses förgäves vil
jan till fred! 

I glans och ljus. 

inför ännu en nyrest kyrkogårdsän-
gel me<l fredspalm i handen och 
stålhjälm på huvudet: "Germanerna 

fr° Manama som de alltid varit. Yi 
^Va känt dem i 1900 år och vi veta 
a för dem är kriget en nationalin-

ustri ock fre(jen vapen-
^ estånd mellan två krig. Vi for-

g,a' Tyskland skall ersätta den 
a ^et anställt och invänta med 

att det 
Jattre tankar. 

kni^U^r' ^Örrän fått vad som till-
Kon»ner oss!" 

gl Ur naS°n fred skall kunna fram
me ,"r ,''e3Sa °förenliga åsikter och 
7°tstndiga kra 

örstånd. 
Frankrike 

skall komma på 
Men vi utrymma ic-

övergår mänskligt 

aa»ar 'lar under de senaste 

Tysklan/tterliSare ökat trycket på 
pation §enom att utvidga ocku-

och ^ p 
viktigi " 

stiger. 

3> Anh • 
viktiga industrianläggnin-

Tyskland stiger, 

Att se Göteborgs jubileumsutställ
ning vid dagsljus är att skåda ett jor
diskt paradis, som i all sin skönhet 
och storslagenhet dock håller fanta
sien inom verklighetens gränser. 

Men att se den vid kvälltid, när 
minareternas förgyllda krön börja att 
liksom självlysa däruppe under him
lavalvet, minneshallen framträder 
som ett drömslott, en vision, facklor
nas tungor flämta över de av höga 
pelare burna skålarne, och hundra
tals elektriska lampor spegla sitt 
Capriblå ljus i dammen, medan re
staurationens varma orangeflod kväl
ler ut över de bruntonade sandgån
garna och lamporna därinne lysa som 
tusentals fästens guldpärlor genom 
fönstren, det är som att plötsligt för
lora greppet på verkligheten och 
känna sig förflyttad till drömmarnas 

land. 
Man kan knappast tänka sig en 

imposantare och mera gripande skön 
anblick, särskilt sådan den möter be
sökaren vid hans inträde fran Lan
ga gården med den lysande minnes
hallen i fonden och minareternas mot 
himlen växande massor ovanför hu

vudet. 
Dessa underbara minareter! 
Utan dem skulle utställningen ic

ke vara vad den nu är. .Tu oftare 
blicken dragés upp emot dem, desto 
klarare framstår det att det är de 
som lyfta intrycket, ge det svindlande 
inslaget av grandiost féeri, den hög
tidliga stämningen av stor nationell 
minnesfäst. Vem som än tänkt dem 
dit, där de nu stå, höjande stadens 
gamla värn mot stjärnorna på sina 
förgyllda krön, äro de stort och ton 
givande tänkta för hela utställnin-

Sveriges Husmodersföreningars 
Riksförbunds fjärde landsmöte, för
lagt till Göteborg, öppnades den 13 
maj och pågår ännu, när detta skri-
ves. 

De svenska husmödrarnes före
ningsintresse är av ett rätt sent da
tum. Den kvinnorörelse, som åt 
kvinnorna förvärvat den medborger
liga fullmyndigheten, tillträde till 
arbetslivets olika områden, och som 
så väsentligt förbättrat deras ekono
miska och sociala ställning samt, in
direkt, genom den nya äktenskapsla
gen tillfört de gifta kvinnorna be
tydande vinster, denna rörelse har i 
stort sett varit de utanför hemmet 
arbetande kvinnornas verk. 

När husmödrarne nu sammansluta 
sig för att gemensamt tillvarataga 
hemmens, barnens och ungdomens in
tressen finna de, tack vare den gam
la kvinnorörelsens landvinningar, 
vägen åt alla håll jämnad för sig — 
de kvinnliga synpunkterna tillmätas 
nu en helt annan betydelse, vinna ett 
helt annat beaktande än tidigare. 

Det är troligt, ja, visst att Hus-
modersförbundet kommer att bliva 
en mycket stor, mycket verksam, 
nyttig och inflytelserik organisation, 
som, under sitt arbete för hemmens 
och ungdomens väl oupphörligt 
bringad i kontakt med yttervärl
den, allt mer skall vidga sitt verk
samhetsområde ända tills gränserna 
därför nå lika vitt som samhällets. 

Redan nu efter en endast fyra
årig tillvaro har Husmoderförbun
det vunnit en betydande styrka och 
kunnat inregistrera de vackraste ar
betsresultat. 

Det består av 73 lokalföreningar, 
av vilka en del äro sammanslutna 
i länsförbund. Organisationen i sin 
helhet står under ledning av en cen
tralstyrelse, med fru Agnes Ingel-
man i spetsen och för övrigt inne
slutande ett flertal inom kvinno
världen kända och aktade namn: 
fruarna Marja Eden, Ida Högstedt 
och Anna Wicksell, fröknarne Ida 
Norrby och Sigrid Göransson m. fl. 

I föreningsverksamheten har in
gått offentliga hemutställningar, 
kurser och s. k. husmodersdagar 
samt ett omfattande upplysningsar
bete genom föreläsningar, broschy
rer, demonstrationer och diskussio
ner. Förbundet har därjämte haft 
i arbete hemkonsulenter och in-
struktriser samt utövat en uppskat-

Martha och Maria. 
Av Louise Ber gli. 

gen 
Densammas styrka, som icke minst 

tad provningsverksamhet för att 
tillförsäkra hemmen goda varor. En 
del föreningar hava anställt s. k. 
hemsystrar med uppgift att tillfäl
ligt taga om hand hem, där husmo
dern på grund av sjuk cl om eller an
nan orsak är urståndsatt att själv 
taga vård om hemmet. Andra för
eningar hava intresserat sig för upp 
rättandet av barnbördshus, varm 
badinrättningar, sommarkolonier 
för barn o. s. v. Riksförbun
det, soin står i nära kontakt med 
motsvarande sammanslutningar i 
grannländerna, är representerat i 
Nordens husmoderförbund. 

Arbetsprogrammet för det pågå
ende landsmötet är synnerligen om
fattande. De avlagda rapporterna 
från lokalföreningarna vittna om en-
tiisiasm för saken, energi, arbetslust 
och initiativrikedom —- det hela ter 
sig som en ädel tävlan att åstadkom
ma de rikaste och bästa resultaten. 
Ett livligt intresse samlade sig kring 
de vid mötet hållna föredragen, frö
ken Ida Norrbys ädelt utformade 
anförande över ämnet I vad man 
kan Riksförbundet anknyta samar
bete med olika- ungdomsrörelser", 
fru Augusta Sahlins av värme ge
nomstrålade föredrag över "Kvia-
nans ansvar i hemmet" och slutligen, 
i alldeles särskild grad, om fru In-
gelmans vid ett offentligt möte i 
glänsande stil framförda vidsynta 
föredrag om "Husmodersföreningar
nes arbetsuppgifter". — Det vikti
gaste mötesbeslutet, vilket gällde 
tillsättandet av "en änkornas kura
tor", innebär att de olika lokalför
eningarne skola tillsätta en kvinnlig 
rådgivare, kvalificerad att med rad 
och dåd bispringa änkor, vilka hava 
behov av sådan hjälp. Samarbete 
skall därvid sökas med de kommu
nala myndigheterna. 

För den som skriver detta var det 
ett verkligt nöje att övervara för
handlingarna. Vilken varm och 
hjärtlig stämning vilade det icke 
över mötet, vilken stark solidaritets-
känsla och livfull verksamhetslust 
gåvo sig icke tillkänna, hur sakliga, 
koncentrerade och väl framförda v> 
ro icke de många inläggen i den 
livliga diskussionen! Vilken an-
svarskännande, målmedveten, intel
ligent och skicklig ledning skymta
de icke där bakom! 

Många gånger i livet har under
tecknad märkt hur man alldeles sär
skilt bland husmödrarna omhuldar 
föreställningen, att om de endast 
sköta man, barn och hus så har man 
sedan ingen rättighet att fordra me
ra av dem. 

Allt det andra, varmed de ointres
serat och stundom en smula förakt
fullt innefatta alla sådana andliga 
strävanden, religionen frånräknad, 
som bilda ett folks kultur är enligt 
deras mening icke för dem. De äro 
Martha så uteslutande att de helt och 
hållet glömt sin Mariasjäl. Allt vad 
de göra utanför hemmets sysslor sker 
likgiltigt och planlöst. Läsa de en 
bok, veta de aldrig vem som skrivit» 
den, och se de en pjäs ha de ingen 
aning om dess författare. På en ut
ställning betrakta de tavlorna såsom 
barn betrakta bilder utan att närma
re reflektera över de enskilda ver
kens skapare, plats eller rang i 
konsthistorien. En bok är för dem 
endast rolig eller tråkig, en pjäs un
derhållande eller tröttsam, en tavla 
ful eller vacker och innerst inne an
går dem ej det hela mer än en pa an
dra sidan av halvklotet nedramlad 
meteorsten. 

Dessa utpräglade Marthanaturer 
skilja strängt mellan egna intressen 
och — det där andra. Man kan inte 
förklara förhållandet med frasen att 
hågen ligger åt olika håll. Ty vill 
en människa vara en hel och värdig 
representant för sitt släkte måste 
man i hennes liv skilja mellan den 
materiella plikten och de andliga in
tressena. Den förra utför hon som 
en nödvändighet för att kunna exi
stera. Den är handens verk. Tribu
ten åt jorden, så länge vi leva. Ut-
sprunget ur självbevarelseinstinkten 
är detta arbete till sin natur egois
tiskt, till fromma för det egna jaget 
och de närmaste. 

De andliga intressena däremot äro 
ett själens behov. Stammande ur 
människans evighetsmedvetande sak
nar denna känsla begränsning och 
själviskhet, är en ren längtan att i 
gemenskap med andra njuta det skö
na, det upphöjda, det sublima. Vad 
den materiella kampen i sin egoism 
söndrar och skärper, förenar och ut
jämnar de ideella intressena. Utan 
desamma är även varje harmoniskt 
liv otänkbart. 

framträder kvälltid, är rikedomen av 
öppna platser, som låta byggnader 
och illuminationer komma till sin 
fulla rätt. Hur vacker är ej exem
pelvis den magnifika kongresshallen, 
när ljuset spelar utefter dess ljusa 
tak och gnistrande glasväggar! Hur 
trolskt ter sig ej nöjesfältet med sina 
av tusentals mångfärgade lampor 
upplysta karuseller, vilka svänga 
som fantastiska jättekaleidoskop i 

den nordiska sommarkvällens lång
samt fallande skymning! Och vilken 
fräschör och utsökthet över allt? 

över allt! 

Kanske är det särskilt vackert nu 
i vår- och knoppningstider, medan 
allting står rent, nytt och friskt. Men 
ett fattas — värmen. Först med den 
kommer den rätta stämningen. Först 
med sommarvindarna, syrenerna och 
junimånen blir den vackra eklärerade 
staden däruppe ett verkligt njutbart 
paradis — för invånare och främlin
gar och icke minst för de många, 
många, som inom dess murar med 
spänning vänta resultaten av Fortu-
nas djärvt igångsatta hjul. 

Detta är icke en ytlig vaneföre
ställning utan en övertygelse, som är 
fast rotad i vårt djupaste medvetan
de att en människa, som enbart grä
ver sig ned i dagens id och bekym
mer, saknar något för vårt själiska 
behov väsentligt. Hon är lika trist 
och begränsad som en jord skulle va
ra utan himmel. Varje upplyftande 
samtal avstannar i hennes närhet, 
allt vad mänskligheten frambragt av 
stort, ädelt och skönt ligger plötsligt, 
mätt efter hennes mått, värdelöst. 
Lika litet som ett barn kan skilja 
mellan en glasbit och en diamant, 
kan en sådan person skilja mellan 
ädelt och oädelt stoff i ett samtal. 
Och det mest tragiska är kanske att 
det i dylika fall icke är den okun
niga parten, som plågas av okunnig

heten, utan den andra och mera upp
lysta, som med ens känner sig hem
lös, isolerad, förkvävd inför detta 
alltför trånga och jordbundna sinne. 

. Livet skulle ofta kännas outhärd
ligt grått och enformigt vid sådana 
människors sida, om ej bristerna 
stundom överskyldes av en slags 
känslans intelligens och fattning, 
som dunkelt förstår och taktfullt ti
ger. Men även denna känsla kan 
småningom i brist på tillflöde från 
själens hemlighetsfulla källor för
lora sin ursprungliga friskhet och 

charm. 

Det är en stor fråga, som en gång 
i framtiden skall bli ännu större och 
mera förhärskande, nämligen frågan 
huruvida någon människa egentligen 
har rätt att leva så, som om livet 
utanför den egna tröskeln icke an
gick henne. Mer och mer ryckes den 
enskilde ur sin isolering, högre och 
högre sättas kraven på individens 
förmåga att kommunicera med sin 
samtid. Om denna utveckling bety
der högre lycka veta vi ännu ej. Men 
vare sig den leder till ett bättre till
stånd eller till den rena katastrofen 
känna vi oss med och kunna inte 
utan en rysning av ängslan tänka 
tillbaka på förfädernas lott: den en
samma stugan i ödemarken. 

Männen ha vid sidan om sin verk
samhet privata intressen, resa, bilda 
sig och söka följa med. Aven en or
dinärt begåvad man ger sig vanligen 
ej, förrän han fått full klarhet rö
rande de ämnen som tillfälligt sys
selsätta honom. Detsamma gäller 
oftast kvinnan ute i livet. Men hur 
ofta inträffar ej den oförklarliga 
förvandlingen att så snart en kvinna 
gift sig blir hon en helt och hållet 
annan människa, — "Det där, ack!" 
Det där, som hon förut intresserade 
sig för med brinnande håg har mist 
all betydelse för henne. Hon som 
spelade, målade och sjöng rör nu al
drig pianot, äger inte en pensel i sitt 
hus och tar aldrig en ton. Hon lå
ter sig med andra ord andligen för
soffas. Och det värsta är att hon 
tycks tro att försoffning är ett pri
vilegium för husmoderskallet. 

Men det finnes också andra exem
pel ur livet, som visa att självfost
ran kan göra underverk, när kärle
ken ligger bakom som drivande kraft. 
Ett sådant exempel direkt ur livet 
förtjänar att berättas. 

En vad man kallar enkel flicka 
blev tidigt gift med en bildad, 
mångintresserad man. Duglig, arbet
sam, hurtig och glad hjälpte hon ho
nom under de första åren att bära 
ekonomiens tunga, fabricerade s. a. s. 
i köket de medel han behövde för 
att avlägga en högre examen på sin 
bana. En verkligt djup kärlek band 
dem samman ... och likväl. . .! När 
samtalet i deras hem kom in på all
männa ämnen kände han svalget i 
bildningsgrad emellan dem och märk
te med grämelse, att hon stod utan
för. Aren förgingo, och hon skänkte 
honom åtta barn. Alltjämt förblev 
hon ett mönster av husfru, maka och 
mor. Hon icke blott arbetade och 
tillvaratog utan skapade även ge-
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giver ett storartat resultat. 

nom ett ständigt uppodlande av nya 
talanger något enastående vackert 
och burget av sitt hem. Och det an
märkningsvärdaste av allt! Ur den
na enkla, ursprungligen djupt okun
niga flicka framträdde småningom 
en mångsidigt bildad kvinna, som på 
ett glänsande sätt kunde upprätthålla 
vilken konversation som helst i sitt 
hem. Hon berörde därvid icke en
dast flyktigt ämnena, utan förrådde 
genom träffsäkra jämförelser och en 
förvånande specialkännedom att hon 
bedrivit grundliga studier con amore 
i alla sådana ämnen som ligga inom 
allmänbildningens ram. 

Och anledningen? — Kärleken till 
mannen. När hon märkte att denne 
pinades av hennes okunnighet — och 
ännu mer! att han hos andra kvinnor 
vann ett större och innehållsrikare 
tankeutbyte vaknade hos henne med
vetandet om faran att bli efter, fat
tade henne en längtan att även på det 
intellektuella området bliva maken en 
jämbörding och förstående kamrat. 
Och med bördan av ett stort hem 
och en stor barnskara på sina axlar 
grep hon sig det stora verket an att 
planmässigt och grundligt odla sin 
försummade själ. Yad hon person
ligen vunnit på detta kan icke över
skattas. I st. f. att nöja sig med det 
utblommade trädets anspråkslösa 
plats har hon med sina nya intres
sen liksom upplevat en ny ungdom 
och står nu, sedan hon befriats från 
barnkammaren och fått döttrarnas 
hjälp i huset som en livskraftig, va
ken kamrat till sina barn och sin 
make, som en klok, praktiskt erfaren 
och upplyst medborgarinna i det so 
ciala arbetet. 

Detta är ett enda exempel. Livet 
har många. Men regler äro de ännu 
icke. Och det är skada. Ty dat 
finns i kvinnan ett material, som är 
"starkare än kopparns" och som rätt 
använt skulle kunna göra henne till 
en makt, icke endast i materiens utan 
även i andens värld. Den värld var 
av jordelivet är sammansatt. 

"Lilla Nobelpriset" 
till Elin Wägner. 

Samfundet De Nio, den förening 
av nio för livstiden valda ledamöter, 
som 1913 bildades i Stockholm enligt 
testamente av fröken Lotten von 
Kraemer, och som har till uppgift att 
främja den svenska litteraturen ge
nom prisbelöning, har vid sitt års-
sammanträde den 13 maj för första 
gången utdelat årets stora pris av 
10,000 kronor till en kvinna, nämli
gen till författarinnan fru Elin 
Wägner. I en samtidigt överlämnad 
adress säges priset vara tänkt såsom 
'en gärd av erkänsla för Eder dikt

nings friska konstnärliga värde. Ni 
har genom Edra av seende medkänsla 
och försonande humor burna skild
ringar ur nutida kvinnors liv och ur 
allmogelivet gjort en betydelsefull 
insats i svensk litteratur." 

Vi gratulera fru Wägner till den 
dubbla utmärkelsen! 

Att världen ej är oss i lag 
Vi veta att berätta. 
Förslag man välver på förslag 
Att komma på det rätta. 
Det bästa dock man förbiser 
Bland de förslag, som välva, 
Att världen bättre blir, ju mer 
Vi oss förbättra själva. 

E. Sehlstedt. 

Vi hava hört män med stor erfa
renhet säga, att de ofta ångrat, att 
de talat, men aldrig att de tegat. 

S. Smiles. 
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Sverige i London. 

Kvinnorna få tillträde 
till statstjänst. 

I pressläggningsögonblicket ingår 
det glädjande meddelandet, att riks
dagens båda kamrar antagit den 
kungliga propositionen om kvinnas 
rätt att innehava .statstjänst dock 
med den ändringen som inneslutes i 
hr C. G. Ekmans reservation, näm
ligen att k. m:t skall äga rätt att 
utfärda närmare bestämmelser om 
kvinnas tillträde till sådan domare
tjänst, varmed är förenat uppdrag 
att föra ordet i underrätt på landet. 

Ledamoten av Första kammaren 
yrkesinspektrisen ifröken Kerstin 
Hesselgren höll ett «tort och vägande 
anförande till förmån för proposi
tionen. 

De statstjänster som äro kvinnor
na undantagna äro prästerliga, mi
litära och polistjänster, vissa bevak
ningstjänster samt gymnastiklärare-
tjänster vid högre allmänt läroverk, 
realskola eller 'seminarium för utbil
dande av manliga folkskollärare. 

Den nya lagen träder emellertid 
icke i kraft förrän konungen med 
riksdagen bestämmer. Ett beslut i 
sistnämnda avseende väntas skola 
ske först efter slutförandet av en 
pågående utredning om kvinnliga 
statstjänares avlönings- och pen
sionsförhållanden. Då denna utred 
ning skall vara avslutad senast den 
30 juni 1923, hoppas man kunna 
framlägga förslag om behörighetsla
gens ikraftträdande för 1924 års 
riksdag:. 

Framför mig ligger "Svenska kyr

kan i London", ett vackert illustre
rat, litet häfte och det väcker en här 
av minnen och förhoppningar; hur 
det var, hur det är, hur det blir. 

Det var en nyårsdag för många 
år sedan, och jag var på väg till då
varande Svenska kyrkan i London. 
Det var en lång resa från West End 
genom City ut till East End. Från 
stationen gick vägen genom White-
chapel, en av dess värsta gator, 
Christian street, där man såg idel 
hebreiska skyltar! Och handeln äg
de rum på gatan, grönsaker, gamla 
kläder, "Cosher"-kött på bord och 
stolar eller på stenläggningen ända 
ut på gatan, ett väsen, en lukt, en 
smuts, som trotsar all beskrivning. 
Och sådana fysionomier och blickar 
se'n! Jag påskyndade mina steg, 
— jag sprang, tills slutligen ett 
hörn visade en skylt med orden: 
"Till svenska kyrkan". Åh, vilken 
lättnadens suck! 

Under hela gudstjänsten hölls ett 
rysligt oväsen av en barnskara på 
torget utanför. På nätterna bruka
de deras pappor och bröder stjäla 
marmorkorsen från gravstenarna, 
såga stänger ur järnstaketet kring 
kyrkogården, och när de behövde te
gelsten, så bröto de dem ur red
skapsskjulets väggar. 

Att detta icke var en lämplig 
plats för Svenska församlingskyrkan 
hade länge stått klart. Världssta
den, vidundret, hade marscherat mot 
väster, och lämnat sitt avskräde 
bakom sig i öster, och det som en 
gång varit en verksam, idog stads
del så nära dockorna, var nu bliven 
avstjälpningsplats för avskummet 
från Europas alla länder. — Till 
dockorna far man nu på järnväg och 
kommer icke mer genom dessa ga
tor. 

Det dröjde emellertid ett par tio
tal år innan man den 26 febr. 1911 
samlades för att inviga den nya 
svenska kyrkan i Harcourt street, 
West End. Akten förrättades av 
biskop Rodhe från Göteborg. Den 
gamla kyrkan hade blivit såld och 
raserad. Emanuel Swedenborgs 
stoft, som vilat där, hade blivit över
fört till fosterjorden. 

Den nya kyrkan bildar mittpar
tiet av en stor byggnad, som kallas 
församlingshuset, och som innehål
ler bostäder för kyrkoherden och lä

rarinnorna, skolrum, "sockenstuga", 
läsrum, samt "svenska salen", ett 
jätterum, vars ena ända har full
ständig gymnastikinredning, skänkt 
av svenska gymnaster i England. 
Mitt i byggnaden, en trappa upp, är 
kyrkan med altare och predikstol 
från den gamla kyrkan. Hon har en 
präktig orgel, och sång och musik 
stå, då kyrkokören har en utmärkt 
ledare i dir. Roth, mycket högt. 
Ljus och glad är kyrkan och gör ett 
vänligt, hemlikt intryck. Det är 
ljuvligt, tyst och stilla där uppe; 
man hör blott som ett avlägset mäk
tigt havsbrus, världsstadens aldrig 
tystnande dån. 

Men under veckans lopp är för
samlingshuset en arbetsam, surrande 
bikupa. Där sitta blåögda svenska 
flickor och gossar och njuta under
visning i sin egen svenska skola. 

Undervisningen sker efter svensk 
skolplan, så att barnen, såsom emel
lanåt händer, kunna omedelbart 
övergå till skola i hemlandet. 

Afton- och lördagsskolan arbeta 
på att bibehålla svenskt språk och 
svenskhet även hos andra och tredje 
generationens Londonsvenskar. Som
marresor till Sverige anordnas av 
skolan och äro en stark sporre till 
flitig skolgång. Onsdags e. m. sam
las svenska ungdomar till strövtåg 
i London under lämplig ledning. 
Då besökas i tur och ordning alla 
dessa historiskt minnesrika ställen: 
Tower, St. Pauls kyrka, Westmin
ster Abbey etc., de underbara mu
seerna och gallerierna, och alla möj
liga andra sevärdheter. 

Föreläsnings- och skolföreningar 
anordna föreläsningar av framstå 
ende forskare och andra betydande 
personer och föranstalta diskussio
ner. Deras strävan är att hålla Lon 
donsvenskarne "au fait" med nutida 
forskning, kulturella rörelser och 
samhällssträvanden i Sverige. 

Julaftonen håller kyrkan öppet 
bord för alla hemlösa landsmän och 
även övriga "aftnar" högtidlighål-
las med fester. 

Den präktiga gymnastiksalen är 
regelbundet i bruk flera gånger i 
veckan och åt K. F. U. K. är den 
kostnadsfritt upplåten varje onsdag. 

Flera olika syföreningar hålla un
der veckans lopp sina arbetsmöten i 
Församlingshusets läsrum. The 

Swedish women's relief fund arbetar 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

och Avbrottsförsäkring 

Liv- Kapital-

Brand 
samt 

, Livrante- och 
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

r 

1 

S V EN S KT 

v.. 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 
handelns, kon-

stens och littera

turens område 

l ä s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

En elegant visitväska 
"som hedrar sin ägarinnas smak 

köper Ni fördelaktigast hos 9 

%fm AQaäm 
o O KORSGATAN 12 

huvudsakligast för församlingens 
fattiga, och varje tisdag kl. 12 kom
ma många av dessa till kyrkan, där 
de få ge luft åt sina bekymmer, be 
om råd och hjälp; och ingen går 
ohjälpt därifrån. 

En viktig och populär person är 
"Församlings-systern", som existe
rar sedan 1918, och hennes under
håll bestrides dels ur den s. k. Kron
prinsessan Margaretas minnesfond, 
dels ur Reformationsfonden. Hon 
arbetar bland de fattiga och sjuka, 
gör täta besök och efterser, var nöd 
härskar. Hon upp sökes också av 
svenska flickor, vid deras ankomst 
och bistår alltid gärna med dåd och 
råd, varjämte hon deltager i försam
lingens sociala arbete. • 

Varje sön- och helgdag är hög
mässa i kyrkan och på söndags-
e. m. är alltid kaffeservering i läs
rummet, där framför allt yngre och 
nykomna svenskar och svenskor 
samlas och ha tillfälle att göra be
kantskaper. 

Detta ger i några få drag en all
män idé om det verkligen storar
tade och välsignelserika arbete, som 
utföres i den svenska församlingen. 
Skulle vi uppräkna alla de starka, 
dugande viljor, som där samarbeta, 
bleve listan för lång, men det är ett 
arbete, som redan burit och kommer 
att bära många rika frukter i kul
turens och svenskhetens tjänst. 

A. C. 

I engelska underhuset har inrikes
ministern interpellerats angående 
det eventuella tillsättandet av en 
kvinnlig inspektör för de engelska 
fängelserna med särskilt uppdrag att 
föreslå reformer i fråga om behand
lingen av kvinnliga fångar. Inri
ke sministerns svar blev avböjande. 

lodell 
avdelning 

"Barnfarsor." 
en över riksdagsbeslutet om 

kvinnas behörighet att innehava 
statstjänst har icke hälsats med uni
son glädje i den manliga pressen. En 
skribent vill att männen nu, när 
kvinnorna få tillträde till deras hit
tills fridlysta arbetsområden, skola 
bli lika berättigade med kvinnorna 
ifråga om de speciellt kvinnliga yr
kena och han tänker därvid särskilt 
på manliga barnmorskor, för vilka 
han finner titeln barnfarsor vällju
dande och lämplig. 

Förslaget är tydligen dödfött. Men 
varför tänka just på barnmorskan? 
Vi ha ju sjuksköterskebanan. Man 
skulle med uppriktigt hjärta kunna 
unna den manliga världen att slippa 
behandlas av sjuksköterskor för att 
i stället komma i åtnjutande av den 
milda, goda, tåliga, uppoffrande vår
den av manliga sjukskötare. 

Stilett. 

Ett pnfcet 

vatten är allt 
«om behövs 
för veckans 
tviitt. 

och en balja ljumt 

Det är onödigt att koka klädena 
k 
om man nnvnnder Rlnso. Genom nu 
läggn Ulfidernn i blöt i en ljum Uin s o .  
lösning över natten och genom nu 
sköljn dem väl morgonen därpä bllvn 
«le rena och snövita. Endast de smut-

sigaste ställena behövu gn u g .  
gas Ifttl  mellan händerna. 

På grund riv dess absolut« 
renhet lockar Rlnso av sig 
sjålv bokstavligen ut smul-
sen utan kokning och utan 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till  
»let minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

Rinso 
SUNLIGHT SÀPTVÀL AKTIEBOLAG. GÖTI8CWL 

45 öre 

Vill Ni 
bli vader? 

Den tvål, som ger den vacfc 
raste hyn, är Ovicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an< 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning. 

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

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

Alltid det nyaste i 
B L U S A R  

och 

JUMPERS 
Utsökta modeller. 

Fullständiga 
Reklampriser. 

Damunderkläder  
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 

Kanske är det högsta lovord 
• 1 att W kan säga om en männisKa, 

"har karaktär". Det het} ^ 
hennes medmänniskor upptäc 1 
det hos henne finns ett visst " 
som förlänar fasthet och föl) ' ^ 
het åt hennes sätt att handla oc ^ 
gör hennes ord tillförlitligt- ^ ^ 
tydligare utsäga vad karaktär 
man kalla denna "själens khpP 

Då I så häftigt söken de i ^ ^ 

behagen av ett ansikte, ^ ^ 
värde, att I så litet känn en 

undren charmen av en 

[BomuUetygcr - JYIöbeltyger - 6ardl ; 
Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godftetsfullt vad Fli önskar. 

Konst  f l i tens försäljning sm agastn,  ebuborz-^""," 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 

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

Offent» 
nöjen. 

— w 

FOLKTEATERN. 
T Varje afton kl. 8. 

jubileumsrevyn. 

-nTuTTÉÄTÉRN. 
L-'L-U „n föreställning. Annan-

C? «. ' «" 9-
"nines Bröllopsafton. 

fângedrags Teater 
1/3 Varje afton kl. 8. 

Otrogen. 
akter av Roberto Bracco_ 

f-""*"1 10 

!VlTA BANDETSj 
! 

! RESTAURANGER j 
i S,ottsskogen vid stora dammen -
! Kungsgatan 41 

! R E K O M M E N D E R A S  ; 

-A 

C«»"""""""""""' ' 

—= Par limcfjar man 

6äs t? 
33jötngåtöstnllan 
-Slottskogen. J tsta fil. matsals; ocf) 
fionditoriseroering. £uncfj, 7Iîtôôag< 
o. .Aftonkonsert. 23est. pr tel. J9268. 

JKusfiållssft. THargarcta 
J>arfigatan 2. J:sta fil. mat; 
settjettng. ftukost, £unefj, 
TTUôdag m. m. Tel. 16958. 

JmpettaI v j{amngafan n. 
Dîittfôr î>omftytftan. 
Telefon TO 42, J 68 72. 

Restaurant Terrassen 
förstklassig fionôttort o c f )  
luncfiseroetmg. Tel. J 9279. 

Kfcfi ^Konditori Restaurant, 'Kots-. 
gatan 13, 1 tr. Tet. J07 79. 

.Stora Teaterns Restau* 

rant .Sommarterrassen. 
tel. 3273. TKusik. 

Vita .Bandet 
Kungsgatan $). 1 Telefon J07 89. 

DotImers«T)Teetfis, Tlje« 
salong. 
frukost, £«ncft, .Smörgåsar. 

+ En god + 

{Grammophon} 
^ med kraftigt, tystgående verk, elegant. ^ 
^ och trevlig modell, är vår ty*p 511 i ek ^ 

till prifl Kr. 150: —. 

'olßrM "{BSSrasSSHSP» 

. . . . . .  

39e efeçanîasle 
Skodon köpas hos £ 

v' • k 
Nya A.-B. I iL V Skomagasin v* 

£ 
t; Tel. 9179 Kungsgatan 51^ Jl 

5PIÖAtr 

^'\Ya\-J£orsettetv 

Tillfällighetspris 14: 50. Storlek 56-90 
dm. Pris förut Kr. 30: —. 

(lÖTEBOROS CORSETTMAGASIN 
HELENE MORCK. 

48 Kungsg-, Göteborg. , 

Pyjamas & Morgonrockar 
Aparta modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48- Tel. 21100. 

Nyutkomna böcker. 
Universella Broderskapets teosofi-

ska förlag, Sthlm. Den teosofiska 
vägen. Nr 2. Innehåll: Det står i 
människans egen makt att göra sitt 
liv till en välsignelse. Av Emily 
Lemke-Neresheimer. — Eumenider-
na. Av Joseph H. Fussel. — Teo-
sofiens ocean. Av William Q Judge. 
— Orättvisa. Av R. Machell. — 
Glimtar av rörelsen m. m. Pris kr. 
9-

<«^TAPIS3E1 
•y/y _ DETALJ 

Ö. Hamng. 81.1 tr 

INIABS 
Handarbeten, 

stort urval. 

Från Konstutställningen. 
Sigrid Fridmans exposition. 

Skulpturen är ingen populär konst. 
Medan målningen är liksom omedel
bart tillgänglig för ögat fordrar 
skulpturen en smula verkligt intresse 
för att bli uppmärksammad. Man 
iakttar bäst detta förhållande på ett 
museum. Publiken strömmar endast 
flyktigt beskådande genom skulp
tursalarna för att komma till tavlor
na, där den stannar för längre be

grundande. 
Man kan förklara det. Skulptu

ren är sällsynt. Den underhåller 
allra minst i våra dagar i samma ut
sträckning som måleriet allmänhetens 
intresse. Vad det kan bero på, men 
de konstnärer som skapa för stenen 
och bronsen äro icke många. 

När under förra, året vår stad er
höll ett nytt offentligt konstverk, 
Sigrid Fridmans bekanta pingvin-
brunn utanför Naturihistor. museet i 
Slottsskogen, fästes även i denna tid-

Q/ika 
ôlornsferarâelen 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

J/asa <33lo ms 1er handel 
Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

ning uppmärksamheten på att där
med för första gången en kvinnlig 
skulptör löst en monumentalare upp
gift inom vår svenska skulptur. 

En blick på Sigrid Fridmans ut
ställning i Konstmuseet ger en fylli
gare bild av den individualitet för 
sig hon bildar i vår moderna skulp
turkonst. Redan det sovrade urval 
varmed hon låter representera sig in
ger respekt. Man ser genast att man 
här för att använda en utnött fras 
har att göra med en konstnär som 
kan sina saker. Hennes form är på 
intet sätt sprudlande eller berusan
de. Det vilar något av stenens stel
nade skönhetsro över hennes arbeten. 
Ett undantag utgör måhända brun
nen med faunerna •— ett inspirerat, 
helgjutet verk, fullt av gratie och 
liv. Den rytmiska bågen i faunpoj
karnas gestalter, där de med fotstöd 
mot brunnssockeln böja sig över ka
rets kant för att av hjärtans lust 
spruta vatten på varandra, fortsattes 
liksom av de spelande vattenstrålar
na. Brunnen skulle förstorad kun
na bliva en verkligt vacker och 
förnäm skulptur för någon av Göte
borgs många parker. 

Ett märkligare arbete är den helt 
nyligen och här på jubileumsutställ
ningen för första gången exponerade 
stora gruppen Hästtämjaren. 

Det är något ganska enastående att 
en kvinna vågar sig på en dylik 
monumental komposition. Ännu säll
syntare är att hon lyckas giva den 
en monumental lösning. En sido
blick på andra konstens områden, 
främst litteraturen, visar dock att 
det i tiden håller på att arbeta sig 
tram en monumental kvinnlig konst, 
som, om också ännu fjärran och 
spridd, invarslar en ny epok i kultur
historien. Yad man vid betraktan
de av Sigrid F ridmans skulptur 
isynnerhet beundrar är den säkra, 
på ingen punkt svikande balansen 
över denna uttrycksfulla grupp av 
mannen med de två vrenskande häs
tarna. Skulptrisens förmåga av ett 
originellt grepp på det väsentliga i 
en djurskulptur har förut gjort sig 
gällande i hennes förträffliga Sjö
häst i Atlanticas hus i Göteborg samt 
i Pingvinbrunnen. Dessa hästar äro 
produkter av samma originella, form-
säkra mejsel. 

Utan någon avigsida, som icke är 
gjord att ses, skulpturalt vacker från 
alla håll är Hästtämjaren en given 
friluftsskulptur, vilken äger alla de 
konstnärliga förutsättningarna att 
bli ihågkommen när man nästa gång 
söker ett för god svensk skulptur re
presentativt verk till stadens förskö
nande. 

En annan och mjukare sida av 
Sigrid Fridmans produktion finner 
man i En fåvitsk jungfru — en 
större träskulptur, vars sällsamma 
metalliskt djupa patina får sin för
klaring därigenom att den skurits ur 
en ekstock från det en gång sjunkna 
Riksäpplet, och som alltså legat mer 
än ett par sekel på havsbottnen. Vi
dare märker man den trolska träd
gårdsfiguren Pan, en symbol liksom 
av naturens mystik, skapad ur och 
sammanvuxen med dess former samt 
den med honom besläktade Centau
ren. 

Härmed väro nämnda några av de 
arbeten, som främst dröja kvar i 
minnet efter ett besök i Sigrid Frid
mans speciella sal. Med litet upp-
täckarglädje hittar man den alltid, 
ehuru det ännu har sina svårigheter 
att innan kataloger hunnit bli färdi
ga orientera sig bland mängden av 
verk och avdelningar däruppe. Men 
den värdefulla expositionen förtjä
nar i hög grad denna insats av in
tresse från allmänhetens sida. 

S. L. 

utvalda jjån de 
finaste och förnäm
sta théplantagerna 
på Ceylon och i Kina 
hava en delikaf® 
arom samt garan
teras rena och.® 
o|6rfa(ökacle 

En människas sanna rikedom är 
det goda hon i detta livet gjort sina 
medmänniskor. När hon dör, fråga 
dessa huru stora rikedomar hon 
lämnat efter sig, men änglarne frå
ga vilka goda gärningar hon sänt 

före sig. 
Mahomet. 

Strumpor, Vantar, 
Väskor och Kragar. 
De nyaste i solida kvaliteter. 

De ofullgångna. 
Jag är inte förälskad. Skall jag 

förövrigt någonsin bli det mera? 
Man lär sig trots allt en del, även 
om det tar tid ibland. De erfaren
heter, jag gjort, ha fött tvivel och 
kritik. Min själ flammar inte upp i 
lågor, om det faller ned en gnista i 

den. 
Skall jag vara sann, vet jag inte, 

om jag är så alldeles nöjd med denna 
utveckling. För den, som ständigt 
gör sina reflexioner, mister livet så 
mycket av sitt omedelbarhetens be
hag. .Tag märker det själv, ty jag 
upplevde allting mera helt och rent 
förr. Nu tar jag trött emot allt, som 
jag får, såsom någonting av något 
yttre bestämt och mig tilldelat. Jag 
är resignerad utan att vilja vara det. 

Kanske har jag häri roten till att 
jag inte befinner mig väl. 

Jag är inte förälskad i den kvin
na, som nu har ett visst samband 
med mitt liv. Men jag blir glad, när 
jag någon gång hör hennes steg i 
min trappa. Jag väntar ju någon — 
se där den känsla, som jag nu under 
några år gått och burit på. Men in

te vet jag, om jag väntar just henne, 
vars steg dock ibland göra mig glad. 

Greta brukar komma i skymnings
timman. Hon vet, att jag brukar va
ra ledig då och upplagd för att lyss
na till hennes små infall. Jag tyc
ker om henne för att hon alltid före
faller att vara så explosivt full av 
tankar och hugskott. Det är liksom 
hon "samlat på hög" sedan vi sist 
råkades. Hon har sa bråttom att fa 
sagt allt, hon bär på. Därför vär
mer glimten i hennes öga, och klan
gen i hennes skratt smittar och gör 
mig gott. Och så detta leende kring 
hennes lilla mun! 

T kväll har hon suttit här hos mig 
igen. På bordet står nu kvar en 
glasassiett med några fruktrester och 
nötskal. Den glömde hon i kväll. 
Anars plägar hon alltid vara så 

A.-B. 
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Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖTEBORGS 

MQRGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

VÅREN är hommen! 
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. 

L U X  KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

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

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det år tillverkat sårskilr 

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

vävnader och låmnar allting friskt och behagligt. 

LUX såljc* endast I paket. 

LU 
5UNUGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

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

I Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

25. 

Just nu kom också Lisa Lippert 
^ »in raska bestämda gång och 

av in i Rosenhof. Paul såg 
une stanna vid den största grup-

vid ^eimes sma'a ansikte blekna 
'l" ̂ t^en' som a^a voro ivriga att 

star a ^6dan hlev det något ty-
fortf • !":'a^ner"-k0'Ma torde väl ha 
sim a+rit m8<^ s'na giftiga viskade in-

11'161"" kunde icke höra 
lörel"1 19n Vidast hennes hand-
]tas,„ T' Plötsligt såg han Lisa 
förels lU UC^ inbaka med en stolt 
s°m h a ' ̂ °ra^' "l011 där rörelsen. 
Oct såV-^a ^ kände till från förr, 
ligt öv^ dennes klara- stämma tyd-

Under v'll-gården ^ valnötsträdet, 
S^r inför^ ^an S*0<^: "-^de Wessel 

Sl11 himmelske domare. 

Blygas borde ni, att tala illa om en 
död. — Kom, mor." 

Hon gick förbi och drog åt sig sin 
klänning, som om hon varit rädd, att 
röra vid den lågsinta tiggerskan. 

Över sitt trädgårdsstaket pratade 
baronen med den gamle Deideles. 
Deideles visste som vanligt, huru 
allt gått till från början till slut, 
som om han själv varit närvarande 

vid sorgedramat. 
"Vad skall man väl säga, herr ba

ron? Det kunde man räkna ut på 
fingrarna att det skulle gå galet för 
den unge mannen.' 

Baronen såg tankfull på sina 
blomstersängar, som just uppvisade 
en del brokiga sommarblommor. 

"Ater en sådan där planta, Deide
les, som skjuter upp praktfullt, men 
sjunker samman innan hon hinner 
blomma. Men i alla fall, där fanns 
kraft i den olycklige, kraft och he

der." 
Deideles ryckte på axlarne. ' Med 

hedern kommer man inte långt. Tva 
människor har han berövat lycka och 
frid, och sig själv livet. Är det nå

gon vinst?" 

"Er Moritz skulle nog ha varit 
försiktigare." 

"Min Moritz vet vad han gör, herr 
baron. Föraktar han kanske frun
timmer? Visst inte! Han har nob
la bekantskaper. Men han har all
tid ett vaket öga för sina affärer. 
Är inte släpphänt, men alltid försik
tig. Kärleken är för honom liksom 
— hur skall jag säga? — desserten 
efter en måltid, icke själva målti
den." 

Paul skulle just gå förbi, men ba
ronen sträckte sin hand ut till ho
nom över staketet i allvarlig med
känsla. 

"Han var er vän, herr Wieprandt." 
Paul kunde svara endast med en 

stum handtryckning. Hans strupe 
var som tillsnörd. Om han försökt 
att tala ett enda ord, skulle han ha 
brustit i snyftningar. Han gick ner 
i Pothoffs källare för att äta mid
dag. 

Där fanns ingen utom huskatten, 
som låg och sträckte sig på det san
dade golvet, och Julia, som på sitt 
vanliga lugna och likgiltiga sätt 
ställde fram hans kuvert. 

Paul grep Julias arm: "Vet du 
det?" 

Hon nickade: "Han har skjutit 
sig." 

"Och varför han har skjutit sig? 
— Varför?" 

"För att han var en fåne." 
"Julia! Hans bror visste ju om 

det! Brodern, som han hade att 
tacka för allt! Inte kunde han då 
leva längre?" 

T Julias marmoransikte böjde sig 
läpparna föraktligt. 

"Är väl Ernst Wessel en man för 
en sådan hustru som Lisbeth? Hon 
gjorde rätt som tog Ede. Och Ede 
gjorde rätt — tusen gånger — att 
han tog henne." 

"Men Julia, ser du då ingenting 
annat i världen än kärlek, kärlek, 
kärlek?! Ha då tacksamhet, trohet, 
rättskaffenhet rakt ingen plats, rakt 
ingfcn rättighet i livet? Det kan du 
inte mena? 

Julia ryckte på axlarna. ' Folk 
pratar så dumt om allt det där. T 
grund och botten vrider sig ändå allt 
bara om en sak. Den är också det 
enda, som är värt något." 

För Paul i hans överretade sinnes

stämning var det, som hörde han ett 
fällgaller falla dånande ned och 
skarpt skilja honom från denna kvin
na, kring vilken hans begärelser 
kretsat under de sista veckorna, och 
som ännu lockade hans sinnen, me
dan hans själ började få blicken upp 
för en vidare värld, full av hopp, av 
arbete och plikter, en värld, vars la
gar grepo över i ett högre varande, i 
en tillståndsordning, vars hemlig
hetsfulla skönhet han anade, trots sin 
irrande andes misstag och felsteg. 
Denna högre värld var tillsluten för 
Julias blick. Ede hade nog talat 
sant. Hon var icke av dem som 
sporra framåt och uppåt, hon var 
tvärtom en tyngd, som drog ned i 
samma gyttja, från vilken hon själv 
kom. 

Han talade intet ord mer, och Ju
lia ställde fram rätterna och tog dem 
åter bort, sedan han knappt mer än 
smakat på dem. Han kvaldes av 
smärtan över vännen, och i denna 
smärta blandade sig en ständigt 
växande dov ångest för honom själv. 

Två dagar senare vigdes Ede Wes
sels stoft till den sista vilan. Många 
kransar smyckade hans kista. Många 

kamrater från fabriken och nästan 
hela Rosenliof bevisade honom den 
sista hedersbetygelsen. Då försam
lingens prästerskap avböjt allt delta
gande i självmördarens begravning, 
så höll en av hans kamrater ett kort 
tal. Ernst Wessel stod hela tiden 
utan tårar och med orörligt ansikte. • 
Tårlös och med förstenade drag lät 
han de tre skovlarne mull falla på 
broderns kista med en så avvisande 
värdighet, att ingen fråga, ingen an
spelning vågade sig fram inför ho
nom, och icke ens deltagandet fann 
mod att yttra ett skyggt ord. 

Snart gick allt åter i vardagsspå
ren. Det lilla tomrum, som uppstått 
genom Ede Wessels död, slöt sig. En 
annan stod på hans arbetsplats. Fol
ket i Rosenhof fingo nya intressen 
och nya bekymmer. Några flera 
grå hår glänste på Ernst Wessels 
hjässa. Lisbeths steg voro icke mer 
så dansande lätta som förr, när hon 
gick över gården för att göra sina 
inköp. I det lilla hemmet, som förut 
fylldes med glädje vid den nu dödes 
klara skratt, nämndes hans namn al
drig. 

Men för en hade Ede Wessels död 
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giver ett storartat resultat. 

nom ett ständigt uppodlande av nya 
talanger något enastående vackert 
och burget av sitt hem. Och det an
märkningsvärdaste av allt! Ur den
na enkla, ursprungligen djupt okun
niga flicka framträdde småningom 
en mångsidigt bildad kvinna, som på 
ett glänsande sätt kunde upprätthålla 
vilken konversation som helst i sitt 
hem. Hon berörde därvid icke en
dast flyktigt ämnena, utan förrådde 
genom träffsäkra jämförelser och en 
förvånande specialkännedom att hon 
bedrivit grundliga studier con amore 
i alla sådana ämnen som ligga inom 
allmänbildningens ram. 

Och anledningen? — Kärleken till 
mannen. När hon märkte att denne 
pinades av hennes okunnighet — och 
ännu mer! att han hos andra kvinnor 
vann ett större och innehållsrikare 
tankeutbyte vaknade hos henne med
vetandet om faran att bli efter, fat
tade henne en längtan att även på det 
intellektuella området bliva maken en 
jämbörding och förstående kamrat. 
Och med bördan av ett stort hem 
och en stor barnskara på sina axlar 
grep hon sig det stora verket an att 
planmässigt och grundligt odla sin 
försummade själ. Yad hon person
ligen vunnit på detta kan icke över
skattas. I st. f. att nöja sig med det 
utblommade trädets anspråkslösa 
plats har hon med sina nya intres
sen liksom upplevat en ny ungdom 
och står nu, sedan hon befriats från 
barnkammaren och fått döttrarnas 
hjälp i huset som en livskraftig, va
ken kamrat till sina barn och sin 
make, som en klok, praktiskt erfaren 
och upplyst medborgarinna i det so 
ciala arbetet. 

Detta är ett enda exempel. Livet 
har många. Men regler äro de ännu 
icke. Och det är skada. Ty dat 
finns i kvinnan ett material, som är 
"starkare än kopparns" och som rätt 
använt skulle kunna göra henne till 
en makt, icke endast i materiens utan 
även i andens värld. Den värld var 
av jordelivet är sammansatt. 

"Lilla Nobelpriset" 
till Elin Wägner. 

Samfundet De Nio, den förening 
av nio för livstiden valda ledamöter, 
som 1913 bildades i Stockholm enligt 
testamente av fröken Lotten von 
Kraemer, och som har till uppgift att 
främja den svenska litteraturen ge
nom prisbelöning, har vid sitt års-
sammanträde den 13 maj för första 
gången utdelat årets stora pris av 
10,000 kronor till en kvinna, nämli
gen till författarinnan fru Elin 
Wägner. I en samtidigt överlämnad 
adress säges priset vara tänkt såsom 
'en gärd av erkänsla för Eder dikt

nings friska konstnärliga värde. Ni 
har genom Edra av seende medkänsla 
och försonande humor burna skild
ringar ur nutida kvinnors liv och ur 
allmogelivet gjort en betydelsefull 
insats i svensk litteratur." 

Vi gratulera fru Wägner till den 
dubbla utmärkelsen! 

Att världen ej är oss i lag 
Vi veta att berätta. 
Förslag man välver på förslag 
Att komma på det rätta. 
Det bästa dock man förbiser 
Bland de förslag, som välva, 
Att världen bättre blir, ju mer 
Vi oss förbättra själva. 

E. Sehlstedt. 

Vi hava hört män med stor erfa
renhet säga, att de ofta ångrat, att 
de talat, men aldrig att de tegat. 

S. Smiles. 

PÄRLOR 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 
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Notariatavdelning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Sverige i London. 

Kvinnorna få tillträde 
till statstjänst. 

I pressläggningsögonblicket ingår 
det glädjande meddelandet, att riks
dagens båda kamrar antagit den 
kungliga propositionen om kvinnas 
rätt att innehava .statstjänst dock 
med den ändringen som inneslutes i 
hr C. G. Ekmans reservation, näm
ligen att k. m:t skall äga rätt att 
utfärda närmare bestämmelser om 
kvinnas tillträde till sådan domare
tjänst, varmed är förenat uppdrag 
att föra ordet i underrätt på landet. 

Ledamoten av Första kammaren 
yrkesinspektrisen ifröken Kerstin 
Hesselgren höll ett «tort och vägande 
anförande till förmån för proposi
tionen. 

De statstjänster som äro kvinnor
na undantagna äro prästerliga, mi
litära och polistjänster, vissa bevak
ningstjänster samt gymnastiklärare-
tjänster vid högre allmänt läroverk, 
realskola eller 'seminarium för utbil
dande av manliga folkskollärare. 

Den nya lagen träder emellertid 
icke i kraft förrän konungen med 
riksdagen bestämmer. Ett beslut i 
sistnämnda avseende väntas skola 
ske först efter slutförandet av en 
pågående utredning om kvinnliga 
statstjänares avlönings- och pen
sionsförhållanden. Då denna utred 
ning skall vara avslutad senast den 
30 juni 1923, hoppas man kunna 
framlägga förslag om behörighetsla
gens ikraftträdande för 1924 års 
riksdag:. 

Framför mig ligger "Svenska kyr

kan i London", ett vackert illustre
rat, litet häfte och det väcker en här 
av minnen och förhoppningar; hur 
det var, hur det är, hur det blir. 

Det var en nyårsdag för många 
år sedan, och jag var på väg till då
varande Svenska kyrkan i London. 
Det var en lång resa från West End 
genom City ut till East End. Från 
stationen gick vägen genom White-
chapel, en av dess värsta gator, 
Christian street, där man såg idel 
hebreiska skyltar! Och handeln äg
de rum på gatan, grönsaker, gamla 
kläder, "Cosher"-kött på bord och 
stolar eller på stenläggningen ända 
ut på gatan, ett väsen, en lukt, en 
smuts, som trotsar all beskrivning. 
Och sådana fysionomier och blickar 
se'n! Jag påskyndade mina steg, 
— jag sprang, tills slutligen ett 
hörn visade en skylt med orden: 
"Till svenska kyrkan". Åh, vilken 
lättnadens suck! 

Under hela gudstjänsten hölls ett 
rysligt oväsen av en barnskara på 
torget utanför. På nätterna bruka
de deras pappor och bröder stjäla 
marmorkorsen från gravstenarna, 
såga stänger ur järnstaketet kring 
kyrkogården, och när de behövde te
gelsten, så bröto de dem ur red
skapsskjulets väggar. 

Att detta icke var en lämplig 
plats för Svenska församlingskyrkan 
hade länge stått klart. Världssta
den, vidundret, hade marscherat mot 
väster, och lämnat sitt avskräde 
bakom sig i öster, och det som en 
gång varit en verksam, idog stads
del så nära dockorna, var nu bliven 
avstjälpningsplats för avskummet 
från Europas alla länder. — Till 
dockorna far man nu på järnväg och 
kommer icke mer genom dessa ga
tor. 

Det dröjde emellertid ett par tio
tal år innan man den 26 febr. 1911 
samlades för att inviga den nya 
svenska kyrkan i Harcourt street, 
West End. Akten förrättades av 
biskop Rodhe från Göteborg. Den 
gamla kyrkan hade blivit såld och 
raserad. Emanuel Swedenborgs 
stoft, som vilat där, hade blivit över
fört till fosterjorden. 

Den nya kyrkan bildar mittpar
tiet av en stor byggnad, som kallas 
församlingshuset, och som innehål
ler bostäder för kyrkoherden och lä

rarinnorna, skolrum, "sockenstuga", 
läsrum, samt "svenska salen", ett 
jätterum, vars ena ända har full
ständig gymnastikinredning, skänkt 
av svenska gymnaster i England. 
Mitt i byggnaden, en trappa upp, är 
kyrkan med altare och predikstol 
från den gamla kyrkan. Hon har en 
präktig orgel, och sång och musik 
stå, då kyrkokören har en utmärkt 
ledare i dir. Roth, mycket högt. 
Ljus och glad är kyrkan och gör ett 
vänligt, hemlikt intryck. Det är 
ljuvligt, tyst och stilla där uppe; 
man hör blott som ett avlägset mäk
tigt havsbrus, världsstadens aldrig 
tystnande dån. 

Men under veckans lopp är för
samlingshuset en arbetsam, surrande 
bikupa. Där sitta blåögda svenska 
flickor och gossar och njuta under
visning i sin egen svenska skola. 

Undervisningen sker efter svensk 
skolplan, så att barnen, såsom emel
lanåt händer, kunna omedelbart 
övergå till skola i hemlandet. 

Afton- och lördagsskolan arbeta 
på att bibehålla svenskt språk och 
svenskhet även hos andra och tredje 
generationens Londonsvenskar. Som
marresor till Sverige anordnas av 
skolan och äro en stark sporre till 
flitig skolgång. Onsdags e. m. sam
las svenska ungdomar till strövtåg 
i London under lämplig ledning. 
Då besökas i tur och ordning alla 
dessa historiskt minnesrika ställen: 
Tower, St. Pauls kyrka, Westmin
ster Abbey etc., de underbara mu
seerna och gallerierna, och alla möj
liga andra sevärdheter. 

Föreläsnings- och skolföreningar 
anordna föreläsningar av framstå 
ende forskare och andra betydande 
personer och föranstalta diskussio
ner. Deras strävan är att hålla Lon 
donsvenskarne "au fait" med nutida 
forskning, kulturella rörelser och 
samhällssträvanden i Sverige. 

Julaftonen håller kyrkan öppet 
bord för alla hemlösa landsmän och 
även övriga "aftnar" högtidlighål-
las med fester. 

Den präktiga gymnastiksalen är 
regelbundet i bruk flera gånger i 
veckan och åt K. F. U. K. är den 
kostnadsfritt upplåten varje onsdag. 

Flera olika syföreningar hålla un
der veckans lopp sina arbetsmöten i 
Församlingshusets läsrum. The 

Swedish women's relief fund arbetar 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

och Avbrottsförsäkring 

Liv- Kapital-

Brand 
samt 

, Livrante- och 
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 
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som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 
handelns, kon-

stens och littera

turens område 

l ä s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

En elegant visitväska 
"som hedrar sin ägarinnas smak 

köper Ni fördelaktigast hos 9 

%fm AQaäm 
o O KORSGATAN 12 

huvudsakligast för församlingens 
fattiga, och varje tisdag kl. 12 kom
ma många av dessa till kyrkan, där 
de få ge luft åt sina bekymmer, be 
om råd och hjälp; och ingen går 
ohjälpt därifrån. 

En viktig och populär person är 
"Församlings-systern", som existe
rar sedan 1918, och hennes under
håll bestrides dels ur den s. k. Kron
prinsessan Margaretas minnesfond, 
dels ur Reformationsfonden. Hon 
arbetar bland de fattiga och sjuka, 
gör täta besök och efterser, var nöd 
härskar. Hon upp sökes också av 
svenska flickor, vid deras ankomst 
och bistår alltid gärna med dåd och 
råd, varjämte hon deltager i försam
lingens sociala arbete. • 

Varje sön- och helgdag är hög
mässa i kyrkan och på söndags-
e. m. är alltid kaffeservering i läs
rummet, där framför allt yngre och 
nykomna svenskar och svenskor 
samlas och ha tillfälle att göra be
kantskaper. 

Detta ger i några få drag en all
män idé om det verkligen storar
tade och välsignelserika arbete, som 
utföres i den svenska församlingen. 
Skulle vi uppräkna alla de starka, 
dugande viljor, som där samarbeta, 
bleve listan för lång, men det är ett 
arbete, som redan burit och kommer 
att bära många rika frukter i kul
turens och svenskhetens tjänst. 

A. C. 

I engelska underhuset har inrikes
ministern interpellerats angående 
det eventuella tillsättandet av en 
kvinnlig inspektör för de engelska 
fängelserna med särskilt uppdrag att 
föreslå reformer i fråga om behand
lingen av kvinnliga fångar. Inri
ke sministerns svar blev avböjande. 

lodell 
avdelning 

"Barnfarsor." 
en över riksdagsbeslutet om 

kvinnas behörighet att innehava 
statstjänst har icke hälsats med uni
son glädje i den manliga pressen. En 
skribent vill att männen nu, när 
kvinnorna få tillträde till deras hit
tills fridlysta arbetsområden, skola 
bli lika berättigade med kvinnorna 
ifråga om de speciellt kvinnliga yr
kena och han tänker därvid särskilt 
på manliga barnmorskor, för vilka 
han finner titeln barnfarsor vällju
dande och lämplig. 

Förslaget är tydligen dödfött. Men 
varför tänka just på barnmorskan? 
Vi ha ju sjuksköterskebanan. Man 
skulle med uppriktigt hjärta kunna 
unna den manliga världen att slippa 
behandlas av sjuksköterskor för att 
i stället komma i åtnjutande av den 
milda, goda, tåliga, uppoffrande vår
den av manliga sjukskötare. 

Stilett. 

Ett pnfcet 

vatten är allt 
«om behövs 
för veckans 
tviitt. 

och en balja ljumt 

Det är onödigt att koka klädena 
k 
om man nnvnnder Rlnso. Genom nu 
läggn Ulfidernn i blöt i en ljum Uin s o .  
lösning över natten och genom nu 
sköljn dem väl morgonen därpä bllvn 
«le rena och snövita. Endast de smut-

sigaste ställena behövu gn u g .  
gas Ifttl  mellan händerna. 

På grund riv dess absolut« 
renhet lockar Rlnso av sig 
sjålv bokstavligen ut smul-
sen utan kokning och utan 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till  
»let minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

Rinso 
SUNLIGHT SÀPTVÀL AKTIEBOLAG. GÖTI8CWL 

45 öre 

Vill Ni 
bli vader? 

Den tvål, som ger den vacfc 
raste hyn, är Ovicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland an< 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning. 

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

Ovicula (ägg) Tvål 
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

Alltid det nyaste i 
B L U S A R  

och 

JUMPERS 
Utsökta modeller. 

Fullständiga 
Reklampriser. 

Damunderkläder  
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 

Kanske är det högsta lovord 
• 1 att W kan säga om en männisKa, 

"har karaktär". Det het} ^ 
hennes medmänniskor upptäc 1 
det hos henne finns ett visst " 
som förlänar fasthet och föl) ' ^ 
het åt hennes sätt att handla oc ^ 
gör hennes ord tillförlitligt- ^ ^ 
tydligare utsäga vad karaktär 
man kalla denna "själens khpP 

Då I så häftigt söken de i ^ ^ 

behagen av ett ansikte, ^ ^ 
värde, att I så litet känn en 

undren charmen av en 

[BomuUetygcr - JYIöbeltyger - 6ardl ; 
Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godftetsfullt vad Fli önskar. 

Konst  f l i tens försäljning sm agastn,  ebuborz-^""," 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 
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Offent» 
nöjen. 

— w 

FOLKTEATERN. 
T Varje afton kl. 8. 

jubileumsrevyn. 

-nTuTTÉÄTÉRN. 
L-'L-U „n föreställning. Annan-

C? «. ' «" 9-
"nines Bröllopsafton. 

fângedrags Teater 
1/3 Varje afton kl. 8. 

Otrogen. 
akter av Roberto Bracco_ 

f-""*"1 10 

!VlTA BANDETSj 
! 

! RESTAURANGER j 
i S,ottsskogen vid stora dammen -
! Kungsgatan 41 

! R E K O M M E N D E R A S  ; 

-A 

C«»"""""""""""' ' 

—= Par limcfjar man 

6äs t? 
33jötngåtöstnllan 
-Slottskogen. J tsta fil. matsals; ocf) 
fionditoriseroering. £uncfj, 7Iîtôôag< 
o. .Aftonkonsert. 23est. pr tel. J9268. 

JKusfiållssft. THargarcta 
J>arfigatan 2. J:sta fil. mat; 
settjettng. ftukost, £unefj, 
TTUôdag m. m. Tel. 16958. 

JmpettaI v j{amngafan n. 
Dîittfôr î>omftytftan. 
Telefon TO 42, J 68 72. 

Restaurant Terrassen 
förstklassig fionôttort o c f )  
luncfiseroetmg. Tel. J 9279. 

Kfcfi ^Konditori Restaurant, 'Kots-. 
gatan 13, 1 tr. Tet. J07 79. 

.Stora Teaterns Restau* 

rant .Sommarterrassen. 
tel. 3273. TKusik. 

Vita .Bandet 
Kungsgatan $). 1 Telefon J07 89. 

DotImers«T)Teetfis, Tlje« 
salong. 
frukost, £«ncft, .Smörgåsar. 

+ En god + 

{Grammophon} 
^ med kraftigt, tystgående verk, elegant. ^ 
^ och trevlig modell, är vår ty*p 511 i ek ^ 

till prifl Kr. 150: —. 

'olßrM "{BSSrasSSHSP» 

. . . . . .  

39e efeçanîasle 
Skodon köpas hos £ 

v' • k 
Nya A.-B. I iL V Skomagasin v* 

£ 
t; Tel. 9179 Kungsgatan 51^ Jl 

5PIÖAtr 

^'\Ya\-J£orsettetv 

Tillfällighetspris 14: 50. Storlek 56-90 
dm. Pris förut Kr. 30: —. 

(lÖTEBOROS CORSETTMAGASIN 
HELENE MORCK. 

48 Kungsg-, Göteborg. , 

Pyjamas & Morgonrockar 
Aparta modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48- Tel. 21100. 

Nyutkomna böcker. 
Universella Broderskapets teosofi-

ska förlag, Sthlm. Den teosofiska 
vägen. Nr 2. Innehåll: Det står i 
människans egen makt att göra sitt 
liv till en välsignelse. Av Emily 
Lemke-Neresheimer. — Eumenider-
na. Av Joseph H. Fussel. — Teo-
sofiens ocean. Av William Q Judge. 
— Orättvisa. Av R. Machell. — 
Glimtar av rörelsen m. m. Pris kr. 
9-

<«^TAPIS3E1 
•y/y _ DETALJ 

Ö. Hamng. 81.1 tr 

INIABS 
Handarbeten, 

stort urval. 

Från Konstutställningen. 
Sigrid Fridmans exposition. 

Skulpturen är ingen populär konst. 
Medan målningen är liksom omedel
bart tillgänglig för ögat fordrar 
skulpturen en smula verkligt intresse 
för att bli uppmärksammad. Man 
iakttar bäst detta förhållande på ett 
museum. Publiken strömmar endast 
flyktigt beskådande genom skulp
tursalarna för att komma till tavlor
na, där den stannar för längre be

grundande. 
Man kan förklara det. Skulptu

ren är sällsynt. Den underhåller 
allra minst i våra dagar i samma ut
sträckning som måleriet allmänhetens 
intresse. Vad det kan bero på, men 
de konstnärer som skapa för stenen 
och bronsen äro icke många. 

När under förra, året vår stad er
höll ett nytt offentligt konstverk, 
Sigrid Fridmans bekanta pingvin-
brunn utanför Naturihistor. museet i 
Slottsskogen, fästes även i denna tid-

Q/ika 
ôlornsferarâelen 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

J/asa <33lo ms 1er handel 
Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

ning uppmärksamheten på att där
med för första gången en kvinnlig 
skulptör löst en monumentalare upp
gift inom vår svenska skulptur. 

En blick på Sigrid Fridmans ut
ställning i Konstmuseet ger en fylli
gare bild av den individualitet för 
sig hon bildar i vår moderna skulp
turkonst. Redan det sovrade urval 
varmed hon låter representera sig in
ger respekt. Man ser genast att man 
här för att använda en utnött fras 
har att göra med en konstnär som 
kan sina saker. Hennes form är på 
intet sätt sprudlande eller berusan
de. Det vilar något av stenens stel
nade skönhetsro över hennes arbeten. 
Ett undantag utgör måhända brun
nen med faunerna •— ett inspirerat, 
helgjutet verk, fullt av gratie och 
liv. Den rytmiska bågen i faunpoj
karnas gestalter, där de med fotstöd 
mot brunnssockeln böja sig över ka
rets kant för att av hjärtans lust 
spruta vatten på varandra, fortsattes 
liksom av de spelande vattenstrålar
na. Brunnen skulle förstorad kun
na bliva en verkligt vacker och 
förnäm skulptur för någon av Göte
borgs många parker. 

Ett märkligare arbete är den helt 
nyligen och här på jubileumsutställ
ningen för första gången exponerade 
stora gruppen Hästtämjaren. 

Det är något ganska enastående att 
en kvinna vågar sig på en dylik 
monumental komposition. Ännu säll
syntare är att hon lyckas giva den 
en monumental lösning. En sido
blick på andra konstens områden, 
främst litteraturen, visar dock att 
det i tiden håller på att arbeta sig 
tram en monumental kvinnlig konst, 
som, om också ännu fjärran och 
spridd, invarslar en ny epok i kultur
historien. Yad man vid betraktan
de av Sigrid F ridmans skulptur 
isynnerhet beundrar är den säkra, 
på ingen punkt svikande balansen 
över denna uttrycksfulla grupp av 
mannen med de två vrenskande häs
tarna. Skulptrisens förmåga av ett 
originellt grepp på det väsentliga i 
en djurskulptur har förut gjort sig 
gällande i hennes förträffliga Sjö
häst i Atlanticas hus i Göteborg samt 
i Pingvinbrunnen. Dessa hästar äro 
produkter av samma originella, form-
säkra mejsel. 

Utan någon avigsida, som icke är 
gjord att ses, skulpturalt vacker från 
alla håll är Hästtämjaren en given 
friluftsskulptur, vilken äger alla de 
konstnärliga förutsättningarna att 
bli ihågkommen när man nästa gång 
söker ett för god svensk skulptur re
presentativt verk till stadens förskö
nande. 

En annan och mjukare sida av 
Sigrid Fridmans produktion finner 
man i En fåvitsk jungfru — en 
större träskulptur, vars sällsamma 
metalliskt djupa patina får sin för
klaring därigenom att den skurits ur 
en ekstock från det en gång sjunkna 
Riksäpplet, och som alltså legat mer 
än ett par sekel på havsbottnen. Vi
dare märker man den trolska träd
gårdsfiguren Pan, en symbol liksom 
av naturens mystik, skapad ur och 
sammanvuxen med dess former samt 
den med honom besläktade Centau
ren. 

Härmed väro nämnda några av de 
arbeten, som främst dröja kvar i 
minnet efter ett besök i Sigrid Frid
mans speciella sal. Med litet upp-
täckarglädje hittar man den alltid, 
ehuru det ännu har sina svårigheter 
att innan kataloger hunnit bli färdi
ga orientera sig bland mängden av 
verk och avdelningar däruppe. Men 
den värdefulla expositionen förtjä
nar i hög grad denna insats av in
tresse från allmänhetens sida. 

S. L. 

utvalda jjån de 
finaste och förnäm
sta théplantagerna 
på Ceylon och i Kina 
hava en delikaf® 
arom samt garan
teras rena och.® 
o|6rfa(ökacle 

En människas sanna rikedom är 
det goda hon i detta livet gjort sina 
medmänniskor. När hon dör, fråga 
dessa huru stora rikedomar hon 
lämnat efter sig, men änglarne frå
ga vilka goda gärningar hon sänt 

före sig. 
Mahomet. 

Strumpor, Vantar, 
Väskor och Kragar. 
De nyaste i solida kvaliteter. 

De ofullgångna. 
Jag är inte förälskad. Skall jag 

förövrigt någonsin bli det mera? 
Man lär sig trots allt en del, även 
om det tar tid ibland. De erfaren
heter, jag gjort, ha fött tvivel och 
kritik. Min själ flammar inte upp i 
lågor, om det faller ned en gnista i 

den. 
Skall jag vara sann, vet jag inte, 

om jag är så alldeles nöjd med denna 
utveckling. För den, som ständigt 
gör sina reflexioner, mister livet så 
mycket av sitt omedelbarhetens be
hag. .Tag märker det själv, ty jag 
upplevde allting mera helt och rent 
förr. Nu tar jag trött emot allt, som 
jag får, såsom någonting av något 
yttre bestämt och mig tilldelat. Jag 
är resignerad utan att vilja vara det. 

Kanske har jag häri roten till att 
jag inte befinner mig väl. 

Jag är inte förälskad i den kvin
na, som nu har ett visst samband 
med mitt liv. Men jag blir glad, när 
jag någon gång hör hennes steg i 
min trappa. Jag väntar ju någon — 
se där den känsla, som jag nu under 
några år gått och burit på. Men in

te vet jag, om jag väntar just henne, 
vars steg dock ibland göra mig glad. 

Greta brukar komma i skymnings
timman. Hon vet, att jag brukar va
ra ledig då och upplagd för att lyss
na till hennes små infall. Jag tyc
ker om henne för att hon alltid före
faller att vara så explosivt full av 
tankar och hugskott. Det är liksom 
hon "samlat på hög" sedan vi sist 
råkades. Hon har sa bråttom att fa 
sagt allt, hon bär på. Därför vär
mer glimten i hennes öga, och klan
gen i hennes skratt smittar och gör 
mig gott. Och så detta leende kring 
hennes lilla mun! 

T kväll har hon suttit här hos mig 
igen. På bordet står nu kvar en 
glasassiett med några fruktrester och 
nötskal. Den glömde hon i kväll. 
Anars plägar hon alltid vara så 

A.-B. 
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Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖTEBORGS 

MQRGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

VÅREN är hommen! 
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. 

L U X  KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmössor, 

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

hålla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det år tillverkat sårskilr 

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

vävnader och låmnar allting friskt och behagligt. 

LUX såljc* endast I paket. 

LU 
5UNUGHT SÂPTVÂL AB- GÖTEBORG 

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

I Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

25. 

Just nu kom också Lisa Lippert 
^ »in raska bestämda gång och 

av in i Rosenhof. Paul såg 
une stanna vid den största grup-

vid ^eimes sma'a ansikte blekna 
'l" ̂ t^en' som a^a voro ivriga att 

star a ^6dan hlev det något ty-
fortf • !":'a^ner"-k0'Ma torde väl ha 
sim a+rit m8<^ s'na giftiga viskade in-

11'161"" kunde icke höra 
lörel"1 19n Vidast hennes hand-
]tas,„ T' Plötsligt såg han Lisa 
förels lU UC^ inbaka med en stolt 
s°m h a ' ̂ °ra^' "l011 där rörelsen. 
Oct såV-^a ^ kände till från förr, 
ligt öv^ dennes klara- stämma tyd-

Under v'll-gården ^ valnötsträdet, 
S^r inför^ ^an S*0<^: "-^de Wessel 

Sl11 himmelske domare. 

Blygas borde ni, att tala illa om en 
död. — Kom, mor." 

Hon gick förbi och drog åt sig sin 
klänning, som om hon varit rädd, att 
röra vid den lågsinta tiggerskan. 

Över sitt trädgårdsstaket pratade 
baronen med den gamle Deideles. 
Deideles visste som vanligt, huru 
allt gått till från början till slut, 
som om han själv varit närvarande 

vid sorgedramat. 
"Vad skall man väl säga, herr ba

ron? Det kunde man räkna ut på 
fingrarna att det skulle gå galet för 
den unge mannen.' 

Baronen såg tankfull på sina 
blomstersängar, som just uppvisade 
en del brokiga sommarblommor. 

"Ater en sådan där planta, Deide
les, som skjuter upp praktfullt, men 
sjunker samman innan hon hinner 
blomma. Men i alla fall, där fanns 
kraft i den olycklige, kraft och he

der." 
Deideles ryckte på axlarne. ' Med 

hedern kommer man inte långt. Tva 
människor har han berövat lycka och 
frid, och sig själv livet. Är det nå

gon vinst?" 

"Er Moritz skulle nog ha varit 
försiktigare." 

"Min Moritz vet vad han gör, herr 
baron. Föraktar han kanske frun
timmer? Visst inte! Han har nob
la bekantskaper. Men han har all
tid ett vaket öga för sina affärer. 
Är inte släpphänt, men alltid försik
tig. Kärleken är för honom liksom 
— hur skall jag säga? — desserten 
efter en måltid, icke själva målti
den." 

Paul skulle just gå förbi, men ba
ronen sträckte sin hand ut till ho
nom över staketet i allvarlig med
känsla. 

"Han var er vän, herr Wieprandt." 
Paul kunde svara endast med en 

stum handtryckning. Hans strupe 
var som tillsnörd. Om han försökt 
att tala ett enda ord, skulle han ha 
brustit i snyftningar. Han gick ner 
i Pothoffs källare för att äta mid
dag. 

Där fanns ingen utom huskatten, 
som låg och sträckte sig på det san
dade golvet, och Julia, som på sitt 
vanliga lugna och likgiltiga sätt 
ställde fram hans kuvert. 

Paul grep Julias arm: "Vet du 
det?" 

Hon nickade: "Han har skjutit 
sig." 

"Och varför han har skjutit sig? 
— Varför?" 

"För att han var en fåne." 
"Julia! Hans bror visste ju om 

det! Brodern, som han hade att 
tacka för allt! Inte kunde han då 
leva längre?" 

T Julias marmoransikte böjde sig 
läpparna föraktligt. 

"Är väl Ernst Wessel en man för 
en sådan hustru som Lisbeth? Hon 
gjorde rätt som tog Ede. Och Ede 
gjorde rätt — tusen gånger — att 
han tog henne." 

"Men Julia, ser du då ingenting 
annat i världen än kärlek, kärlek, 
kärlek?! Ha då tacksamhet, trohet, 
rättskaffenhet rakt ingen plats, rakt 
ingfcn rättighet i livet? Det kan du 
inte mena? 

Julia ryckte på axlarna. ' Folk 
pratar så dumt om allt det där. T 
grund och botten vrider sig ändå allt 
bara om en sak. Den är också det 
enda, som är värt något." 

För Paul i hans överretade sinnes

stämning var det, som hörde han ett 
fällgaller falla dånande ned och 
skarpt skilja honom från denna kvin
na, kring vilken hans begärelser 
kretsat under de sista veckorna, och 
som ännu lockade hans sinnen, me
dan hans själ började få blicken upp 
för en vidare värld, full av hopp, av 
arbete och plikter, en värld, vars la
gar grepo över i ett högre varande, i 
en tillståndsordning, vars hemlig
hetsfulla skönhet han anade, trots sin 
irrande andes misstag och felsteg. 
Denna högre värld var tillsluten för 
Julias blick. Ede hade nog talat 
sant. Hon var icke av dem som 
sporra framåt och uppåt, hon var 
tvärtom en tyngd, som drog ned i 
samma gyttja, från vilken hon själv 
kom. 

Han talade intet ord mer, och Ju
lia ställde fram rätterna och tog dem 
åter bort, sedan han knappt mer än 
smakat på dem. Han kvaldes av 
smärtan över vännen, och i denna 
smärta blandade sig en ständigt 
växande dov ångest för honom själv. 

Två dagar senare vigdes Ede Wes
sels stoft till den sista vilan. Många 
kransar smyckade hans kista. Många 

kamrater från fabriken och nästan 
hela Rosenliof bevisade honom den 
sista hedersbetygelsen. Då försam
lingens prästerskap avböjt allt delta
gande i självmördarens begravning, 
så höll en av hans kamrater ett kort 
tal. Ernst Wessel stod hela tiden 
utan tårar och med orörligt ansikte. • 
Tårlös och med förstenade drag lät 
han de tre skovlarne mull falla på 
broderns kista med en så avvisande 
värdighet, att ingen fråga, ingen an
spelning vågade sig fram inför ho
nom, och icke ens deltagandet fann 
mod att yttra ett skyggt ord. 

Snart gick allt åter i vardagsspå
ren. Det lilla tomrum, som uppstått 
genom Ede Wessels död, slöt sig. En 
annan stod på hans arbetsplats. Fol
ket i Rosenhof fingo nya intressen 
och nya bekymmer. Några flera 
grå hår glänste på Ernst Wessels 
hjässa. Lisbeths steg voro icke mer 
så dansande lätta som förr, när hon 
gick över gården för att göra sina 
inköp. I det lilla hemmet, som förut 
fylldes med glädje vid den nu dödes 
klara skratt, nämndes hans namn al
drig. 

Men för en hade Ede Wessels död 
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S ä n d  E d e r  

T V Ä T T  
till 

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

Obillighet övervinnes bäst genom 

tystnad. 

N. E. Balle. 

F ö r  V Å R E N !  
Stort urval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommartyger i 
Frotté, Muselin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. ~ GOSSKOSTYMTYGER, 

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 

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

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode
rier, Ritade handarbeten, 
Näsdukar och Brickdukar 

Brudutstyrslar utföras. 

mån om att ställa i ordning efter sig. 
"Jag vill inte, att du skall ha något 

besvär för min skull", brukar hon 

säga. 
Jag är ensam nu. Och nu sitter 

jag här och roar mig med att än en 

gång tänka igenom några av de ord, 

som vi bollade mellan oss. 
Yi talade om livet mellan kvinna 

och man. Min lilla väninna med det 

blonda, burriga håret är så sträng 

när vi komma in på det ämnet — 

jag 1er lite i mjugg åt henne. Men 
vad jag tänker, tror jag inte, jag ger 

henne rätt ändå! 
Nu minns jag också, hur förtryt-

samt hon tittade på mig, då hon sa': 

Ni mäh är er lika! Ni fladdrar från 
den ena av oss till den andra, men 

ger er inte helt åt någon. Det är 
gott om ni kan skilja den ena par

fymdoften från den andra. Ja, det 
beror ju på ert luktsinne och hur pass 
gott ert minne är! 

När jag då tänkte på dessa ord, 

kom jag ihåg även en tavla som pas

sade ganska gott till bakgrund för 

dem. Häromkvällen när jag drev en 

gata fram i denna stad, ödet låtit 
mig dimpa ned i, skreko plötsligt i 

det vita båglampsljuset några stora 

bokstäver emot mig från en affisch. 

De talade om en bättre bal och ba
sar. Jag fortsatte min ensamma 

vandring, och när jag om en stund 

stod framför festlokalen, så gled jag 

in. Ett bord skall alltid finnas, 

tänkte jag, även för en vilsekommen 

gäst. Jag kände också, att det skulle 

göra mig gott, att se människor kun

na njuta av en glädje, som knappast 

längre hade något behag för mig. 

Lokalens många rum strålade i 

brokigt ljusskimmer. Musiken spe-

Det vi längta efter, plägar anty

da vad vi dugat till. 
Fr. Ha?nmerich. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

lade festligt och glatt -— här var 
glömska för nöd och allvar. Och här 

var det vackra och mindre vackra 

kvinnor, som exponerade sig, och un

ga eleganta män, som svärmade 
kring dessa kvinnor som bin en som

mardag kring doftande blommor. 

Jag satte mig i ett hörn och det, 
jag beställde, stod snart på mitt 

bord. 
Jag tittade emellertid på kvinnor

na jag också. De flesta kände jag 

till namnet, några hade jag umgåtts 

med. Ingen — utom Greta av de 
kvinnor, som jag mött i denna stad 

och hyst en flyktig, hemlig beundran 

för eller vad jag skall säga, saknades 

enligt vad jag kunde erinra mig. 

Och detta var alltså tidens unga 
kvinna, den blivande makan, modern! 
Jag kände hur inne i mitt bröst bör

jade röras och växa något som likna
de förtvivlan, ångest. 

Var i vida världen var den själ, 

som jag i denna stund kände, att jag 

trots allt sökte och längtade till. 

Dessa unga kvinnor, som jag såg 

runt omkring mig, vad voro egentli
gen de? Jag svalde svaret. Yet 

blott, att mitt vilsna hjärta hos en 

av dem aldrig skulle finna ett hem. 

Jag kan föreställa mig, att de där

emot äro ganska idealiska att flirta 

med.- Men livet är något annat än 

en enda lång flirt. Det är allvar och 

kamp, även om de viljesvaga och yt

liga i det längsta tyckas vilja blun
da härför. 

För oss andra är det beklämman

de detta, att man tvingas fastslå, att 

den typ av kvinnan, vi söka — kalla 

1 Vi sälja 

en bra säng 
lämplig för sommaren till Kr. 

A. B. CARL JOHNSSON 
2 KUNGSTORGET 2 

i 
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dem gärna "gammalmodiga", jag ser 
inget förringande i ett slikt omdöme 

— är så svår att upptäcka. "Det 

kvinnligt veka" —• säg, var har det 

tagit vägen? "Ivanske är det under 

sådana förhållanden ändå förklar
ligt, att vi inte 'ge oss helt', som du 

ondgjorde dig över." 

Med de orden slöt jag mitt lite 

bittra tal. Jag hade fått sagt en 

bråkdel av vad jag tänkt. 

Min lilla vän med de goda ögonen 

tög dock sitt kön tappert i försvär 
samtidigt som hon ytterligare an

grep mitt. Nog fick jag höra alltid, 
att vi män äro allt annat än ideali

ska. Nåja, det var ju bekant förut! 

Och jag håller med henne. Yi skil
des som nästan än bättre vänner än 

förr, sedan vi till slut kommit över

ens om att vi äro bägge, man och 

kvinna, med våra många brister 

ofullgångna. Det gäller inte att 

klandra utan att hjälpa och stödja 
varann. Den saken kommo vi också 

överens om, Greta och jag, och jag 

tyckte nästan uttrycket i hennes go

da ögon lyste som ett löfte. 

Kanhända kan även jag uppfostra 

mig till att bli i någon mån värdig 

den kvinna som jag drömt om. Då 

det torde dröja, innan jag möt3r 

henne, har jag väl dock god tid på 
mig. 

Men jag tror bestämt, att hon 
kommer att likna Greta . . . 

Cg. 

blivit en vändpunkt i levnadsödet, 

något likt det ljussken, som blända

de Saulus på hans väg till Damas

kus, och förvandlade honom till en 
Paulus. Under hela dagen vid sitt 

arbete, under Julias smekningar, och 

nattens långa timmar, då han låg 

sömnlös, såg Paul Wieprandt Edes 
ansikte framför sig, med det uttryck 

det burit den där sista aftonen och 

hörde hans röst upprepa de ord, som 

han då icke förstått, fruktansvärda 
ord, som uttalade domen också över 

honom, Paul. Ty hade icke också för 

honom, genom den osaliga stölden 

i fabriken, just ett sådant där nedåt-

glidande från livsträdets slippriga 

stam börjat. Ede var ett uppska

kande exempel på ett sådant nedhal-

kande. Med en den minsta lilla små

sak: ett kamratligt välbehag vid den 

täcka lilla svägerskans skälmska 

sätt hade glidandet börjat hos Ede. 
Med en den ringaste bagatell, en ön

skan att spela en illa omtyckt över

ordnad ett spratt, hade det börjat 
också hos Paul. Till ett ovilligt, 

dödsbringande fall hade det fört hos 

Ede, och till ett ovilligt nedstörtande 

måste det också föra honom själv 

förr eller senare. Huru profetiskt 

hade icke Ede talat under den nära 

dödens skugga: "Det som ar skett, 

är skett; det som är sönderbrutet, 
blir brutet". Ingen ånger i världen 

kunde hoplappa det brustna äkten

skapet, ingen ånger sona det brutna 

lagbudet. Men Pauls sunda livs

kraft stämde sig med all styrka mot 

det obarmhärtiga i dessa slutsatser. 

Han ville icke gå under såsom Ede. 

Hans fel tycktes honom dock för 

ringa för ett sådant straff. Det var 

fegt, det var svagt att betala med 

livet. Ett ringare mynt måste fin
nas och antagas. 

Och hur han grubblade kom lång

samt klarhet. Man kunde icke göra 

det skedda ogjort, men man kunde 

sona. Man måste försöka att gott-
göra och icke se på priset, som det 

månde kosta. Hans fabrik hade ge

nom hans skuld förlorat niohundra 
kronor. Om han ersatte denna sum

ma, så var hans skuld utplånad. 
Detta räkneexempel var mycket en

kelt. måhända något för enkelt, ty 

han tog icke lagbrottet med i beräk
ningen. Men i varje fall måste han 

börja med det materiella gottgöran-

det. Svårigheten var emellertid att 

han inga niohundra kronor hade, och 

han bråkade förgäves sin hjärna med 

tanken på, hur han skulle kunna 

skaffa dem. Det skulle taga åratal 

att sammanspara dem från veckolö

nen, och han fruktade, att ödet sä

kert inte skulle unna honom så lång 

frist. Att han visade sig alldeles 

särskilt flitig i fabrikens tjänst, räk

nades icke. Ty det var ju självklart 

att han alltid gjorde sitt bästa, när 

han arbetade för betalning. Med sitt 

mödernearv kunde han heller icke er

sätta det stulna, Fadern skulle al

drig låta förmå sig att frivilligt ut

betala det. Och då Paul själv kände 
sig skyldig, ryste han ännu mer än 

förut för tanken på rättegång och 
advokater. Ägde då icke en ung 

viljestark människa det ringaste att 

erbjuda som ersättning för några 
lumpna hundra kronor? 

Plötsligt blixtrade en tanke fram, 

vilken kom honom att springa upp 

och slå ifrån sig med båda händerna 
liksom till förtvivlat försvar. Jo 

visst! Jo, han ägde något, som var 

mer värt än niohundra kronor, mer 

än niotusen, ja, om man förstod att 

Kungsgatan 47. 

Skodon, Tofflor, Galosclier 

i goda passformer, hög elegans och styrka. 

Allt i lägsta pris på platsen. 

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 Fruktkonserv
fabrik, Mosås Angiv denna tidning. 

Från 
allmänheten. 

Till Jubileumsutställningen. 

I anledning av det stora intresse 
för Göteborgs jubileumsutställning, 
som råder över hela vårt land, har 
för redaktionen framlagts ett mycket 
behjärtansvärt förslag av huvudsak
ligen följande innehåll: 

För att i största möjliga utsträck
ning bereda medlemmar av vissa kå
rer tillfälle att utan alltför dryga 
omkostnader besöka jubileumsut
ställningen har tanken väckts att i 
Göteborg; bosatta kolleger i mån av 
möjlighet och utrymme mot en om
kostnaderna täckande utgift skulle 
upplåta dem sina respektive hem och 
bostäder under deras vistelse här i 
staden. 

Sannolikt finns det över hela Sve
rige många av det arbetande sam
hällets större kårer, såsom konto-
rist-, telefonist- och butiksbiträdes
kåren, som önskade använda sin 
sommarsemester för en resa till ju
bileumsstaden, ehuru fruktan för 
alltför dryga omkostnader tala för 
ett avstående. Även inverkar ofta 
ovissheten hur det vid ett tillfälle 
som detta skall kunna ordnas med 
rum, kost m. m. direkt avskräckan
de, i all synnerhet på mindre resva
na personer. 

Helt annorlunda ställer sig saken 
om man vet, sig väntad och på för
hand kan få en ungefärlig uppgift 
på omkostnaderna. Efter vad en 
del i frågan vidtalade personer låtit 
oss förstå skulle beräkningen kunna 
göras till en totalkostnad av 4 à 5 
kr. pr dag, detta innefattande rum, 
kost, linne m. m. Ej bindande! 

Arrangemanget har mycket som 
talar för sig och skulle, förutom nö
jet för gästerna, sannolikt ej betyda 
ett så litet plus- i utställningsfre
kvensen. 

Bäst torde saken kunna ordnas 

L I N N E - AVD. 
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Under klädningar 
i stort urval. 
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Giv noga akt 
när Ni köper Anjovis att den är 
fullt mogen och av svensk råvara. 

A. Magnusson Bazar Alliance n:o 55 

garanterar att Ni 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. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

genom de respektive kårernas före
ningar, som först ägde att här i Gö
teborg mottaga anmälan jämte pris
uppgift från sådana medlemmar, 
som önskade mottaga en resande 
kollega, och därefter läto dessa an
mälningar gå vidare till systerföre
ningarna ute i landet. Genom dessa 
senares försorg kunde därpå med
lemmar, som reflekterade på en ut
ställningsresa, erhålla en dylik an
mälan och slutligen själv sätta sig i 
förbindelse med sin värdinna eller 
värd i Göteborg i och för vidare 
överenskommelse rörande tid m. m. 

Yid fördelandet av gjorda anmäl
ningar borde dock en alldeles sär
skild hänsyn tagas till att sådana 
medlemmar främst komma i fråga, 
som ur ekonomisk synpunkt bäst be
hövde lättnad i omkostnaderna, allt
så medlemmar med försörjningsskyl
dighet eller unga medlemmar, som 
ännu befinna sig i lägre lönegrad 
m. fl. Även om ett mottagande på 
föreslaget sätt ei gärna kan få furst
liga former, skall måhända det per
sonliga utbytet bliva givande och 
värdefullt. Huvudsaken för den 
som kommer är att möta ett gäst
fritt och vänligt sinne och för den 
som tar emot att träffa en ny män
niska med nya synpunkter och öp
pet sinne för vad Göteborg denna 
sommar har att bjuda i omväxling, 
skönhet och kultur. 

Detta är förslaget i dess helhet. 
Redaktionen har som sagt velat 

bereda detsamma plats i Kvinnornas 
Tidnings spalter. Det blir sedan en 
föreningsfråga, huruvida det skall 
kunna lösas i den anda och den be-
hjärtansvärda riktning som det 
tänkts. Vi hoppas emellertid det 
bästa av kvinnlig initiativrikedom 
och kamratanda och önska i denna 
förhoppning värdinna och resenärer: 
Lycka till en angenäm utställnings-

! sommar ! 

Liksom, kvinnan ej blir något ut

märkt, utan att äga något av man

nens ande, så behöver också man

nen något av kvinnans själ till sin 

högre mänsklighet. — Det är just 

förbindelsen mellan de för mannen 

och de för kvinnan utmärkande and

liga egenskaperna, som, jämte fanta

siens alstringskraft, utgör snillet. 

A. Oehlenschläger. 

S P I R E L  L A  K O R S E T T E N  
erhålles genom Eru Hilma Sjölin, 

Linnégatan 23. Tel. 44768. 

\ fl KAN HJÄLPA OSS ATT FÅ 

J * KVINNORNAS TIDNING YT

TERLIGARE SPRIDD GENOM 

ATT REKOMMENDERA DEN 

TILL EDRA VÄNNER. 

VI TACKA PÅ FÖRHAND 

FÖR ÄLSKVÄRT TILLMÖTES
GÅENDE. 

riktigt använda det, kanske mer än 

en miljon. Men detta kunde han, 

detta ville han icke offra. 

Det vore en omätlig ersättning för 

en ringa förlust. Det kunde ingen 

människa begära, att han skulle offra 

sin uppfinning, sin egen, sin andes 

skapelse, denna grundval, på vilken 

hans framtidsslott skulle timras! — 

Offra detta för niohundra kronor, 

som en slug förbrytare stulit från 

fabriken, genom att ockra på Pauls 

dumhet? Vad betydde väl niohundra 

kronor för ett sådant verk som vag-

gonfabriken! Blotta tanken att off

ra något så stort som ersättning för 

en sådan obetydlighet, var ju renaste 

vansinne! — Visserligen var icke 

storleken av den anställda skadan 

här det bestämmande. Det var sam

vetet, rättfärdighetskänslan som for

drade, att den lagstridiga handlingen 

skulle sonas, och denna känsla väger 

vårt öde på en absolut tillförlitlig 

våg. — Ack. sådana spetsfundighe
ter, hårkly verier! — 

Pauls förnuft började svindla vid 

dessa hans sorgsna tankars ringdans. 

Han var dock icke ett helgon, som 

med extragärningar ville förvärva 

sig en plats i en sagohimmel. Han 

var bara en ärlig människa, som ville 

göra rätt efter bästa förstånd och ef

ter samhällets lagar. Då måste för

soningsoffret stå i riktigt förhållan

de till brottet. Detta offer var för 

stort. Inte tänka på det mer! Icke 
tänka mer! 

Han störtade ut i kvällen. Han 

besökte teatrar, biografer, drack bier 

i de bättre krogarne, politiserade 

med partimedlemmar, spelade kort 

med kamrater kväll efter kväll. Han 

kom hem dödstrött, men kastade sig 

sömnlös omkring på sitt läger. Tan

karna spunno sig vidare, de hade 

icke ett ögonblick lämnat honom, 

varken vid kortspel eller skådespel. 

Mycket retlig och ojämn till lynnet 

visade han sig mot Julia ofta nästan 

brutal, när han tänkte på Edes var

ning för kvinnor, "som slå omkull en 

ärlig mans bästa föresatser som ett 

korthus". Ofta kom den där iskalla 

känslan över honom, som han erfarit 

första gången vid hennes hjärtlösa 

ord över Edes död. Dessa ord hade 

visat honom i bjärt ljus den stora 

olikheten mellan hennes och hans 

eget väsen. (Forts i nästa n:r.) 
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Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval Ujsta 

Var-nyheterna inkomna! 

fijtzdfirowj 
10 Södra Larmgatan 10 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

BREVLÅDA. 
Stella. Tyvärr medgav ej utrvm-

met införande i detta nummer och i 

följande har Ert lilla snapshot re
dan förlorat sin aktualitet. 

Opponent. Smaken är olika, och 
Er är i detta fall icke vår. 

Anonym. Beaktas icke! 

Gunhild W. Hjärtligt välkom
men. Skrivelsen borgar för att vi 

kunna stå för vårt ord även efter 
granskningen av det utlovade. 

Gammal stadsbo. Er skrivelse 

rörde vårt hjärta. Tack och hed«'. 

G. P—t-—s. Det menar Ni väl än

då inte! Varför skulle vi göra li

vet krångligare än det är redan 

förut. 

"Ordning i allt" och "Tävlande'. 

Nej, kommorna får man inte ta â 

allvarligt i tidningstexten. Den som 
skriver kan komma att förbise en 

och annan komma, och sätfaren kan 

tappa bort en hel hop. Korrektur-

läsaren ser det men låter, så vitt 

möjligt, udda vara jämnt. För varje 

korrigering måste nämligen, vid 

maskinsättning, hela raden sätta» 

om. 

"Förvånad". Ni är med rätta för

vånad. Det står i art. "Tioöringen^ • 

"En sådan husmor kommer att fyll* 

sitt hem med den trista känslan a-
oj " Det 

njugghet och dåliga rad — • ' 

är Tryckfelsdemonen som var' 
framme — det skall stå dålig råd • 

Naturligtvis! 

Människan kan undvara nästan 

allt utom människor. 
Ludvig Börne-
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-rẐ Ttiiiåt̂ rårna om "Kvin-
L Tidning", med hela namnet 

"° utsatt, angives som kalian. 

innehåll. 

, tiandskrSnika i sammandrag. 
övtåg i hemlighetsfulla nejder. Tan-

ken Som livsgestaltande makt. III. 

„över stock och sten". 
u husmoderns uppgift ett "högt kall" 

eller ett "neddragande arbete"? 

Arnolds blommor. Saga. Av Lisa. 

EtUott tidens tecken. Av Ann Margret 

Holmgren-
Kriget mot kvinnor och barn. 

Från Allmänheten. 

Skor. _ , . , 
, Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

'Veckans viktigaste händelse är det 

i England försiggångna statsminis

terskiftet. Bonar Law, vars halsli

dande länge ingivit oro, har på 

grund av tilltagande ohälsa avgatt 

från statsministerposten, vilken där

efter övertagits av finansministern 
Stanley Baldwin, som samtidigt ko

rats till det konservativa partiets le

dare. Hans medtävlare i fråga om 

låda dessa befattningar var utrikes
ministern lord Curzon, "Englands 

främste diplomat". Alltför mycket 

stod dock i vägén för honom: han 
är peer med säte i överhuset, och den 

engelska traditionen kräver, att re

geringschefen tillhör underhuset, han 

åtnjuter icke tillräckliga sympatier 

Wand "diehards", d. v. s. den ytter

sta högern och är även impopulär 
los arbetarepartiet. 

Dsn nye regeringschefen, en "die
hard , är 56 år gammal och har, ut

gången ur en gammal bankirsläkt, 
sjalv varit verksam som bankir. År 

1908 blev han medlem av underhu

set och ernådde under kriget en hög 

^fattning inom finansministeriet, 
vilken han skötte på ett så överläg

et sätt, att Lloyd George 1921 kal-
ade honom till handelsminister i 

Sltt kabinett. Då det konservativa 
Partiet senare ville bryta koalitionen 

r ^lyod George och hans högerli-
eraler, ställde sig Baldwin bland le-

^arne fgr <jenna röre]se QCj1 }}e]Qnai_ 

£"*• Ll°y<l George fallit och det 

Va;Se-tiva partiet vid parlaments-

året kommit till makten 

win /lnansministerP°rtföljen. Bald-
etecknas som en handlingskraf-

Srundi"1 gedigna kunskaper och 
^ns^er finansväsendets 

®aldv'ir UnC'eT en far°fylld tid mr 
perje^n °vertager det engelska im-

®ed S^'re^se- Inåt partisplittring 

Mare0 °ana^ snajbb tillväxt av ar-
s^a 

mat?mfnSlutningarnes politi

serad T - en ^ rad av kom-
1'la ar, 6 ra"0r' vilkas lösning är 

som svâr. 

de i]eQ ^ >^a skadestånds frågan tor-
'ntaga en^e en&elske statsministern 

^dian/Ii: aV a/färshänsyn betingad 

tar tidig
nSSVä^g ståndpunkt. Han 

illande °^ontligt uttryckt sitt 
av den franska Ruhrocku-

Prenumerationspris: 

Helår Kr. 6:—. 1h år Kr. 3: 50 V4 år Kr. 2: —. 
Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, O. Ericson, Göteborg 1923. 

pationen, "detta öppna sår i den eu

ropeiska statskroppen". Ansandet 

och förbindandet av detta sår är vis

serligen en sanitär åtgärd, som Eng

land i sitt eget välförstådda intresse 

måste önska, men å andra sidan an

ser Frankrike för sig fördelaktigt, 

att såret hålles öppet eller, åtmin

stone, att läkningsprocessen försig

går så långsamt som möjligt och 

hälst aldrig leder till full hälsa. 

Blir det en maktfråga vilkendera 

synpunkten, som skall segra, är Eng

land icke alltför väl ställt. Om 

Britannien härskar över haven, här

skar Frankrike över luften. Lyfter 

dess luftflotta till strid, ligger Lon

don — de engelska tidningarna med

giva det — på en enda natt i grus 

och spillror. 
Den konflikt, vari England den 

senaste tiden varit invecklat med 

Ryssland, har lösts, om definitivt 

eller endast tillfälligt är ovisst. I 

en not, utformad som ultimatum, 

krävde England att sovjetregeringen 

skulle inställa bolsjevikpropagandan 

på engelskt område, återtaga sina i 

ohövlig ton hållna noter till England 
samt göra vissa medgivanden i fråga 

om engelskt fiske i Vita havet. Sov

jet har böjt sig, men antagligen för 

att vid lägligt tillfälle söka taga re

vanche, öppet eller hemligt. 
Tidens största svårigheter möter 

England i Orienten, där det nya 

Turkiet på ett hotande sätt framträ

der som dess medtävlare om över

väldet. Den engelska tidningen "The 

Nation" skriver: "Bakom Turkiet 

synes hela den muhammedanska 

världen. I Angöra, där den turki

ska regeringen har sitt säte, finnas 

representanter även för hinduerna, 

afgahnerna, egyptierna och araberna, 

vilka lyssna till det nya budskapet: 

'Strömmen har vänt sig, Europa är 
icke längre oövervinneligt och fred 

skall icke slutas, förrän vi betraktas 

som likställda nationer'. — Detta, 

tillägger artikelförfattaren, är vad 

England står inför i Orienten och 

när sakläget blir klart för det en

gelska folket, skall det ha att välja 

mellan fred eller krig. Freden kan 

icke köpas utan stora offer. Eng

land måste i så fall bereda sig på 

förlusten av sitt politiska inflytande 

icke blott i Turkiet och Afgahnistan, 

där det aldrig varit fullständigt utan 

även i länder där det under en lång 

tidsföljd varit dominerande." — 
Man förstår, med hänsyn till tidens 

starka nationella rörelser och folkens 

längtan efter frihet, vilka svårighe

ter det skall vålla England att upp

rätthålla sitt världsfamnande väl
de. Det brittiska riket har 456 mil

joner innebyggare, av vilka endast 
46 miljoner komma på de europeiska 

besittningarna. Indien, där en stark 
upprorsrörelse glöder under den ännu 
lugna ytan, har, ensamt, 319 miljo

ner invånare ! 

Den tyska pressen intar en avvak

tande hållning till det engelska 

statsministerskiftet. Man vågar in
genting hoppas —- pessimismen har 

av goda grunder gått det tyska fol

ket i blodet. 

Regeringen förbereder sitt nya 

fredsförslag, vilket i likalydande 

noter kommer att tillställas samtlig i 

ententeregeringar. 

Är husmoderns uppgift "ett högt 
Kall" eller "ett neddragande 

arbete"? 
Enligt männens samfällda omdö

me är kvinnans arbete i hemmet en 

ädel och skön uppgift. I kvinnans 

egna ögon ställer sig saken annor

lunda, dock olika i olika kvinnors. 

Efter en intervju med några hus

mödrar, som på egen hand sköta sina 

hem, vill Kvinnornas Tidning här

med framlägga deras synpunkter i 

frågan. 
Alla ha därvid varit samstämmiga 

i en punkt, nämligen att arbetet i 

hemmet är oavlåtligt och otacksamt, 

en trampkvarn från morgon till 

kväll, som aldrig, utan till förfång 

för det hela, kan stå stilla. 
Trots detta tycka somliga hus

mödrar att hemarbetet är "roligt". 

Och orsaken framgår snart. Bakom 

förnöjda fruars uttalande skymtar i 
regel en god och solidarisk äkta man, 
som förstår och uppskattar sin frus 

arbete och ej fordrar att hon vid si

dan av detsamma även skall vara 

hans och hela den övriga familjens 

betjänt. En sådan man stänger själv 

dörrarna bakom sig, åtager sig i stör

sta möjliga utsträckning skötseln av 

sin person och sin garderob .och sår 

ej ut pip- och cigarraska över hela 

våningen. Tappar han en karaffin 

eller stjälper ut en blomvas över ett 

bord med olikfärgade dukar, låter 

han ej nonchalant allt ligga, tills 

frun händelsevis upptäcker det och 

allt är ohjälpligt förstört, utan söker 

så hastigt och gott som möjligt re

parera olyckan. 
Men även om husmoderskallet un

der sådana förhållanden är ett upp

skattat och självständigt arbete, 'ville 

ingen gå med på att det därför skulle 

vara något särskilt "ädelt" och 
"högt". —- Det är ett arbete som alla 

andra, yttrade en husmor, men tu-
senhövdat och tålamodsprövande till 

sin natur, och skulle vara det ännu 

mer, om det icke vore en slags vila 

just i omväxlingen. Vad jag utför 

av arbete i mitt kök ooh i mina rum 

är icke märkvärdigare än vad vilket 
verkligt dugande och intresserat 

hembiträde som helst skulle kunna 

sköta lika bra. Men vad som är an

strängande och mången gång måste 

växa över en kvinnas förmåga det 

är att samtidigt göra hemmet vac
kert och vara en harmonisk och i 

alla avseenden god mor och maka. 

De rent materiella omsorgerna inta
ga en alltför stor plats i husmödrar

nas liv. Det är också opraktiskt ord
nat, de remedier som stå till buds i 

arbetet äro alltför tungrodda och ef

terblivna. Ekonomiavdelningen i 

framtidens boningshus måste få ett 

helt annat utseende än den nutida. 

Nu är ju ett kök en lika sorglig fö
reteelse som en fabrik skulle vara 

utan maskiner. Tusentals personer 

skola hundratals år framåt utföra 
samma sysslor inom dess väggar, 

men för ingen enda av dessa sysslor 
finns en modern tids- och arbets-

besparande uppfinning tillgänglig i 

köksverkstaden. Ett diskskåp i var
je kök med dusch och varmluft, elek

triska tvättapparater och kvarnar 

är en framtidsdröm. Men den kan 

aldrig förverkligas, förrän kvinnor, 

som begripa hushållsarbetet, kom
ma in i byggnadsnämnderna. Men 
då — ack, då skall hemarbetet gå 

tusen gånger lättare och hemlivet få 
en för husmodern personligen rikare 
och mera allmänintresserad karak
tär. .Tag tror nämligen, yttrade hon 

till slut att här som i Amerika ut
vecklingen går därhän att de gifta 

kvinnorna mer och mer taga sköt

seln av sina hem i egna händer, se
dan lejd arbetskraft ställer sig allt

för dyr och problematisk. Och här

med bli kraven på kökens och hela 

ekonomiavdelningens ändamålsenlig

het en fråga av allmänt intresse — 
en "elektrisk jungfru" måste så att 

säga ställas till husmoderns dispo

sition i st. f. den hon förut haft av 

kött och blod. 

En annan och mera mörkfärgad 

uppfattning av— husmodersplikterna 

har företrätts av andra. — Det är 

ett neddragande a.rbete, vittnade en 
prövad husmoder. Sopor, avfall, 

flottiga kärl, sot och smuts och tra
siga kläder hela dagen kan verkli

gen icke lyfta sinnet. Jag har bara 

tre attityder varenda dag året runt. 

I den första ligger jag på knä; det 
är på morgonen, då jag torkar gol

ven; i den andra står jag upprätt, 

det är då jag frukost, middag, kväll 

och mellanmål lagar mat vid spiseln; 
och i den tredje slutligen sitter jag 

på en stol, begravd under trasiga 

strumpor och söndergånget linne. 

Ett medium kommer lättare ur sitt 

nät, än jag ur denna ändlösa härva 
av arbete. Något ädelt kan jag icke 

finna i det och intet högt heller. Nej, 

jag tycker helt enkelt att det är 
rysligt! Men det är ju ett nödvän

digt arbete, och när man är gift och 

inte har råd att hålla hjälp så får 
man göra det själv, vilket på det hela 

taget kanske är det sundaste. Vad 
som synes mig värst med dessa syss-

Just då tidningen lägges i press, 

ingår meddelandet, att ministären 

Poincaré ingivit sin avskedsansökan 

därför att senaten fattat ett mot re
geringens önskningar stridande be

slut i ett mål mot den för landsför
räderi häktade kommunistiske depu

teraden Cachin m. fl. Beslutet i 
denna i sig själv oviktiga sak be

traktades av regeringen som ett miss

troendevotum. 
Det verkliga skälet till avgången 

är ännu icke känt. Kanske har M. 
Poincaré endast sökt en förevändning 
att komma ifrån ansvaret, innan de 
ödesdigra följderna av hans utrikes

politik bliva uppenbara. Kanske är 

det hela ett spegelfäkteri — M. 
Poincaré vill bli ombedd att stanna 
och gör det, om han får ännu friare 

händer i utrikespolitiken. Och då, 

ve världen! 

Strövtåg i hemlighetsfulla 
nejder. 

III. Tanken som livsgestaltande makt. 

"Över stock och sten." 

Det förra "strövtåget" slutade 

med en fråga om väl kärleken liksom 
även andra känslor, hat, svartsjuka 

o. s. v. är resultatet av självsugges

tioner d. v. s. av intalanden, som 
man på tankens väg gjort sig själv, 

och som sedan genom fortsatt tan

keverksamhet, närmast i form av 
drömmerier, tillförts näring, växt ut 

och omvandlats till kärlek. 
Låt oss tillsammans söka svaret 

på denna fråga! 
Den gängse uppfattningen är, att 

människan icke råder över sina käns
lor. Hon kan icke tvinga sig att 

älska, hon kan icke med maktspråk 
hålla en döende känsla vid liv, hon 
kan icke med våld driva kärleken ut 
ur sitt hjärta. Denna uppfattning 
har satt spår i den moderna äkten
skapslagstiftningen, där skilsmässan 

just för den skull gjorts mycket lät
tare åtkomlig än förr. I sin stora 

"Handbok över våra äktenskapsla

gar" skriver advokaten Georg 

Stjernstedt i denna fråga bl. a.: 
"Man inser numera omöjligheten för 

lor är att de aldrig taga slut och al

drig kvarlämna ett resultat att peka 
på. Kom man endast en vecka ur 

leken, skulle ju all denna mat man 

kokat, alla de strumpor man stop
pat och kläder man tvättat vara för

gångna och glömda. Ja, jag känner 
mig ofta, som förgick hela min kraft 

bara till att plocka ogräs, och som 

om jag sedan ingenting hade över av 
intresse för de plantor jag ansat och 

röjt för. 
Ovanstående är som sagt den gifta 

och erfarna kvinnans synpunkt på 
det husliga arbetet. Huruvida den 
därmed är kvinnans i genomsnitt är 

svårt att avgöra. Intervjuer med en 

del ogifta unga damer, med andra 
syselsättningar ha nämligen ofta 
röjt en romantisk längtan till den 

egna härden. 
— O, utbrast en ung dam, det 

måtte väl vara det mest förtjusande 

av allt att få gå och pyssla i ett 
eget hem! Jag skulle gärna, gärna 

laga mat, baka småbröd, sy vackra 
kuddar och sköta små söta barn. Och 

så ha en rar man, som kom hem och 
bjöd en ut på något trevligt på kväl

len! Det måtte väl helt enkelt vara 
ett underbart liv. 

Man hade ju icke hjärta att säga 

det. Men min farmors ord vid lik
nande funderingar rann mig i min

net: 
— Gift dig! sade gumman. Gift 

dig! Sen får jag tala vid dig! 

Intervjuaren förstår nu, ungefär, 
vad hon menade. Att jordens be

svär följer livet i alla dess olika ge
stalter. Eller som Sören Kierke

gaard säger: "Gift dig, och du ång

rar det. Gift dig icke och du ång

rar det. Gift dig och gift dig icke, 
och du ångrar bådadera." 

en människa, att med sin vilja här

ska över sådana känslor, om vilka 

här är fråga. Kärleken går sina eg
na vägar. Ingen har rätt att döma 

den, som förlorat kärleken till sin 
man eller till sin hustru. För sina 

handlingar må varje människa vara 

ansvarig, men ej för sina tankar och 
känslor." — Vår egen erfarenhat 

ger stöd åt denna uppfattning, vil
ken vi därför äro böjda att utan vi

dare godtaga. 
Vad återigen beträffar frågan hur 

kärleken uppstår, så synes denna 

vara mycket litet övertänkt och än
nu mindre ventilerad. Den vanliga
ste åsikten är väl, att någon annan 
väcker denna känsla hos oss, och att 
den, en gång väckt, går sin egen 
nyckfulla väg, såsom förut är sagt, 
utan att vi själva kunna göra något 

för att hindra dess utveckling, lika 
litet som vi kunna kvarhålla den, om 

den vill förintas. Begär man av sig 

själv att få veta vad det är hos en 
människa, som gör, att man älskar 

just henne, skola de flesta stå tämli
gen rådvilla om svaret. Hur beta

gen och därigenom förblindad man 
än är, måste man ju dock medgiva, 

att inom den värld, där man rör sig, 

helt säkert många lika värdiga, kan

ske långt värdigare "föremål" äro 
tillfinnandes, utan att dock ens käns

loliv påverkats av dem. Vi stanna 

därför i allmänhet vid åsikten, att 

kärleken är en "spontan och obön
hörlig" makt, vilken vi äro underka

stade, dess välde må lända oss till 
lycka och välsignelse eller till — 

motsatsen. 
Att en självsuggestion skulle vara 

med i spelet och kärleken sålunda 

vara vår egen skapelse, en känsla 
vars rosenband vi själva knutit, eller 

vars tunga länkar vi själva smitt, 
är en tanke, som förefaller oss full

ständigt osannolik. 
Och dock talar åtskilligt därför. 
Vårt förnuft underkänner, vår 

självkänsla uppreser sig mot tanken, 

att vi på vårt eget känslolivs om

råde skulle vara berövade vår fria 

vilja, vår självbestamningsrätt och 
underdåniga en makt, som godtyck

ligt skulle kunna leda oss varthän 

den ville, till solbelysta höjder med 
ren, frisk luft eller släpa oss över 

stock och sten mot avgrunden. Den

na tanke är oss också främmande, än

da tills vi själva genom personlig er
farenhet lärt känna kärlekens makt. 

Nu återstår frågan om vår upp
fattning av denna makt är grundad 
på verklighet eller illusion. 

Av de hundratals människor, vi 
sammanträffa med i vårt liv, förbli 

de flesta oss fullständigt eller täm

ligen likgiltiga — endast ett fåtal 

gör ett starkare sympatiskt intryck 

på oss. Det kan vara en reslig ge

stalt, som väcker vår beundran, en 

klangfull röst, ett vackert ansikte, 

ett själfullt utseende, en utförd 

bragd, ett intagande leende, uttalade 

åsikter, överensstämmande med vå-
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