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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 
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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. 

Korsettskyddare 
och 

Under klädningar 
i stort urval. 

"Vera"=strumpan 
svart bomullsdamstrumpa 

Reklampris 

50 öre 
HERM.MEETHS AB 

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.) 

Vacker hy är 
I 

o1j  

hy 

Använd dagligen Yvy.tv 

yppersta tvål för toilet^ - W;. 
1 att irritera, och de v' 
• som Yvy-tvålen i .. 

frisk och fraich. 

den 
utan 

i or. 

Yvy-tvålen säljes i VaH 

Ystad till Haparanda. affäl 

Aktiebolaget 
YVY-F a b r i k e n, Y 

Ujj 

Varför plågas inèd~dlîi7rt~r~~^ 
kan få Swalanders kaffe' ButfL 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Kungs r 
dag! Säljes endast i jSbfcr<!; 

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-
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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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ra, och tusen andra ting. Intrycket 
kan ifråga om styrka vara högst va
rierande. En mängd faktorer spe^a 
här in: vårt driftliv, vår lättantänd-
lighet. vår sinnesstämning för stun
den, vår fond av livserfarenhet, det 
förhållandet om vårt hjärta är tomt 

eller upptaget o. s. v. 
Gå vi tillbaka i vårt minne, skola 

vi tämligen säkert finna, att vi haft 
åtskilliga upplevelser av detta slag 
— vi ha känt oss dragna till andra, 
vi ha känt "tycke" för dem. I varje 
sådant intryck har legat en sugges
tion, en impuls, en möjlighet till en 
framtida känsla. Just i det ögon
blicket var det ingenting mera. 

Hur många sådana intryck hava 
icke förflyktigats för oss, utan .att 
vi ägnat saken någon uppmärksam
het! Hur har det gått till? Vi mot-
togo kanske intrycket vid ett sam
manträffande, :soni icke följdes av 
nya möten med nya friska förstär
kande intryck. Vår tanke, som först 
ivrigt sysslade med upplevelsen, 
malde snart tomt, tankeleken, först 
så roande, blev snart enformig, trå
kig, övergavs och intresset slockna
de! Eller det kom verkligen till nya 
sammanträffanden, men med mindre 
gynnsamma intryck, vilka utplåna
de det första — även här sköt tan
ken minnesbilden ifrån sig. T intet 
av dessa fall kom det således till en 
tillräckligt stark självsuggestion och 
— kärleken uteblev. 

Äro vi vana att analysera våra 
känslor, måste vi vid mottagna sym
patiska intryck känna att vi, även 
om de äro än så starka, dock ännu 
äro situationen vuxna, och att det 
beror uteslutande på oss själva, om 
intrycken skola hållas tillbaka eller 
tillåtas att utveckla sig till något 
mera, till en verklig känsla. Det 
egendomliga därvidlag är att vi, in-

. stinktivt, hava en tydlig uppfatt
ning av att den bestämmande mak
ten är just tanken. Denna kan neka 
att lämna sin medverkan, eller giva 
den. Man kan "slå ifrån sig" ett 
intryck genom att icke upptaga det 
i sin tankevärld. Har det icke i alla 
tider ansetts som ett synnerligen ef
fektivt utrotningsmedel mot en icke 
önskvärd spirande böjelse att skilja 
den förälskade från föremålet, att 
försätta honom eller henne i en helt 
ny miljö, där nya människor, nya 
intressen, nöjen och arbete skola för 
strö sinnet, d. v. s. lägga beslag på 
tankeverksamheten, ge den annat 
ofarligare material än kärlekshisto
rien att bearbeta? — Man har ett 
betecknande ordstäv i denna rikt
ning: "Borta ur öga, borta ur sinne." 

Eller också kunna vi låta det mot
tagna intrycket få fritt insteg i vår 
tankevärld, låta den fyllas helt där
av så, som vi i varje dylik situation 
undantagslöst känna en utomordent
ligt stark frestelse att handla. Vi 

Förvaltat' r enskildas och kassors värdehandlingar mot billig aigift. 

Arnolds blommor. 
(Saga) 

göra då allt det, som står i samband 
med upplevelsen till ledmotiv för vå
ra drömmerier, våra förhoppningar, 
våra framtidsplaner. Det är endast 
tankar och stämningar, vilka före 
falla oss luftiga, utan substans, för
svunna i nästa ögonblick. Men vårt 
själsliv är icke så danat. Det inne
sluter en hemlighetsfull, tillvarata
gande, sammanfattande makt, som 
blind och ofrånkomlig, utan att veta, 
utan att fråga, om det är oss till 
gagn eller skada, ger oss tillbaka 
allt vad vi tänkt, drömt och åtrått 
sammanfattat till en enhet, en syn

tes, en känsla med rötter i vårt vä
sendes djupaste djup. 

Men även om denna sammansmält
ningsprocess fullständigt undandra
ger sig vår kontroll kunna vi helt 
säkert icke anses vara på nåd och 
onåd utlämnade åt våra känslor. Det 
står i vår makt att, när vi vilja, hin
dra en icke önskad känslas upp
komst. nämligen genom att undan
hålla den samlande makten inom oss 
de därför erforderliga tankarna och 
dr ömmerierna. Vi kunna vidare, om 
vi nu särskilt tänka på kärleken, ge
nom innebörden av våra tankar be
stämma arten av den känsla, som 
skall komma att utgöra deras sam
manfattning, deras syntes, ty såda
na delarne äro, sådant måste också 
det hela bliva. Låga, orena tankar 
skola återkomma till oss som en låg, 
oren, neddragande brånad. Kyska, 
rena tankar skola sammansmältas 
till en mot dem svarande hög känsla. 
Så växlande människornas tankeliv 
är, så växlande är också arten av de
ras kärlek. Det finns tänkare, som 
kallat den helig, men det finns också 
de, som nämnt den en hetsig feber

dröm, ett vanvett —. 

Kärleken är människan given för 
att hon med dess hjälp må kunna 
sublimera, d. v. s. höja, förädla det 
driftliv, som hon har gemensamt med 
djuren och som, nödvändigt för släk
tets bestånd, för den utvecklade män
niskan kännes som en förnedring, om 
det icke renas och adlas av kärleken. 

Det var en gång en liten gosse som 
med sin mor bodde i det nättaste 
lilla hus. Gossen hette Arnold och 
huset låg på en stor grön äng, de 
vackraste blommor av alla slag växte 
runt om det. En klar bäck flöt ge
nom ängen och gossens stora glädje 
var, att än springa och plocka än
gens blommor, än sätta sig på bäc
kens strand och se ned i vattnet där 
han såg en annan ljuslockig och 
blåögd liten gosse. Han nickade åt 
gossen och gossen nickade igen. —-
Utanför ängen var en hed så stor att 
Arnold ej kunde se var den slutade, 
men därborta tyckte han att himlen 
förenades med jorden och där såg 
han varje dag solen gå upp. Ofta 
undrade han hur det såg ut i det 
landet varifrån varje dag solen gick 
upp över heden. Man hade sagt ho
nom att hans far var död och hade 
gått till ett bättre land, han tyckte 
att det måste vara just det landet 
varifrån solen kom så strålande, så 
skön. Ofta stod han vid ängens 
grind, såg ut över heden och önska
de att få gå dit, glitterguld och ly
sande glasbitar lågo strödda över 
marken, men då kom hans mor, tog 
gossens hand och sade "bliv du stilla 
här i ängen, du kommer tids nog dit
ut, här har du fullt med blommor, 
därute växa de sparsamt nog." Gos
sen lydde. Men så blev hans mor 
sjuk, efter några dagar låg hon blek 
och kall, svartklädda män kommo 
och buro bort henne i en kista, sade 
att också hon gått till ett bättre 
land. Arnold lade sig gråtande vid 
bäcken, hur skulle han komma till 
landet, dit hans far och mor gått? 
Månne det var det landet där solen 
gick upp? Hur skulle han finna det? 
och så grät han sig till sömns. Det 
ir gott att somna då man är rätt 
hjärtligt bedrövad och ibland får 
man då drömma något ljuvligt och 
lätt. Så gick det nu med Arnold, 

han drömde att han såg landet där 

Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

/  VARJE 

SVENSKT HK,. 

VÅREN är kommen! 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, Göteborg. 

PÄRLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

OC.Tbriclenssjn 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng.-41. 

Om det är sant, att kärlekens art 
bestämmes av vårt sätt att tänka den, 
bör denna känsla i våra dagar icke 
stå alltför högt. 

Gångna tiders ungdom gjorde i de 
få nöjesböcker, som stodo den till 
buds, bekantskap med en idealiserad 
kärlek, efter vilken den formade si 
na egna kärleksdrömmar. Det var 
alltså ett rent, vackert och kyskt 
tankematerial som den i människo
själen, verksamma, hemlighetsfulla, 
sammanfattande makten fick om 
hand att samla ihop och omvandla 
till en kärlekskänsla. Vår tids ung 
dom kan, om den vill, frossa i okvs 
ka skildringar, vilka bjudas i obe
gränsade mängder i romaner och all
sköns obskyra tidskrifter, den får 
härigenom sitt fantasiliv besmittat, 
och i denna förgiftade luft skall se 
dan deras unga kärlek en gång växa 
upp! Nutidens människor äro där
jämte i fråga om sitt tankeliv berö
vade det starka skydd, som gångna 
tiders ägde i religionen. Då betrak
tades icke blott handlingen utan även 
tanken som synd, och tron att tanke
världen låg öppen för Guds blick 

•v 
stängde densamma nog så effektivt 
för sinnligt betonade drömmerier. 
Religionen äger icke längre samma 
makt över sinnena och tanken har 
givits fri — 

Vad här ovan anförts utgör inga 
bevis för antagandet, att människor

solen gick upp, han såg en skara 
barn med blommor i händerna, han 
såg en tron av liljor, på vilken satt 
en gosse med milda ögon och kring 
pannan en krans av strålar, vid tro
nen stod hans far och mor, som med 
strålande ögon sträckte sina armar 
mot honom, han ville springa i de 
ras famn, men — då vaknade han. 

I detsamma gick solen upp över 
heden och han sade suckande: "hur 
skall jag arma barn finna vägen till 
landet där solen går upp." Då hör
de han en vänlig röst säga: "vill du 
till det landet skall jag hjälpa dig." 
Arnold vände sig och såg en gosse 
med blida, lysande ögon stå bakom 
sig. "Ack vad jag önskar att kom
ma dit", sade han, "men huru skall 
jag väl komma dit?" ".To, sade gos
sen, först måste du vandra över hela 
den ödsliga heden, där intet grönt 
och inga blommor växa." "Ah, sade 
Arnold, jag skall taga med mig från 
ängen så många blommor jag kan 
bära." "Men, fortsatte gossen, när 
du kommer ut på heden finner du 
många, många stigar, låt då ej för
villa dig, gå blott rakt fram." "Men 
om det blir dimma och mulet kan 
jag ju lätt råka in på orätt stig, hur 
går det mig då?" frågade Arnold. 
"Jo, sade gossen, har du blott ett 
gott och rent hjärta skall en liten 
vit duva flyga framför dig, vik icke 
från den väg hon visar, bry dig cj 
om glitterguldet och de lysande glas
bitar som ligga strödda över heden, 
akta dig att plocka av dem. då kun
de du lätt glömma att se efter duvan 
och så aldrig komma fram till det 
landet där solen går upp." Så för
svann gossen utan att Arnold kunde 
förstå eller se vart han tog vägen. 

Eleganta manieurduiep 
till fördelaktigaste priser 

%{w AGaåm 
(y o korsaatan t? 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser MAN 
N U M E R A  

GÖTEBORGS HANDELS-
OQH SJÖFARTS-TIDNING 

Et!  paket 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
tom behövs 
för veckans 
tvätt. 

Nu redde Arnold sig genast att 
börja sin vandring, från ängen ploc
kade han så många doftande blom
mor han kunde bära, öppnade 'grin
den, gick ut på den stora, öde he-

na genom sina egna tankar, drömme
rier och önskningar själva skapa och 
utforma sin kärlekskänsla, men vad 
som förebringats bör dock kunna an
ses som sannolikheter och liknelser 

denna riktning, vilka var och en 
sedan med stöd av egna erfarenheter 
kan pröva. 

Finna vi därvid skäl, som tala för, 
att antagandet verkligen innesluter 

en sanning, komma vi att intaga en 
^ • o 

ny,och för det mänskliga förnuftet, 
den mänskliga självkänslan värdiga
re ställning till kärleken: i stället för 
ofriheten, tvånget träder självbe-
stämningsförmågan, i stället för 
oansvarigheten det fulla personliga 
ansvaret. 

* * * 
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Nyhet Buttericks Nyhet 
\on torsdamkorsetf 

med garanti' 

Denna Corsett vilken speciellt är fabri
cerad för vår firma, är utförd av extra 
prima material, samt en ganska speciell 
sort patenterade fjädrar och blanchetter, 

mjuka ocli behagliga, men ab
solut rostfria och obrytbara! 

Använd denna corsett så 
mycket Ni vill och kan, vår 

firma garanterar under 2 månader 
från inköpsdagen, att fjädrarna ej 
rosta eller bryta sig. 

Rosta eller brytas fjädrarna 
i n o m  2  m å n a d e r  

ombytes Corsetten 
med en ny! 

Pris Kr. IO.50 

En lämplig Corsett för kvinnliga kontorister, telefonister, maskinskri-
verskor, sömmerskor och för alla damer vilka lia stillasittande sysselsätt
ning. De i bröstet inlagda gumm'kilarna förhindra tryck, likaså genera 
de runda ryggfjädrarna icke under sittande arbete. 

Magasin för 
Nyheter S 

specialiteter 

den och lämnade för alltid sitt barn

domshem. 
I början såg han blott en enda 

väg, men allt efter som han gick 
längre varseblev han den ena stigen 
efter den andra, ofta tyckte han att 
de sågo trevligare ut än den han följ
de; många barn sprungo omkring och 
plockade sina fickor fulla med glit
terguld och glasbitar, ibland stanna
de han undrande om han gick rätt, 
då sänkte sig en liten vit duva och 
flög ett stycke framför honom. Bäst 
han gick mötte han en liten gosse 
som bad så bevekande om en blomma 
och Arnold gjorde som han bad. Men 
detta hände den ena gången efter 
den andra, ju längre han gick ju of
tare mötte honom en gosse som bad 
om en blomma. Arnold tyckte det 
var samma gosse och förundrade sig, 
men gav honom alltid av sina blom
mor tills han ej hade en enda kvar. 

Nu blev vägen honom allt tyngre 
och tyngre. Det led mot aftonen, 
glittret förlorade sin glans och glas
bitarne föllo till stoft. Arnold var 
trött och fruktade att ej hinna fram 
före kvällen; så kom han till en bred 
flod, såg^ned i det klara vattnet för 
att nicka åt sin bild som förr, men 
hur bestört blev han ej då en gam
mal vithårig gubbe nickade tillbaka 
åt honom från flodens spegel. Ack, 
suckade han, jag har blivit gammal, 
mycket gammal under färden, alla 
mina blommor äro borta, hur skall 
jag hinna fram? "Dina blommor 
skall du få skönare tillbaka", hörde 
Arnold den vänliga rösten från förr 
säga och samme gosse stod vid han 
sida. "Men du är trött, gamle man, 
lägg dig till vila, din säng står re 
dan bäddad där", och gossen pekade 
på en fördjupning i marken, där en 
enkel säng, hopslagen av några brä
der stod bäddad med vita lakan. 
Arnold var så trött, att han genast 
lade sig ned, samt somnade djupt och 
lugnt. 

När han sedan vaknade, nådde en 
ljuv musik hans öron, milda blom
sterdoftande vindar fläktade hans 
kinder, han öppnade sina ögon och 
reste sig upp. Bakom honom låg 

I heden långt, långt borta, den stora 
floden såg han ej, men vid hans föt
ter låg en kristallklar källa och i 
den såg han åter sin bild, icke den 
gamle gubben utan ett leende barn. 
Med glad förvåning lyfte han sin 
blick och se! — samma syn som vi
sat sig i drömmen stod nu för hans 
ögon, men ännu härligare och icke 
mera en dröm. Det strålbekransade 
barnet höll alla hans blommor i sin 
famn och även från dem strömmade 
ett ljus som fyllde Arnolds hjärta 
med salig fröjd. Han såg nu att det 

Det är onödigt att koka kläderna 

0111 nian tmvnnder Rlnso. Genom nu 
läggn klfidemn i blöt i  en ljum Hinso-
lösning över nallen och genom nil 
skötjn dem väl morgonen dnrpä bllvn 
<lc rena och snövita. Endast deamut. 

sigaste ställena behöva gnug
gas I Att mellan hAndernti.  

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

Det reducerar arbetet t | | |  
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

R i n s o  
SUNLIGHT SÄPTVÅl aktiebolag, götmo»* 

« 5 öre 

per paket 

R I K A S T E  Ii a r 

Strump-ra 
1 kvalitéer, färger och 

prislägen 

Lägsta priser för 
solida strumpor 

var samma barn som talat med lie-
nom i barndomens lustgård, som mött 

honom på vägen, åt vilket han 

givit sina blommor. 
Hans far och mor räckte armarna 

mot honom, men barnet vinkade 0 

nom till sig och sade: ' Dessa bio® 
mor som du av villigt hjärta gaA 

har bringat dig välsignelse, 
nu hos mig i mitt rike i evlS e 

Lisa• 

Från Kvinnovärlden. 

Mrs Elizabeth Barnard har ut 

nämnts till postmästare i 

Florida. Då likalönsprincipen 

f:-.. ,1„ c+aflio'a, tiänst _ 
anlig 

gällande för de statliga tjäns ^ 
ma U. S. A. uppbär mrs B. en 

postmästarelön eller 22,500 

* 

„ +illträi 
I Holland äga kvinnorna ^ 

till alla statens tjänster, ^ 
högsta. Domarebefattningar11 ^ 

göra 
De 

dock ett undantag. ^^ 
anställda kvinnornas anta à ^ 
dig ökning, och de arbeta 

brutet uppåt mot de vi v 0 

te»,. - En »A'"™* 
lyckliga förhållanden ^ j 
kanske i den omständigheten 

dets regent är en kvinna. 

IfåutiericÅl̂  
Konstflitens Flossamatta 

1 1 V .  H a m n g a t .  1 1  
Göteborg 

iisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiinmmii 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bil ig-

Mattan för det burgna, välombonade,med kultiverad smak inredda 
met 

—, j 
KONS T FLITEN Göteborg 

0gei>awa.nöie™-

^ÄEBN-
umsrevyn. 

t e a t e r n .  

och 
söndag kl. 7 och 9. 

Bröllopsafton. 
] ör< lA£ 

paUlineS . 8. Samma pjes. 
„fira dagar kL* 

AöaraJ^J — 

fångedrags Teater 
k8 Varje afton kl. 8. 

Otrogen. 
„ ,• ?, akter av Roberto Bracco. 

' v i T A  B A N  D E  T S  I  

(•"ESTAURANGER; 

rEKOMME -NDERAS j 

j SLOTTSSKOGEN^ Ï 
I Konsek ' / 
K ..JÄ«--« 

WILKES HATT.  

Åt fjädern som i hatten satt, 

herr Cyrano gav ^ ^ 
Om riddarn haft en WUKCS natt, 

hon dömt på annat vis. 

got den han skalle lyft sin hand 

och vittnat stolt och fritt: 

Bj högre märke något land 

uppvisa kan mi^' 

Man bär sin hatt på många sätt 

mi skilda sinnelag. ^ 
Men Wilkes bär man bloit pa ett: 

med ära såsom 

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

—, Dat limefjat man =-

6äst? 

^Björngåråsvtllan 
.Slottsfiogen. 1 :sta fd. matsals; oct) 
fionöttotisettJeting. Cuncfj, TTtiàôag! 
o. flftondonsert. Best. pr tel. 19268. 

JKusfiållssft. THatgareta 
J>ar%atan 2. 1 :sfa fil. mat; 
sernertng. Jrafiost, £uncfj, 
TJI tödag m. m. Tel. 16958. 

Jmpettal p j(amngatan jj. 
DTittför 
Telefon 70^2, 168 72. 

Restaurant Terrassen 
ySrstftlassig fionôitori ocfj 
lunefiseroetmg. Tel. 19279. 

Konôttoti "Restaurant, Kots« 
gatan 13» J tt. Tel. 107 79. 

.Stora Teaterns Kestau* 

rant Sommarterrassen. 
tel. 3273. lïïusift. 

Vita 33anôet 
Kungsgatan 41 - * Telefon 107 89. 

Vollmers «THeetfis, TJje« 

salong. 
ftufiost, Cuncfî, .Smörgåsar. 

IRicfi 

Pyjamas & Morgonrockar 
Aparta modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Tel. 21100. 

TEATER. 
Sedan Hemslavinnor efter sina 

långt över hundra succéskvällar för 
Yiran Rydkvists välskötta Lilla 

Teater röjt en bred kungsväg till 
publikens hjärta kunde det synas li
ka vanskligt med en ny pjäs som med 
en ny lokal för en gammal på en 
plats upparbetad firma. Men Lilla 
Teatern har tur. Dess nya program, 
det danska lustspelet Paulines Bröl-

hpsafton hör till dessa som draga 

tapisseri 
CS/7 detalj 

Ö.  Hamng» SI.  1 tr.  

INIABg 
Handarbeten,  
stort urval. 

(Eftertryck förbjudes 

Ett gott tidens tecKen. 
Av Ann Margret  Holmgren,  f. Tersmeden. 

(Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

strömmarna och hälla kontakten 
obruten mellan scen och salong. Så

väl stadens egna invånare som de 
många främlingarna kunna alltid 

påräkna en munter och angenäm af
ton vid åsynen av Paulines lösning 

av de nya problemen. 

Om startprogrammet för Långe-

drags Teater fick en nästan symbo
lisk innebörd blev skilsmässan, såsom 
i denna tidning förutspåddes, -ej så 
långvarig. I och med en mera var-
lik väderlek har naturen tagit ut sin 

rätt — d. v. s. Långedrags folkrika 

samhälle njutit av behaget att hava 
en egen teater. Pjäsvalet denna 
gång, Braccos Otrogen, synes även 

lyckligare för en mindre, intim scen. 
och visade sig i fru Greta Pfeil-

Köst er s och hrr Gösta Cederlunds 

och Semrny Friedmans tolkning kun
na skänka publiken en verkligt ro

ande och underhållande afton. 

Alla klaga vi över det myckna on
da av många slag som senare tider 
tillfört oss. Men vi glömma lätt att 

vi samtidigt fått åtskilligt gott som 
visar att tiden visst inte är bara ond. 

Bland det värdefulla nya i vårt 
land, som ännu inte är nog beaktat, 
är det för ett par år sedan upprätta
de institutet för socialpolitisk och 

kommunal utbildning och forskning, 

Myntgatan 4, Stockholm. Initiati
vet till detta togs år 1920 av Cen

tralförbundet för socialt arbete. 
Sociala utbildningskurser hade re

dan förut givits av denna institu
tion, men allt efter som den sociala 
verksamheten inom kommunerna ut
vecklats, hade behovet av större så 
väl teoretisk som praktisk utbildning 
för de män och kvinnor som ville 
ägna sig åt socialt arbete blivit mer 

och mer kännbart. 
Genom frikostiga gåvor och kom

munala anslag blev det möjligt att 
få till stånd ovannämnda institut. 
En mångsidig undervisning medde
las nu där i sådana ämnen som äro 
av betydelse för alla som ha med 
socialt och kommunalt hjälparbete 
och kommunalförvaltning m. m. att 
göra. Fordringarna på dessa per
soners kunskaper och insikt stiga 

alltjämt. Det visar sig på det all
männa området liksom på det en
skilda att det är inte nog med den 
goda viljan att vara barmhärtig när 
man vill hjälpa, utan man måsto 
även skaffa sig kännedom om en 
mängd förhållanden för att kunna 
öva barmhärtighet så att den blir 
till verkligt gagn för den hjälpbe-

hövande. 
För kommunerna är det av stor 

vikt —- inte minst ur ekonomisk 
synpunkt — att till sina befatt
ningsinnehavare få väl utbildat folk. 

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

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

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

Order mottages för utförandet a alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - 10365 
Telegram "Vasa" 

Jämte praktisk övning fordras in
blick i sådana, ämnen som national
ekonomi, statskunskap, allmän so
cialpolitik, offentlig hälso- och sjuk

vård, socialförsäkring, fattigvård 
och barnavård, alkoholfrågan, koo
peration, kommunal förvaltnings-
kunskap och den kommunala hus
hållningen. 

Institutets lärarekrafter äro fram
stående, var i sitt fack. Och under
visningen bedrives dels genom hand
ledning av eleverna vid deras själv
studium. dels genom föreläsningar, 
dels genom övningar vid de national
ekonomiska, kommunala och social
politiska seminarierna samt genom 
besök, demonstrationer och övningar 

inom avdelningen för praktisk ut
bildning i socialt arbete. Undervis
ningen går ut på att meddela ele
verna samhällslivets beskaffenhet 
och utveckling, dess ekonomiska 
grundvalar samt samhällsinstitutio
nernas sätt att arbeta. Och det hela 
inriktas på att bibringa eleverna för
måga till självständigt tänkande. I 
seminarier och övningsarbete under 
lärarens ledning har eleven även till

fälle till självverk samhet. 
Enligt institutets meddelande är 

dess närmaste uppgift att lämna 
facklig utbildning för tjänster inom 
social- och kommunalförvaltning, 
befattningar inom fattigvård, barna
vård oeh annan understödsverksam
het (s. s. föreståndare, assistent, till-
syningsman, barnavårdsman, kurator 
vid sjukhus och fattigvårdsanstalt 
m. m.) befattningar inom inspek
tionsverksamheten under hälsovårds
nämnd, fasterbarnsinspektion, bo
stadsinspektion, inom alkoholistvår
den, för skyddshem m. m., befatt
ningar inom arbetsförmedlingen, be
fattningar såsom kommunalkamre-
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rare och kommunalsekreterare, be
fattningar inom landstingslön alt-
ningen, administrativa befattningar 
inom städernas förvaltningar samt 
kommunala tjänster och andra tjän
ster av icke teknisk karaktär i öv
rigt inom kommunalförvaltningen 
o. is. v. Utbildningen avser dessutom 
socialt arbete inom näringslivet — 
föreståndare för intressekontor, fa
brikskonsulenter m. m.: befattningar 
inom arbetsgivare- och arbetareor

ganisationerna m. m. 

Vid institutet förekomma 3 hu

vudexamina: socialpolitisk examen, 

kommunal examen och examen i 

samhällskunskap. Bland de förmå
ner som institutets elever åtnjuta hör 
tillgången till Centralföreningen för 
socialt arbetes rikhaltiga bibliotek 

även inrymt i Myntgatan 4. 

Man finner av ovanstående att in

stitutet lovar att skapa ett stort 
framtidsvärde för vart folk. Man 
kan om det får utveckla sig vidare 
vänta att med tiden få se en verklig 
uppblomstring t. ex. på fattigvår
dens, barnavårdens och konvale-
scentvårdensi områden genom den 
ökade upplysning som dess närmaste 

handhavare nu kunna få. 

Genom detta instituts verksamhet 

går som en röd tråd en klar med
känsla för dem som leva på livets 
skuggsida, en allmän samhörighets
känsla och en vidsynt ansvarskänsla 
för samhällets vård, som är lycko-
sådande. Det socialpolitiska institu
tet är en ljus företeelse som pekar 
på en tid då det goda skall få större 
plats och större makt än det nu har. 

Ack att så sällan mänskan följa vill 
Den stilla vink som i dess hjärta 

röjes, 
Uti vårt inre viskar tyst en Gud; 
Helt tyst men tydligt visar han för 

oss 
Vad eftersträvas och vad undflys 

bör. 
J. IF. v. Goethe. 

Du tror ditt ord kan icke giva någon 

smärta 
Därför att det din egen tunga icke 

brände, 
Du slungade det ut, det lättade ditt 

hjärta, 
Men mig det nådde, och en evig plåga 

tände. 
Carmen Sylva.  
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^ id andra tillfällen överhopa-
de han henne med smekningar, 
Rökande glömska för varje li-

irU(le i det enda medel hon visste. 
^ei1 för honom hjälpte det icke mer. 

ar han gick och stod, vad han än 
rjade och slutade, alltid var det, 

^ m oni en osynlig hand ryckte ho-
® mot en bestämd väg, som om en 

ta
amma r°Pade 1 llans öra: "Vad väl1" 

du på.-* Utan offer ingen förso-
Hing" a, 6 

. ' uctl värjde han sig med 
sWt!an<^e ^nder: "Offret är för 
si:;i ®kall jag frivilligt döma mig 
Malv tin p . :. , 
Hin»?" o iättigdom ocli rmgakt-

käm' Svarac*e stämman: "Du 
Se(,J||'r för rikedom och an-

u kämpar ju för din själv

aktning, som du spelat bort, och som 
du måste återvinna, om du skall kun

na leva." 
En morgon efter ännu en natt av 

dessa inre ordstrider sprang Paul 
upp i förtvivlat trots, stack ritnin
garna till sin uppfinning i bröstfic
kan, och när frukostrasten kom, lat 
han anmäla sig hos den tekniska di
rektören vid fabriken med anhallan 
om ett samtal på grund av ett vik

tigt meddelande. ^ . 
Direktören tog emot honom pa sm 

bvrå Han ansågs för ett skarpt 
huvud, som alltid i första rummet 

tänkte på fabrikens nytta, men utan 
alla skrupler eller förbarmande i 
fråga om medlen. Dessa egenska
per stodo också tydligt att läsa i det 

magra, skarpt skurna ansiktet, 
"Skadar inte", tänkte Paul. som 

betraktade honom, "jag kommer ju 
inte för att be om försköning, jag 
kommer för att göra bot och få mitt 

straff." , 
"Ni heter Paul Wiepramlt. och ar 

JL i - Mrik» %Hgen bh-

vit befordrad till montöi.-' 
".Ta, herr direktör.' 

"Ni önskar?" 

Paul tog fram sina ritningar. Han 
måste uppbjuda sin yttersta vilje
kraft för att inte låta bladen i all 

hast åter försvinna i fickan. 
"Jag har gjort en uppfinning, herr 

direktör", sade han nästan stamman
de, "en uppfinning till en förbätt
rad mekanik för gallerdörrar på en 
elektrisk spårvagn. Jag skulle vilja 
erbjuda, fabriken mitt verk. Om herr 
direktören ville vara så god och se 

på ritningarna —" 
Direktören drog upp ögonbrynen. 

Icke en min förrådde bifall, medan 
han länge och grundligt prövade rit
ningarna, —- det var för länge och 
för grundligt, tänkte Paul, ifall han 
funnit dem värdelösa. Slutligen 

lyfte han blicken från papperen. 
"Ni har naturligtvis redan tagit 

patent på den här lilla förbättrin

gen. eller hur?" 
Paul blev röd: "Det skulle jag 

överlåta åt fabriken, om den liar an

vändning för min idé.' 
"Ja, vet ni, vi äro rent överho

pade med planer och förslag. Om 
det ens lönar sig att ta' patent på 
det här. kan jag inte säga utan att 

I övertänka saken. Hur mycket skulle 

ni för resten begära för att överlåta 
den här modellen, naturligtvis med 
full besittningsrätt och för alltid? 

Paul drog ett djupt andetag in
nan han svarade. Han hade en 
känsla, som om hjärtat vände sig i 
kroppen, då det nu tycktes bli all
var. Men så kände han att han 

hade sig själv i sin hand på nytt. 
"Priset ville jag hälst överlämna 

åt herr direktören att bestämma, en
ligt vad som kan anses rätt och bil-

«g..-
"Ja. min vän, mycket kunna vi 

inte betala, det säger jag strax från 
början. Plattformsdörrar, som slås 
upp i stället för utåt, ja, kära ni. 
idéen ligger då ytterst nära till 

hands. Det får ni medge." 
Direktören lutade sig tillbaka i 

stolen, och sköt papperen något åt 

sidan. 
En vild förhoppning, en het lyc

kokänsla steg upp inom Paul. Hans 

offer blev icke antaget! 
Hastigt sträckte ha ut handen ef

ter ritningarna. 
"Alltså visar herr direktören min 

uppfinning tillbaka.'' 
Men då lade direktören raskt sin 

hand på bladen. "Det vill jag inte 

så bestämt säga. Då det är en av vå
ra egna, som gjort en liten uppfin
ning, då visar sig alltid verket sär

deles tillmötesgående. Det är vår 
princip att hjälpa vårt eget folk 
framåt, att uppmuntra de dugliga, 
att öppna fri väg för de framåtsträ
vande. Från denna synpunkt och på 
dessa grunder vore jag icke obenä
gen att närmare taga i övervägande 
edert anbud. Och vad priset be

träffar — låt mig se." 

Direktören tog ett pappersblad 

och skrev några tal. 

"Ja, i betraktande av alla omstän

digheter. isynnerhet det faktum, att 
vi icke kunna bestämt veta, om er 
idé också kommer att visa sig prak
tisk, tills den blivit använd, anser 
jag mig berättigad att erbjuda er — 
hm — sexhundra kronor för denna 
modell — kontant, Naturligtvis är 

köpet en gång för alla, med full be
sittningsrätt och för alltid." 

Paul kände en ilning av den bitt

raste missräkning utefter ryggraden 
som en iskall stråle. Sexhundra 

kronor för en modell, som måste in

bringa tusenden, tusenden. — Det 

fattades honom ord. 
Direktören såg på klockan. 
"Var snäll och bestäm er." 
Då trängde Paul våldsamt sin 

bitterhet tillbaka. Han var kom
men för att betala sin skuld, och 
han betalade med procentareränta. 

Gott, så var han det kvitt. Och 
nu återvann han herraväldet över 

sin stämma. 
"Jag antager anbudet, herr direk

tör." 
Direktören tog två kontraktsfor

mulär från sitt skrivbord, fyllde i 
dem, och sköt "dem framför Paul för 

att underskrivas. 
Sedan skrev han en anvisning på 

kassan. Paul märkte en stråle av 
Igirig tillfredsställelse i hans smala 

ögon. 
När Paiul äntligen kom hem från 

arbetet, kände han sig som sönder
slagen. I sin kammare sjönk han ned 
på en stol, och torra snyftningar 

skakade honom. 
Men upp ur nedslagenhetens dju

paste djup steg dock efterhand en 
känsla av seger, av befrielse. Bo
jorna, som obarmhärtigt drogo ho-
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ra, och tusen andra ting. Intrycket 
kan ifråga om styrka vara högst va
rierande. En mängd faktorer spe^a 
här in: vårt driftliv, vår lättantänd-
lighet. vår sinnesstämning för stun
den, vår fond av livserfarenhet, det 
förhållandet om vårt hjärta är tomt 

eller upptaget o. s. v. 
Gå vi tillbaka i vårt minne, skola 

vi tämligen säkert finna, att vi haft 
åtskilliga upplevelser av detta slag 
— vi ha känt oss dragna till andra, 
vi ha känt "tycke" för dem. I varje 
sådant intryck har legat en sugges
tion, en impuls, en möjlighet till en 
framtida känsla. Just i det ögon
blicket var det ingenting mera. 

Hur många sådana intryck hava 
icke förflyktigats för oss, utan .att 
vi ägnat saken någon uppmärksam
het! Hur har det gått till? Vi mot-
togo kanske intrycket vid ett sam
manträffande, :soni icke följdes av 
nya möten med nya friska förstär
kande intryck. Vår tanke, som först 
ivrigt sysslade med upplevelsen, 
malde snart tomt, tankeleken, först 
så roande, blev snart enformig, trå
kig, övergavs och intresset slockna
de! Eller det kom verkligen till nya 
sammanträffanden, men med mindre 
gynnsamma intryck, vilka utplåna
de det första — även här sköt tan
ken minnesbilden ifrån sig. T intet 
av dessa fall kom det således till en 
tillräckligt stark självsuggestion och 
— kärleken uteblev. 

Äro vi vana att analysera våra 
känslor, måste vi vid mottagna sym
patiska intryck känna att vi, även 
om de äro än så starka, dock ännu 
äro situationen vuxna, och att det 
beror uteslutande på oss själva, om 
intrycken skola hållas tillbaka eller 
tillåtas att utveckla sig till något 
mera, till en verklig känsla. Det 
egendomliga därvidlag är att vi, in-

. stinktivt, hava en tydlig uppfatt
ning av att den bestämmande mak
ten är just tanken. Denna kan neka 
att lämna sin medverkan, eller giva 
den. Man kan "slå ifrån sig" ett 
intryck genom att icke upptaga det 
i sin tankevärld. Har det icke i alla 
tider ansetts som ett synnerligen ef
fektivt utrotningsmedel mot en icke 
önskvärd spirande böjelse att skilja 
den förälskade från föremålet, att 
försätta honom eller henne i en helt 
ny miljö, där nya människor, nya 
intressen, nöjen och arbete skola för 
strö sinnet, d. v. s. lägga beslag på 
tankeverksamheten, ge den annat 
ofarligare material än kärlekshisto
rien att bearbeta? — Man har ett 
betecknande ordstäv i denna rikt
ning: "Borta ur öga, borta ur sinne." 

Eller också kunna vi låta det mot
tagna intrycket få fritt insteg i vår 
tankevärld, låta den fyllas helt där
av så, som vi i varje dylik situation 
undantagslöst känna en utomordent
ligt stark frestelse att handla. Vi 

Förvaltat' r enskildas och kassors värdehandlingar mot billig aigift. 

Arnolds blommor. 
(Saga) 

göra då allt det, som står i samband 
med upplevelsen till ledmotiv för vå
ra drömmerier, våra förhoppningar, 
våra framtidsplaner. Det är endast 
tankar och stämningar, vilka före 
falla oss luftiga, utan substans, för
svunna i nästa ögonblick. Men vårt 
själsliv är icke så danat. Det inne
sluter en hemlighetsfull, tillvarata
gande, sammanfattande makt, som 
blind och ofrånkomlig, utan att veta, 
utan att fråga, om det är oss till 
gagn eller skada, ger oss tillbaka 
allt vad vi tänkt, drömt och åtrått 
sammanfattat till en enhet, en syn

tes, en känsla med rötter i vårt vä
sendes djupaste djup. 

Men även om denna sammansmält
ningsprocess fullständigt undandra
ger sig vår kontroll kunna vi helt 
säkert icke anses vara på nåd och 
onåd utlämnade åt våra känslor. Det 
står i vår makt att, när vi vilja, hin
dra en icke önskad känslas upp
komst. nämligen genom att undan
hålla den samlande makten inom oss 
de därför erforderliga tankarna och 
dr ömmerierna. Vi kunna vidare, om 
vi nu särskilt tänka på kärleken, ge
nom innebörden av våra tankar be
stämma arten av den känsla, som 
skall komma att utgöra deras sam
manfattning, deras syntes, ty såda
na delarne äro, sådant måste också 
det hela bliva. Låga, orena tankar 
skola återkomma till oss som en låg, 
oren, neddragande brånad. Kyska, 
rena tankar skola sammansmältas 
till en mot dem svarande hög känsla. 
Så växlande människornas tankeliv 
är, så växlande är också arten av de
ras kärlek. Det finns tänkare, som 
kallat den helig, men det finns också 
de, som nämnt den en hetsig feber

dröm, ett vanvett —. 

Kärleken är människan given för 
att hon med dess hjälp må kunna 
sublimera, d. v. s. höja, förädla det 
driftliv, som hon har gemensamt med 
djuren och som, nödvändigt för släk
tets bestånd, för den utvecklade män
niskan kännes som en förnedring, om 
det icke renas och adlas av kärleken. 

Det var en gång en liten gosse som 
med sin mor bodde i det nättaste 
lilla hus. Gossen hette Arnold och 
huset låg på en stor grön äng, de 
vackraste blommor av alla slag växte 
runt om det. En klar bäck flöt ge
nom ängen och gossens stora glädje 
var, att än springa och plocka än
gens blommor, än sätta sig på bäc
kens strand och se ned i vattnet där 
han såg en annan ljuslockig och 
blåögd liten gosse. Han nickade åt 
gossen och gossen nickade igen. —-
Utanför ängen var en hed så stor att 
Arnold ej kunde se var den slutade, 
men därborta tyckte han att himlen 
förenades med jorden och där såg 
han varje dag solen gå upp. Ofta 
undrade han hur det såg ut i det 
landet varifrån varje dag solen gick 
upp över heden. Man hade sagt ho
nom att hans far var död och hade 
gått till ett bättre land, han tyckte 
att det måste vara just det landet 
varifrån solen kom så strålande, så 
skön. Ofta stod han vid ängens 
grind, såg ut över heden och önska
de att få gå dit, glitterguld och ly
sande glasbitar lågo strödda över 
marken, men då kom hans mor, tog 
gossens hand och sade "bliv du stilla 
här i ängen, du kommer tids nog dit
ut, här har du fullt med blommor, 
därute växa de sparsamt nog." Gos
sen lydde. Men så blev hans mor 
sjuk, efter några dagar låg hon blek 
och kall, svartklädda män kommo 
och buro bort henne i en kista, sade 
att också hon gått till ett bättre 
land. Arnold lade sig gråtande vid 
bäcken, hur skulle han komma till 
landet, dit hans far och mor gått? 
Månne det var det landet där solen 
gick upp? Hur skulle han finna det? 
och så grät han sig till sömns. Det 
ir gott att somna då man är rätt 
hjärtligt bedrövad och ibland får 
man då drömma något ljuvligt och 
lätt. Så gick det nu med Arnold, 

han drömde att han såg landet där 

Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 
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Om det är sant, att kärlekens art 
bestämmes av vårt sätt att tänka den, 
bör denna känsla i våra dagar icke 
stå alltför högt. 

Gångna tiders ungdom gjorde i de 
få nöjesböcker, som stodo den till 
buds, bekantskap med en idealiserad 
kärlek, efter vilken den formade si 
na egna kärleksdrömmar. Det var 
alltså ett rent, vackert och kyskt 
tankematerial som den i människo
själen, verksamma, hemlighetsfulla, 
sammanfattande makten fick om 
hand att samla ihop och omvandla 
till en kärlekskänsla. Vår tids ung 
dom kan, om den vill, frossa i okvs 
ka skildringar, vilka bjudas i obe
gränsade mängder i romaner och all
sköns obskyra tidskrifter, den får 
härigenom sitt fantasiliv besmittat, 
och i denna förgiftade luft skall se 
dan deras unga kärlek en gång växa 
upp! Nutidens människor äro där
jämte i fråga om sitt tankeliv berö
vade det starka skydd, som gångna 
tiders ägde i religionen. Då betrak
tades icke blott handlingen utan även 
tanken som synd, och tron att tanke
världen låg öppen för Guds blick 

•v 
stängde densamma nog så effektivt 
för sinnligt betonade drömmerier. 
Religionen äger icke längre samma 
makt över sinnena och tanken har 
givits fri — 

Vad här ovan anförts utgör inga 
bevis för antagandet, att människor

solen gick upp, han såg en skara 
barn med blommor i händerna, han 
såg en tron av liljor, på vilken satt 
en gosse med milda ögon och kring 
pannan en krans av strålar, vid tro
nen stod hans far och mor, som med 
strålande ögon sträckte sina armar 
mot honom, han ville springa i de 
ras famn, men — då vaknade han. 

I detsamma gick solen upp över 
heden och han sade suckande: "hur 
skall jag arma barn finna vägen till 
landet där solen går upp." Då hör
de han en vänlig röst säga: "vill du 
till det landet skall jag hjälpa dig." 
Arnold vände sig och såg en gosse 
med blida, lysande ögon stå bakom 
sig. "Ack vad jag önskar att kom
ma dit", sade han, "men huru skall 
jag väl komma dit?" ".To, sade gos
sen, först måste du vandra över hela 
den ödsliga heden, där intet grönt 
och inga blommor växa." "Ah, sade 
Arnold, jag skall taga med mig från 
ängen så många blommor jag kan 
bära." "Men, fortsatte gossen, när 
du kommer ut på heden finner du 
många, många stigar, låt då ej för
villa dig, gå blott rakt fram." "Men 
om det blir dimma och mulet kan 
jag ju lätt råka in på orätt stig, hur 
går det mig då?" frågade Arnold. 
"Jo, sade gossen, har du blott ett 
gott och rent hjärta skall en liten 
vit duva flyga framför dig, vik icke 
från den väg hon visar, bry dig cj 
om glitterguldet och de lysande glas
bitar som ligga strödda över heden, 
akta dig att plocka av dem. då kun
de du lätt glömma att se efter duvan 
och så aldrig komma fram till det 
landet där solen går upp." Så för
svann gossen utan att Arnold kunde 
förstå eller se vart han tog vägen. 

Eleganta manieurduiep 
till fördelaktigaste priser 
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handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

läser MAN 
N U M E R A  

GÖTEBORGS HANDELS-
OQH SJÖFARTS-TIDNING 

Et!  paket 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
tom behövs 
för veckans 
tvätt. 

Nu redde Arnold sig genast att 
börja sin vandring, från ängen ploc
kade han så många doftande blom
mor han kunde bära, öppnade 'grin
den, gick ut på den stora, öde he-

na genom sina egna tankar, drömme
rier och önskningar själva skapa och 
utforma sin kärlekskänsla, men vad 
som förebringats bör dock kunna an
ses som sannolikheter och liknelser 

denna riktning, vilka var och en 
sedan med stöd av egna erfarenheter 
kan pröva. 

Finna vi därvid skäl, som tala för, 
att antagandet verkligen innesluter 

en sanning, komma vi att intaga en 
^ • o 

ny,och för det mänskliga förnuftet, 
den mänskliga självkänslan värdiga
re ställning till kärleken: i stället för 
ofriheten, tvånget träder självbe-
stämningsförmågan, i stället för 
oansvarigheten det fulla personliga 
ansvaret. 

* * * 

-SM 

Nyhet Buttericks Nyhet 
\on torsdamkorsetf 

med garanti' 

Denna Corsett vilken speciellt är fabri
cerad för vår firma, är utförd av extra 
prima material, samt en ganska speciell 
sort patenterade fjädrar och blanchetter, 

mjuka ocli behagliga, men ab
solut rostfria och obrytbara! 

Använd denna corsett så 
mycket Ni vill och kan, vår 

firma garanterar under 2 månader 
från inköpsdagen, att fjädrarna ej 
rosta eller bryta sig. 

Rosta eller brytas fjädrarna 
i n o m  2  m å n a d e r  

ombytes Corsetten 
med en ny! 

Pris Kr. IO.50 

En lämplig Corsett för kvinnliga kontorister, telefonister, maskinskri-
verskor, sömmerskor och för alla damer vilka lia stillasittande sysselsätt
ning. De i bröstet inlagda gumm'kilarna förhindra tryck, likaså genera 
de runda ryggfjädrarna icke under sittande arbete. 

Magasin för 
Nyheter S 

specialiteter 

den och lämnade för alltid sitt barn

domshem. 
I början såg han blott en enda 

väg, men allt efter som han gick 
längre varseblev han den ena stigen 
efter den andra, ofta tyckte han att 
de sågo trevligare ut än den han följ
de; många barn sprungo omkring och 
plockade sina fickor fulla med glit
terguld och glasbitar, ibland stanna
de han undrande om han gick rätt, 
då sänkte sig en liten vit duva och 
flög ett stycke framför honom. Bäst 
han gick mötte han en liten gosse 
som bad så bevekande om en blomma 
och Arnold gjorde som han bad. Men 
detta hände den ena gången efter 
den andra, ju längre han gick ju of
tare mötte honom en gosse som bad 
om en blomma. Arnold tyckte det 
var samma gosse och förundrade sig, 
men gav honom alltid av sina blom
mor tills han ej hade en enda kvar. 

Nu blev vägen honom allt tyngre 
och tyngre. Det led mot aftonen, 
glittret förlorade sin glans och glas
bitarne föllo till stoft. Arnold var 
trött och fruktade att ej hinna fram 
före kvällen; så kom han till en bred 
flod, såg^ned i det klara vattnet för 
att nicka åt sin bild som förr, men 
hur bestört blev han ej då en gam
mal vithårig gubbe nickade tillbaka 
åt honom från flodens spegel. Ack, 
suckade han, jag har blivit gammal, 
mycket gammal under färden, alla 
mina blommor äro borta, hur skall 
jag hinna fram? "Dina blommor 
skall du få skönare tillbaka", hörde 
Arnold den vänliga rösten från förr 
säga och samme gosse stod vid han 
sida. "Men du är trött, gamle man, 
lägg dig till vila, din säng står re 
dan bäddad där", och gossen pekade 
på en fördjupning i marken, där en 
enkel säng, hopslagen av några brä
der stod bäddad med vita lakan. 
Arnold var så trött, att han genast 
lade sig ned, samt somnade djupt och 
lugnt. 

När han sedan vaknade, nådde en 
ljuv musik hans öron, milda blom
sterdoftande vindar fläktade hans 
kinder, han öppnade sina ögon och 
reste sig upp. Bakom honom låg 

I heden långt, långt borta, den stora 
floden såg han ej, men vid hans föt
ter låg en kristallklar källa och i 
den såg han åter sin bild, icke den 
gamle gubben utan ett leende barn. 
Med glad förvåning lyfte han sin 
blick och se! — samma syn som vi
sat sig i drömmen stod nu för hans 
ögon, men ännu härligare och icke 
mera en dröm. Det strålbekransade 
barnet höll alla hans blommor i sin 
famn och även från dem strömmade 
ett ljus som fyllde Arnolds hjärta 
med salig fröjd. Han såg nu att det 

Det är onödigt att koka kläderna 

0111 nian tmvnnder Rlnso. Genom nu 
läggn klfidemn i blöt i  en ljum Hinso-
lösning över nallen och genom nil 
skötjn dem väl morgonen dnrpä bllvn 
<lc rena och snövita. Endast deamut. 

sigaste ställena behöva gnug
gas I Att mellan hAndernti.  

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

Det reducerar arbetet t | | |  
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. 

R i n s o  
SUNLIGHT SÄPTVÅl aktiebolag, götmo»* 

« 5 öre 

per paket 

R I K A S T E  Ii a r 

Strump-ra 
1 kvalitéer, färger och 

prislägen 

Lägsta priser för 
solida strumpor 

var samma barn som talat med lie-
nom i barndomens lustgård, som mött 

honom på vägen, åt vilket han 

givit sina blommor. 
Hans far och mor räckte armarna 

mot honom, men barnet vinkade 0 

nom till sig och sade: ' Dessa bio® 
mor som du av villigt hjärta gaA 

har bringat dig välsignelse, 
nu hos mig i mitt rike i evlS e 

Lisa• 

Från Kvinnovärlden. 

Mrs Elizabeth Barnard har ut 

nämnts till postmästare i 

Florida. Då likalönsprincipen 

f:-.. ,1„ c+aflio'a, tiänst _ 
anlig 

gällande för de statliga tjäns ^ 
ma U. S. A. uppbär mrs B. en 

postmästarelön eller 22,500 

* 

„ +illträi 
I Holland äga kvinnorna ^ 

till alla statens tjänster, ^ 
högsta. Domarebefattningar11 ^ 

göra 
De 

dock ett undantag. ^^ 
anställda kvinnornas anta à ^ 
dig ökning, och de arbeta 

brutet uppåt mot de vi v 0 

te»,. - En »A'"™* 
lyckliga förhållanden ^ j 
kanske i den omständigheten 

dets regent är en kvinna. 

IfåutiericÅl̂  
Konstflitens Flossamatta 

1 1 V .  H a m n g a t .  1 1  
Göteborg 

iisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiinmmii 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt bil ig-

Mattan för det burgna, välombonade,med kultiverad smak inredda 
met 

—, j 
KONS T FLITEN Göteborg 

0gei>awa.nöie™-

^ÄEBN-
umsrevyn. 

t e a t e r n .  

och 
söndag kl. 7 och 9. 

Bröllopsafton. 
] ör< lA£ 

paUlineS . 8. Samma pjes. 
„fira dagar kL* 

AöaraJ^J — 

fångedrags Teater 
k8 Varje afton kl. 8. 

Otrogen. 
„ ,• ?, akter av Roberto Bracco. 

' v i T A  B A N  D E  T S  I  

(•"ESTAURANGER; 

rEKOMME -NDERAS j 

j SLOTTSSKOGEN^ Ï 
I Konsek ' / 
K ..JÄ«--« 

WILKES HATT.  

Åt fjädern som i hatten satt, 

herr Cyrano gav ^ ^ 
Om riddarn haft en WUKCS natt, 

hon dömt på annat vis. 

got den han skalle lyft sin hand 

och vittnat stolt och fritt: 

Bj högre märke något land 

uppvisa kan mi^' 

Man bär sin hatt på många sätt 

mi skilda sinnelag. ^ 
Men Wilkes bär man bloit pa ett: 

med ära såsom 

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

—, Dat limefjat man =-

6äst? 

^Björngåråsvtllan 
.Slottsfiogen. 1 :sta fd. matsals; oct) 
fionöttotisettJeting. Cuncfj, TTtiàôag! 
o. flftondonsert. Best. pr tel. 19268. 

JKusfiållssft. THatgareta 
J>ar%atan 2. 1 :sfa fil. mat; 
sernertng. Jrafiost, £uncfj, 
TJI tödag m. m. Tel. 16958. 

Jmpettal p j(amngatan jj. 
DTittför 
Telefon 70^2, 168 72. 

Restaurant Terrassen 
ySrstftlassig fionôitori ocfj 
lunefiseroetmg. Tel. 19279. 

Konôttoti "Restaurant, Kots« 
gatan 13» J tt. Tel. 107 79. 

.Stora Teaterns Kestau* 

rant Sommarterrassen. 
tel. 3273. lïïusift. 

Vita 33anôet 
Kungsgatan 41 - * Telefon 107 89. 

Vollmers «THeetfis, TJje« 

salong. 
ftufiost, Cuncfî, .Smörgåsar. 

IRicfi 

Pyjamas & Morgonrockar 
Aparta modeller. Alla prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Tel. 21100. 

TEATER. 
Sedan Hemslavinnor efter sina 

långt över hundra succéskvällar för 
Yiran Rydkvists välskötta Lilla 

Teater röjt en bred kungsväg till 
publikens hjärta kunde det synas li
ka vanskligt med en ny pjäs som med 
en ny lokal för en gammal på en 
plats upparbetad firma. Men Lilla 
Teatern har tur. Dess nya program, 
det danska lustspelet Paulines Bröl-

hpsafton hör till dessa som draga 

tapisseri 
CS/7 detalj 

Ö.  Hamng» SI.  1 tr.  

INIABg 
Handarbeten,  
stort urval. 

(Eftertryck förbjudes 

Ett gott tidens tecKen. 
Av Ann Margret  Holmgren,  f. Tersmeden. 

(Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

strömmarna och hälla kontakten 
obruten mellan scen och salong. Så

väl stadens egna invånare som de 
många främlingarna kunna alltid 

påräkna en munter och angenäm af
ton vid åsynen av Paulines lösning 

av de nya problemen. 

Om startprogrammet för Långe-

drags Teater fick en nästan symbo
lisk innebörd blev skilsmässan, såsom 
i denna tidning förutspåddes, -ej så 
långvarig. I och med en mera var-
lik väderlek har naturen tagit ut sin 

rätt — d. v. s. Långedrags folkrika 

samhälle njutit av behaget att hava 
en egen teater. Pjäsvalet denna 
gång, Braccos Otrogen, synes även 

lyckligare för en mindre, intim scen. 
och visade sig i fru Greta Pfeil-

Köst er s och hrr Gösta Cederlunds 

och Semrny Friedmans tolkning kun
na skänka publiken en verkligt ro

ande och underhållande afton. 

Alla klaga vi över det myckna on
da av många slag som senare tider 
tillfört oss. Men vi glömma lätt att 

vi samtidigt fått åtskilligt gott som 
visar att tiden visst inte är bara ond. 

Bland det värdefulla nya i vårt 
land, som ännu inte är nog beaktat, 
är det för ett par år sedan upprätta
de institutet för socialpolitisk och 

kommunal utbildning och forskning, 

Myntgatan 4, Stockholm. Initiati
vet till detta togs år 1920 av Cen

tralförbundet för socialt arbete. 
Sociala utbildningskurser hade re

dan förut givits av denna institu
tion, men allt efter som den sociala 
verksamheten inom kommunerna ut
vecklats, hade behovet av större så 
väl teoretisk som praktisk utbildning 
för de män och kvinnor som ville 
ägna sig åt socialt arbete blivit mer 

och mer kännbart. 
Genom frikostiga gåvor och kom

munala anslag blev det möjligt att 
få till stånd ovannämnda institut. 
En mångsidig undervisning medde
las nu där i sådana ämnen som äro 
av betydelse för alla som ha med 
socialt och kommunalt hjälparbete 
och kommunalförvaltning m. m. att 
göra. Fordringarna på dessa per
soners kunskaper och insikt stiga 

alltjämt. Det visar sig på det all
männa området liksom på det en
skilda att det är inte nog med den 
goda viljan att vara barmhärtig när 
man vill hjälpa, utan man måsto 
även skaffa sig kännedom om en 
mängd förhållanden för att kunna 
öva barmhärtighet så att den blir 
till verkligt gagn för den hjälpbe-

hövande. 
För kommunerna är det av stor 

vikt —- inte minst ur ekonomisk 
synpunkt — att till sina befatt
ningsinnehavare få väl utbildat folk. 

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

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

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

Order mottages för utförandet a alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - 10365 
Telegram "Vasa" 

Jämte praktisk övning fordras in
blick i sådana, ämnen som national
ekonomi, statskunskap, allmän so
cialpolitik, offentlig hälso- och sjuk

vård, socialförsäkring, fattigvård 
och barnavård, alkoholfrågan, koo
peration, kommunal förvaltnings-
kunskap och den kommunala hus
hållningen. 

Institutets lärarekrafter äro fram
stående, var i sitt fack. Och under
visningen bedrives dels genom hand
ledning av eleverna vid deras själv
studium. dels genom föreläsningar, 
dels genom övningar vid de national
ekonomiska, kommunala och social
politiska seminarierna samt genom 
besök, demonstrationer och övningar 

inom avdelningen för praktisk ut
bildning i socialt arbete. Undervis
ningen går ut på att meddela ele
verna samhällslivets beskaffenhet 
och utveckling, dess ekonomiska 
grundvalar samt samhällsinstitutio
nernas sätt att arbeta. Och det hela 
inriktas på att bibringa eleverna för
måga till självständigt tänkande. I 
seminarier och övningsarbete under 
lärarens ledning har eleven även till

fälle till självverk samhet. 
Enligt institutets meddelande är 

dess närmaste uppgift att lämna 
facklig utbildning för tjänster inom 
social- och kommunalförvaltning, 
befattningar inom fattigvård, barna
vård oeh annan understödsverksam
het (s. s. föreståndare, assistent, till-
syningsman, barnavårdsman, kurator 
vid sjukhus och fattigvårdsanstalt 
m. m.) befattningar inom inspek
tionsverksamheten under hälsovårds
nämnd, fasterbarnsinspektion, bo
stadsinspektion, inom alkoholistvår
den, för skyddshem m. m., befatt
ningar inom arbetsförmedlingen, be
fattningar såsom kommunalkamre-

DRICK 

LUNDGRENS THE 
Sedan förra årliuiidradel' 
marknadens allraJrämsfa 
J'fiffioner paket jörv 

säljas årligen,. 
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GÖTEBORGS 
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rare och kommunalsekreterare, be
fattningar inom landstingslön alt-
ningen, administrativa befattningar 
inom städernas förvaltningar samt 
kommunala tjänster och andra tjän
ster av icke teknisk karaktär i öv
rigt inom kommunalförvaltningen 
o. is. v. Utbildningen avser dessutom 
socialt arbete inom näringslivet — 
föreståndare för intressekontor, fa
brikskonsulenter m. m.: befattningar 
inom arbetsgivare- och arbetareor

ganisationerna m. m. 

Vid institutet förekomma 3 hu

vudexamina: socialpolitisk examen, 

kommunal examen och examen i 

samhällskunskap. Bland de förmå
ner som institutets elever åtnjuta hör 
tillgången till Centralföreningen för 
socialt arbetes rikhaltiga bibliotek 

även inrymt i Myntgatan 4. 

Man finner av ovanstående att in

stitutet lovar att skapa ett stort 
framtidsvärde för vart folk. Man 
kan om det får utveckla sig vidare 
vänta att med tiden få se en verklig 
uppblomstring t. ex. på fattigvår
dens, barnavårdens och konvale-
scentvårdensi områden genom den 
ökade upplysning som dess närmaste 

handhavare nu kunna få. 

Genom detta instituts verksamhet 

går som en röd tråd en klar med
känsla för dem som leva på livets 
skuggsida, en allmän samhörighets
känsla och en vidsynt ansvarskänsla 
för samhällets vård, som är lycko-
sådande. Det socialpolitiska institu
tet är en ljus företeelse som pekar 
på en tid då det goda skall få större 
plats och större makt än det nu har. 

Ack att så sällan mänskan följa vill 
Den stilla vink som i dess hjärta 

röjes, 
Uti vårt inre viskar tyst en Gud; 
Helt tyst men tydligt visar han för 

oss 
Vad eftersträvas och vad undflys 

bör. 
J. IF. v. Goethe. 

Du tror ditt ord kan icke giva någon 

smärta 
Därför att det din egen tunga icke 

brände, 
Du slungade det ut, det lättade ditt 

hjärta, 
Men mig det nådde, och en evig plåga 

tände. 
Carmen Sylva.  

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

V A  ̂  ^  ^  V V  
• A  * *  ̂  »  _  »  

A T *  
MERKURTVÀLEN 

är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger. 

tiftMMIilU 

•EGNEIL C'**1 

Läse.? överallt i Västra Sverige 
Flitiot anlitat 5Qjm_jannonsorgatv 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Man uf åktur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

LUX KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka, ulliga plagg sisom stTumpor. barnmôssor. 

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

hälla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 

de tvättas med LUX. Det ir tillverkat särskilt ( 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt. 

LUX säljer endast I paket. 

Presentkort. Tel. 1913. SUNLIGHT SÅPTVÅL AB' GÖTEBORG 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

/ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av -e. 

26. 

^ id andra tillfällen överhopa-
de han henne med smekningar, 
Rökande glömska för varje li-

irU(le i det enda medel hon visste. 
^ei1 för honom hjälpte det icke mer. 

ar han gick och stod, vad han än 
rjade och slutade, alltid var det, 

^ m oni en osynlig hand ryckte ho-
® mot en bestämd väg, som om en 

ta
amma r°Pade 1 llans öra: "Vad väl1" 

du på.-* Utan offer ingen förso-
Hing" a, 6 

. ' uctl värjde han sig med 
sWt!an<^e ^nder: "Offret är för 
si:;i ®kall jag frivilligt döma mig 
Malv tin p . :. , 
Hin»?" o iättigdom ocli rmgakt-

käm' Svarac*e stämman: "Du 
Se(,J||'r för rikedom och an-

u kämpar ju för din själv

aktning, som du spelat bort, och som 
du måste återvinna, om du skall kun

na leva." 
En morgon efter ännu en natt av 

dessa inre ordstrider sprang Paul 
upp i förtvivlat trots, stack ritnin
garna till sin uppfinning i bröstfic
kan, och när frukostrasten kom, lat 
han anmäla sig hos den tekniska di
rektören vid fabriken med anhallan 
om ett samtal på grund av ett vik

tigt meddelande. ^ . 
Direktören tog emot honom pa sm 

bvrå Han ansågs för ett skarpt 
huvud, som alltid i första rummet 

tänkte på fabrikens nytta, men utan 
alla skrupler eller förbarmande i 
fråga om medlen. Dessa egenska
per stodo också tydligt att läsa i det 

magra, skarpt skurna ansiktet, 
"Skadar inte", tänkte Paul. som 

betraktade honom, "jag kommer ju 
inte för att be om försköning, jag 
kommer för att göra bot och få mitt 

straff." , 
"Ni heter Paul Wiepramlt. och ar 

JL i - Mrik» %Hgen bh-

vit befordrad till montöi.-' 
".Ta, herr direktör.' 

"Ni önskar?" 

Paul tog fram sina ritningar. Han 
måste uppbjuda sin yttersta vilje
kraft för att inte låta bladen i all 

hast åter försvinna i fickan. 
"Jag har gjort en uppfinning, herr 

direktör", sade han nästan stamman
de, "en uppfinning till en förbätt
rad mekanik för gallerdörrar på en 
elektrisk spårvagn. Jag skulle vilja 
erbjuda, fabriken mitt verk. Om herr 
direktören ville vara så god och se 

på ritningarna —" 
Direktören drog upp ögonbrynen. 

Icke en min förrådde bifall, medan 
han länge och grundligt prövade rit
ningarna, —- det var för länge och 
för grundligt, tänkte Paul, ifall han 
funnit dem värdelösa. Slutligen 

lyfte han blicken från papperen. 
"Ni har naturligtvis redan tagit 

patent på den här lilla förbättrin

gen. eller hur?" 
Paul blev röd: "Det skulle jag 

överlåta åt fabriken, om den liar an

vändning för min idé.' 
"Ja, vet ni, vi äro rent överho

pade med planer och förslag. Om 
det ens lönar sig att ta' patent på 
det här. kan jag inte säga utan att 

I övertänka saken. Hur mycket skulle 

ni för resten begära för att överlåta 
den här modellen, naturligtvis med 
full besittningsrätt och för alltid? 

Paul drog ett djupt andetag in
nan han svarade. Han hade en 
känsla, som om hjärtat vände sig i 
kroppen, då det nu tycktes bli all
var. Men så kände han att han 

hade sig själv i sin hand på nytt. 
"Priset ville jag hälst överlämna 

åt herr direktören att bestämma, en
ligt vad som kan anses rätt och bil-

«g..-
"Ja. min vän, mycket kunna vi 

inte betala, det säger jag strax från 
början. Plattformsdörrar, som slås 
upp i stället för utåt, ja, kära ni. 
idéen ligger då ytterst nära till 

hands. Det får ni medge." 
Direktören lutade sig tillbaka i 

stolen, och sköt papperen något åt 

sidan. 
En vild förhoppning, en het lyc

kokänsla steg upp inom Paul. Hans 

offer blev icke antaget! 
Hastigt sträckte ha ut handen ef

ter ritningarna. 
"Alltså visar herr direktören min 

uppfinning tillbaka.'' 
Men då lade direktören raskt sin 

hand på bladen. "Det vill jag inte 

så bestämt säga. Då det är en av vå
ra egna, som gjort en liten uppfin
ning, då visar sig alltid verket sär

deles tillmötesgående. Det är vår 
princip att hjälpa vårt eget folk 
framåt, att uppmuntra de dugliga, 
att öppna fri väg för de framåtsträ
vande. Från denna synpunkt och på 
dessa grunder vore jag icke obenä
gen att närmare taga i övervägande 
edert anbud. Och vad priset be

träffar — låt mig se." 

Direktören tog ett pappersblad 

och skrev några tal. 

"Ja, i betraktande av alla omstän

digheter. isynnerhet det faktum, att 
vi icke kunna bestämt veta, om er 
idé också kommer att visa sig prak
tisk, tills den blivit använd, anser 
jag mig berättigad att erbjuda er — 
hm — sexhundra kronor för denna 
modell — kontant, Naturligtvis är 

köpet en gång för alla, med full be
sittningsrätt och för alltid." 

Paul kände en ilning av den bitt

raste missräkning utefter ryggraden 
som en iskall stråle. Sexhundra 

kronor för en modell, som måste in

bringa tusenden, tusenden. — Det 

fattades honom ord. 
Direktören såg på klockan. 
"Var snäll och bestäm er." 
Då trängde Paul våldsamt sin 

bitterhet tillbaka. Han var kom
men för att betala sin skuld, och 
han betalade med procentareränta. 

Gott, så var han det kvitt. Och 
nu återvann han herraväldet över 

sin stämma. 
"Jag antager anbudet, herr direk

tör." 
Direktören tog två kontraktsfor

mulär från sitt skrivbord, fyllde i 
dem, och sköt "dem framför Paul för 

att underskrivas. 
Sedan skrev han en anvisning på 

kassan. Paul märkte en stråle av 
Igirig tillfredsställelse i hans smala 

ögon. 
När Paiul äntligen kom hem från 

arbetet, kände han sig som sönder
slagen. I sin kammare sjönk han ned 
på en stol, och torra snyftningar 

skakade honom. 
Men upp ur nedslagenhetens dju

paste djup steg dock efterhand en 
känsla av seger, av befrielse. Bo
jorna, som obarmhärtigt drogo ho-
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Barnkläder, Spetsar & brode
rier, Ritade handarbeten, 
Näsdukar och Brickdukar 

Brudutstyrslar utföras. 

Kriget mot kvin
nor och barn. 

München i april. 

Münchens kvinnor hava i dagarna 
under enorm tillslutning hållit ett 
jätt.e-opinionsmöte i universitetets 
Auditorium Maximum under ordfö
randeskap av professorskan Kiessel-
bach. 

Temat för aftonen var: 
De tyska kvinnornas och barnens 

nöd. 
Fyra kvinnliga talare skildrade 

med hjälp av scioptikonbilder de li
danden barnaföderskor och späd
barn äro underkastade, nöden bland 
skolbarnen och ungdomen samt slut
ligen husmödrarnes och de ensam
stående äldre medelklasskvinnornas 
förtvivlade belägenhet. 

Vad de hade att berätta var av en 
fruktansvärd innebörd, och ljusbil
derna talade ett än mera gripande 
språk. Det låter sig knappast med 
ord uttrycka vad Tysklands kvinnor 
och barn nu lida. Bostadsnöden är 
fruktansvärd, likaså bristen på klä
der. Där det är flera barn, hava de 
ofta icke mera än ett par skor till
sammans. Mjölk finnes näistan in
gen, och den som står till buds be
tingar liksom övriga livsmedel oöver
komliga priser. Med undernäringen 
följer sjukdomar och även försvagad 
moralisk motståndskraft mot skadli
ga inflytanden. Hustrurna, dignan
de under matbekymren och utarbe
tade, förmå icke hålla hemmen uppe 
och familjelivet lider —• 

Och så — det tålamod, den resig
nation, som visas av de många äldre 
kvinnorna inom medelklassen, vilka 
efter kriget råkat i djupaste misär. 
Förr i den lyckliga situationen att 
offervilligt kunna deltaga i den fi
lantropiska verksamheten hava de 
nu kastats ut i kampen för brödet 
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använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

J 

och kunna endast med svårighet 
skaffa sig ett knappt uppehälle 'för 
dagen. — 

Hela församlingen var skakad i 
sitt innersta djup och plötsligt reste 
sig en herre bland åhörarskaran och 
utslungade ett flammande: 

"Moder och barn äro i nöd! Tysk
land, allas vår moder, är i nöd! För
bannad vare den dotter, den son som 
icke bispiringer denna sin mor i hen
nes stora nöd!" 

Enhälligt antogs därefter ett ut
talande, vari bl. a, säges: "Dyrtid 
och umbäranden fördärva sedan nio 
år det tyska folket. Det ok, som på
lagts det av främmande behärskare, 
stegrar nöden på ett fruktansvärt 
sätt. Med oförlikneligt hjältemod 
och en ståndaktighet utan like giva 
oss kvinnorna i de besatta områdena 
ett förelysande exempel. Endast 
hoppet om rättvisans seger ger dessa 
hjältinnor kraft att uthärda. Yi 
Münchens kvinnor och mödrar lova 
att likna dem i. viljestyrka och offer
vilja. Förenade genom kärleken till 
det gemensamma fäderneslandet vilja 
vi. beredda att hjälpa, stå vid våra 
bröders och systrars sida, Yi anro
pa alla offérvilliga när och fjärran 
att tillsammans med oss för våra 
barn jämna vägen till den ljusare 
framtid, på vilken vi trosvisst hop
pas." 

Ella von Freijhold. 

Det enda jag lyssnar till är vad 
mitt hjärta säger. Att förnimma, un
dersöka och förstå detta är min vis
het, att modigt följa denna röst är 
min dygd. 

F. FL. Jacobi. 
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svart Bomulls-Damstrumpa 
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SKor. 

Från allmänheten. 
En framstående resande har fäst 

Kvinnornas Tidnings uppmärksam
het på det för en främling kännbara 
missförhållandet att ingen för varje 
dag genom pressen tillgänglig min-
neslista underlättar besöken i Göte
borgs mera sevärda institutioner. 
Som det nu är ställt måste besökar
na under sitt ofta starkt begränsade 
uppehåll i staden vandra många steg 
förgäves och genom den ena miss
räkningen efter den andra få sitt 
lynne hårt påfrestat. Särskilt påpe
kades hur omöjligt det är för en 
främling att veta vilka dagar och ti
der stadens museer äro öppna och 
avgiftsfria m. m. Även riktades en 
skarp kritik mot att den resande ej 
å Statens järnvägars stora kiosk 
kan erhålla vykort från utställnin
gen. Mången, som vid besök å ut
ställningen glömt att sända en häls
ning till vänner eller anhöriga vill 
reparera försummelsen innan han 
bestiger tåget och önskar då helt na
turligt en utställningsvy. Men så
dana finnas icke att få! 

Ett tredje förhållande, som för
tjänar påpekande, är att hållplatser 
notoriskt aldrig utropas på våra 
spårvagnar. I en småstad, där en
dast invånarna själva utgöra trafi
kanterna, skulle saken kunna för
klaras, men i en utställningsstad 
med resandeström från hela världen 
är den oförlåtlig. 

Det skulle säkerligen gagna det 
Göteborg som existerar utanför ut
ställningsområdet om ovanstående 
anförda berättigade klagomål på ve
derbörligt håll vunno beaktande. 

Härom dagen stod i en tidning en 
lång artikel om skor. Artikeln var 
naturligtvis för damerna. När de 
"manliga" tidningarna uppträda som 
rådgivare för damerna blir ämnet 
alltid om kläder — skor, handskar, 
volanger eller kragar. Om man ge
nom tidernas lopp fäst lika stor 
offentlig vikt vid vad damerna ha 
för andra egenskaper som vad de ha 
för kläder skulle världen säkerligen 
nu se annorlunda ut. 

Att skor och hatt utgöra de säk
raste tecknen på en dams sociala 
kvalité är en gammal känd regel. 
Man bevarar en vers i minnet i ka
pitlet som lydde: 

"Vad hjälper väl om ungmön är 
aldrig så skön 

om klacken är sned och hatten är 
grön. 

Men om flickan är fin på huvud och 
fot 

tar hon friare i hundratal emot." 

Så lydde visan. Men verkligheten 
har senare visat att många mycket 
lyckliga fruar skeva på klackarna, 
och att många ungmor fått gå osed
da fram genom livet på sina idea
liskt vackra skor. 

Under tidernas lopp tycks emel
lertid begreppet vackra skor ha bli
vit bortblandat med för små skor. 
Det är numera inte bara i Kina kvin
nan är sin fotbeklädnads martyr. Yi 
se dagligen sådana arma offer om
kring oss, som blint låta sig regeras 
av ordets tyranniska herravälde över 
tanken. De äro djupt beklagansvär
da i sitt fullständigt onödiga lidan
de. Ty kan man över huvud fram
mana ett sorgligare exempel på me
ningslöst självplågeri än bilden av 
en stackars kvinna, som dagligen un
derkastar sig de gräsligaste marter 
och kval endast för att kunna bära 
en sko som är ett par centimeter för 
kort eller vars klack är några milli
meter för hög? En man skulle vråla 
och dåna av i samma situtaiton, men 
hon bär tappert, med leende ansikte 
sin plåga. Låtom oss tillägga — så 
länge hon är ute bland människor
na. Men hon är knappast kommen 
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inom dörren till det egna hemmet 
förrän strängen brister. Före hatt, 
kappa och handskar flyga pinored
skapen av, medan ansiktet förvrides 
av smärta över den spänning som 
uppstår, då blodet ånyo rusar fritt 
till de stackars förklämda fötterna. 
I timmar efteråt lider hela hennes 
fysik av de plågor hon utstått. Men 
hon vore icke kvinna, om hon ej nä
sta dag lika tappert drog de kläm
mande skorna på igen för att med en 
hjältes tålamod trippa och stylta sig 
fram genom den värld hon vill be
segra. 

Det första arbetshemmet för 
kvinnor. 

K. m:t har godkänt arbetshem
met "Emaus" för kvinnor. Hemmet, 
som ligger invid Norrtälje, är den 
första inrättning av detta slag, som 
fullbordats, sedan den lag genom
fördes, som ålägger landstingen och 
storstäderna att inrätta arbetshem 
för försumliga familjeförsörjare, vil
ka där skola hållas till arbete samt 
för svårhanterliga och förkomna in
divider, vilka icke böra sammanblan
das med de hyggliga försörjningsta-
garna på de kommunala fattigvårds
anstalterna. 

Emaus ägdes ursprungligen av 
fröken Maria Winqvist, som där pri
vat drev ett räddningshem för unga 
kvinnor. K. F. U. K., som fick an
stalten i arv och under någon tid 
fortsatte arbetet, skall innehava led
ningen av det nu öppnade arbetshem
met. 

Lilla Vilohemmet 
Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 
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nom ned i avgrunden hade fallit från 
hans hand och fot. Han hade sonat 
och betalat sin skuld! Hade hans 
hjärna lyckats tänka ut denna idé, 
som han i dag låtit gå för en spott
styver, så skulle hon kanske lyckas 
göra ännu en uppfinning. Och även 
om detta aldrig skedde, sitt liv hade 
han friköpt. Det låg nu klart och 
utan skuld framför honom. Och han 
svor sig själv en dyr ed, att från 
denna stund skulle hans väg föra 
uppåt, utan tvekan och förvillelser, 
alltid uppåt, och att han utan hän
syn skulle bortkasta allt som kunde 
hindra honom på denna väg. 

XV. 

Det var en lördag i juli. Lisa 
Lippert kom något tidigare än van
ligt från affären. Ännu stoltare 
rak än förr, en lätt rodnad av den 
hastiga gången på hennes bleka, fina 
ansikte, med en stråle av glad för
hoppning i ögat, gick hon med raska, 
beslutsamma steg över Rosenhof mot 
moderns våning. Baronen, som just 
beundrade en högväxt liljeplanta i 

sin trädgård såg henne komma, och 
helt naturligt, sin vana trogen, lik
nade han hennes smärta gestalt, hen
nes hållning och väsen vid den stol
ta blomman framför honom. Han såg 
alltid i sina plantor och blomster
sängar symboler för människorna i 
sin omgivning. Liljans stängel var 
smal och hade skjutit upp för has
tigt och för högt i det sparsamma 
solljuset, hon var skör som glas, och 
knopparne i spetsen tyngde starkt. 
En vindstöt kunde bryta henne, en 
rägnskur trycka henne till jorden. 
Baronen rådslog med sig själv, om 
han borde ge henne en fast käpp till 
stöd. Men han förkastade genast 
denna tanke på sitt underliga sätt. 
Det var på grund av dessa egendom
liga idéer i trädgårdsskötsel, som 
hans blomsterodling, trots allt arbe
te och omsorg, aldrig såg välskött 
ut. "Det som har kraft skall reda 
sig med egen kraft." 

Lisa Lippert sprang emellertid 
raskt trappan upp till hemmet. Kö
ket, där mor Lippert just lagade 
kvällsvarden, var som vanligt propp-
fullt. Stort och smått folk. I hus
bondens länstol tronade Palle med 

rynkade bryn, stum och missnöjd. 
Lisa stannade på tröskeln. "Mor, 

kan du komma in till mig på två mi
nuter?" 

"Ja, min tös, ja, strax." 
Fru Lippert var alltid färdig, när 

något av barnen kallade. Hon drog 
den fräsande potatispannan från el
den, tryckte skaftet in i handen på 
sin yngsta, och torkande händerna 
på förklädet följde hon strax Lisa 
in i den lilla, lilla kammaren. 

"Nå, vad står på, tösen min. Är 
dét något på tok?" 

En lång erfarenhet hade lärt mam
ma Lippert, att det mest var, när 
något höll på att gå på tok, som bar
nen så nödvändigt ville tala med 
henne. Men Lisa stod full av se
gerfröjd mitt emot henne. 

Mor, han kommer! — I morgon 
förmiddag kommer herr Meyer och 
gör visit." 

Mor Lipperts äppelansikte stråla
de. 'Det nöjet kan herr Meyer gär
na få ha. Låt honom bara komma." 

"Ja, ja, men mor, var ska' vi ta' 
emot honom? Han är bortskämd. 
En fin herre. Hans föräldrar äro 
ansett folk. Jag vill inte gärna be

höva skämmas för honom. I vårt 
kök med alla ungarna, går det inte. 
Häller inte därute i den lilla stugan 
i trädgården. Och Palle får han 
inte se, inte för något pris! Jag vet 
rakt inte, vad jag skall göra?" 

Fru Lippert tog saken lugnt. "Om 
det bara är det! Låt du din mor 
ställa om saken. Herr Meyer ska' 
finna det riktigt nobelt hos oss. En 
kvinna som jag, som har lyckats 
mätta och uppfostra sex omyndiga 
barn med sina egna händer, för att 
din far. den drummeln har låtit hen
ne sitta där, hon måtte väl inte ram
la omkull på ett sådant litet strå. 
I morgon är söndag. Då kan du ju 
hjälpa mig en smula och Otto också. 
Så stiger vi opp tidigt, slår ihop 
min säng i andra rummet och även 
Doras, och så fållbänken där Sofies 
pojkar ligga, och förvandlar rummet 
till ett förmak. Det ska' se schang-
tilt ut med dina böcker och tavlor, 
och kanaljefågeln och så Palles län
stol, och en fin bordduk. Lämna du 
saken åt mig. Jag vet från mina 
herrskaper, vad som passar, och hur 
det skall vara. Barnen skickar jag 
med Dora ut till trädgården. Och 

jag tar på mig min svarta, du vet, 
som fru direktörskan skänkte mig. 
Pothoffskan brukar säga. att i den 
klänningen ser jag ut ackerat som 
en grevinna. Ladervisch ska' få lov 
att redan i kväll sy in den himmels
blå Chemisetten, den där, som jag 
fick a,v fru pastorskan. Ska' inte 

n herr Meyer göra stora ögon?" 
"Tala bara så litet som möjligt, 

när han kommer, mor", bad Lisa. 
' Och framför allt, säg ingenting om 
far! Jag säger alltid, när folk frå
gar, att han försvann på en resa till 
England — troligtvis död." 

"Jag vet, min flicka, jag vet. Lita 
på mig. Jag skall väl inte fördär
va mitt eget barns levnadslycka. 
Nej då, det behöver du inte vara 
rädd för. Herr Meyer ska' minsann 
få respekt för familjen Lippert." 

"Ack, mor!" och en brännande 
längtan låg i hennes stämma. "Om 
han ändå ville gifta sig med mig! 
Han vill ju börja egen affär! Tänk, 
jag i egen affär! Nog skulle vi 
komma framåt." 

(Forts i nästa n:r.) 
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BREVLÅDA. 
G. W. Samtliga nummer kunna 

erhållas å vår expedition. 

Utarbetad i tjänsten. Förhållandet 
är upprörande. Vid personligt be
sök tro vi oss dock kunna ge några 
råd och anvisningar, som torde kom
ma till nytta. 

Malmöfru. Det gläder oss att Ki 
saknar recensionen i fråga. Yi äro 
lock fullt medvetna om betydelsen 
av detta arbete och dröjsmålet beror 
uteslutande av skäl varpå vi icke 
här närmare kunna ingå, men som vi 
hoppas snart skola vara undanröjda. 

Kritik över kritik. Tänk bara om 
all kritik vore sådan! Hur trevligt 
allmänheten då skulle få. 

Helena. Nej tack, icke ens om Ni 
vore den historiskt sköna. 

"linoleummacasinet 
STÄLLER ÖvniGA IJKUWAM 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM-MA645IN 

PETERS, FRANZÉN t. Cl 
KUNÖL-HOFU. . 

KUNGSPORTSPL.2. TEL' 8^00-3095-1»»-
5ÎUNDINA/IENS STÖRSTA SPECIALAFFÄR 

I SIN BRANSCH 

Hrla JMjöllt 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 40781, 45699 

Hårtvagning. 
Vad är kvinnans skönaste PH*' 

nad? Några tro, att det är,.€n 

själ men de verkligt sa^ull^1'J'angd-
stå att det är hennes hår. 
vändig förutsättning är eme 

att denna prydnad väl ivard^iSgsaJls 

der det att den manliga J 
skötsel är en av livets allra en ^ 
uppgifter, är omvårdnaden 
kvinnliga en mycket om ^ 
procedur. Till all lyc|^a i för 
goda hjälpmedel. för väl har 
att här namngivas. Deras « 
i dessa dagar ökats med } 
ett, nämligen en elektrisk n* 
ningskam. En nära till han 

otf nrngSEOTT. fl " — åcron 
gande uppfinning, vilken na5 jnn0r 
världens många miljoner , jiar 
bort kunna göra, men som ntr 
män till skapare. Apparaten . ^ 
märkt o. fvller ett gapaii • pe„ 
kvinnliga toalettsaksattiraljen_ ^ 
av redaktionens medhm^^ w 

hår mest påminner om 
avprovat och prisat den. gom 

Vi puffa icke för annon • ^ 
återfinnas i våra spalten, ^ ^ di-
gäller det en ny uppfnin!"fflell ocb 
rekt nytta för k v in nova 
därför så 

Se annonsen! 

Uio 22. 3:dje årg. 
3  J u n i  1 9 2 3  
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'—Z^tes gärna om "Kvin
nas Tidning«, med hela namnet 
" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

LtlandskrSnika i sammandrag. 
f „ kvinnornas rösträttskongress i 

»om. Av Frigga Oarlberg. 

L„cine Hagman. 70 är. 
pör tre silverpenningar. Av Gerda 

Melcher. 
Roth Alméns musikföredrag. 
In en. Av Marie Louise Ingeman. 

rtba Kunze. In memoriam. 
Vid Rhen. Resebrev av Elsa Koch. 

Striden om brödet. 
Victor Hugo och Mademoiselle Mars. 

"Hans Mor". 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Ministerkrisen i Frankrike blev 
ick verklighet. President Millerand 
aeitade nämligen att mottaga M. 
Poincarés och de övriga kabinetts
medlemmarnas föga allvarligt mena
de avskedsansökan, omnämnd i före
gående nummer. Då Poincaré ome
delbart efter avskedsgesten infann 
sig i deputeradekammaren och, sin 
vana trogen, talade Ruhrpolitik, 
blev han föremål för en ovationsar-
tad hyllning, vittnande om att hans 
ställning som konseljpresident och 
ledare av Frankrikes öden ännu är 
mycket solid. 

En del av den franska pressen är 
i fråga om den blivande uppgörelsen 
med Tyskland icke fullt så karsk i 
tonen som förut. Man vet icke vad 
den nye engelske statsministern för 
i skölden, och man vet ej häller hur 
långt Belgien är villigt att följa 
1 rankrike i dess aggressiva politik. 
Den fransk-belgiska konferens, där 
denna fråga skulle dryftas, har 
"äng på gång framflyttats, något 
s°m vittnar om att enigheten ej är 
den bästa. Vidare börjar Ruhräven-
tyret draga väl långt ut på tiden 
jlven för fransk förhoppningsfull-
het, och dess lyckliga slut skönjes 
ännu icke efter snart ett halvårs 
väntan. 

Tyska regeringen förbereder ge
nom konferenser med partiledarne 

1 andra sitt nya fredsförslag till 
juten ten. Dess styrka kommer att 

i de garantier för skadestånds-
«talningarne, som industrien, jord-
raket och handeln äro villiga att 

'kläda sig. ö 

^6 svåra kommunistoroligheter 
st 'i Sam^and därmed framtvingade 
det V61"' SOm brutit i Ruhrområ-
wlt T uPPhört sedan de franska 
a.;U^lc>nsiliyndigheterna tillåtit, 
orn-V- j ^kwlietspolitik sändes till 
eft 1! i arne' Upploppen hava krävt 

^tydande antal offer. 
deren enSe^ska regeringen un-
Staulev Ü^ut.3.arPde finansminister 

Z a win som statsminister 
avgångne ka-

—iw, den förra 
'amtliga ledamöter och 

Robert Cecil, vars intresse förnäm
ligast knyter sig till Nationernas 
förbund, dock i en betydligt mera 
förbättrad gestalt än den nuvarande. 
Det har lyckats Baldwin att vinna 
stöd även av de konservativa ex-mi-
nistrarne Chamberlain, Horne, lord 
Birkenhead och den i ministären 
upptagne Worthenton-Evans, vilka 
stödde Lloyd George's koalitionsre
gering mot det konservativa partiet, 
då detta förra året bröt med den li
berala fraktion, som ingick i koali
tionsregeringen. Det har sedan dess 
rått ett mycket kyligt förhållande 
mellan det konservativa partiet och 
de nämnda nersonerna, vilka räknas 
till Englands främsta politici. Nu 
har emellertid samförståndet åter
ställts och det konservativa partiet 
utgör ånyo en enhet. — Försök gö
ras att även åstadkomma en sam
manslagning av det liberala partiets 
båda fraktioner, Lloyd George's och 
Asquiths grupper. 

Polen har haft ministerkris. Ka
binettet Sikorski har störtats och 
ministären Wito har trätt till. Yad 
som ligger där bakom är icke bekant. 
Kännare av våra dagars Polen tro 
icke på dess fortbestånd som själv
ständig • stat. Det har visserligen en 
med franska pängar uppsatt ståtlig 
armé, den största i Europa näst 
Frankrikes, men landets finansväsen 
befinner sig i en jämmerlig oreda. 
Polackerna hava därjämte i sin land
hunger annekterat en mängd områ
den med en främmande befolkning, 
vilken innerligt hatar det polska 
oket. Polen har 27 miljoner invåna
re, av vilka endast 15 miljoner äro 
polacker. 

Den hotande konflikten mellan 
Grekland och Turkiet pa Lausanne-
konferensen, av vilken man fruktade 
intet mindre än ett krig, har avveck
lats fredligt — Grekland erkänner 
sig skyldigt Turkiet krigsskade
stånd, men Turkiet avstår från att 
utkräva det och nöjer sig i st. med 
en del grekiska landområden samt 
hoppas få kompensation i ekonomi
ska eftergifter av stormakterna när 
Orienträkenskaperna skola avslu
tas. 

Från Kvinnornas rösträttskon
gress i Rom. 

Av Frigga Carlberg. 

Rom i maj. 

"Begynder som en susen i kornet 
sommerdag 

og voxer til en brusen under skogenes 

tag". 

I sKärselden. 
Det har varit heta dagar för mam

morna och papporna — 9-årspojkar-
na ha ju tenterat för inträde i läro
verkens första i.klass ! 

C£/rå-ett 
den avg&ngne 

nUt" Bonar Law, den fö ^nistä 
dess; Sutern ännu några namn för att 
Ulster som finansmi-
post^r* I?j.^r fylla n^gra 

Lucine Hagman 
70 år 5 juni. 

Den festklang som ljuder i Tin-
land 5 juni skall ge eko långt utan
för Finlands gränser. Yar det finns 
kvinnor i Norden med känsla föi 
kvinnors utveckling och för kvinno
sak, där är Lucine Hagmans namn 
känt och värderat. Det finns där
för ett stort antal svenska kvinnor 
som vilja frambära varma lyckönsk
ningar på 70-årsdagen till den som 
skapat Finlands största och betydel
sefullaste kvinnoföreningar och in
fört samskolan, och till den som 
kämpat för mänsklighetens största 
sak, fredssaken. Till henne, som bär 
det stolta namnet "Finlands främsta 
nu levande märkeskvinna", önskas 
kraft till fortsatt allmännyttig verk
samhet. Må hon leva länge! 

Å. M. H. 

«eu nv • tidigare varit vakanta. 
8terporff-1

1
nne^avaren av finansmini-

näm?ta 0,Jen är en av Englands för-
°mràdet TjXPe.r^er På det finansiella 
?are fim,, Kenna, tidi-
Iala mini 4?miS^er * -Asquiths libe
llai den l-<ir men. seilaTe omvänd 

as nam"°Userva^va' övertygelsen, 
'j a?ses utgöra ett utom-

gen. jftt 
krafttdlskott till rfifrprin-

tin 
r.tt rrott e- "7. 1,111 regerin-

iordsiaiiiv orvarv ar även den 
- S'il be var are utsedde lord 

I vårt förstånd finns ingenting, 
som ej dit indragit genom sinnenas 

port. 
J. Moleschott. 

Att rätta sitt uppförande efter an
dras råd är att göra sig kläder efter 

andras mått. 
J. H. Kellgren. 

Om sådan är, som vi hoppas och 
tro, rättfärdighetens gång genom li
vet, så håller kvinnornas politiska 
rösträtt sannerligen måttet. När vi 
1904 möttes i Berlin och "Interna
tional Alliance" startades i Europa 
efter en kongress i samma syfte i 
Washington två år tidigare uppgick 
antalet representerade till knappt tio 
länder och nu till — fyrtiotre. 

"Men ännu äro de icke fulltaliga", 
erinrade mrs Catt i sitt hälsningstal, 
"enär det finns sextio nationer i 
världen." Men går kvinnans politi
ska uppmarsch med samma fart som 
hittills bör målet snart vara nått 
och kvinnorna kunna, utan att hin
dras av småaktiga fördomar och en 
föråldrad lagstiftning, arbeta i 
mänsklighetens tjänst. 

Av alla nio kongresserna har in
gen haft en mera officiell prägel än 
denna, vartill naturligtvis bidrager 
att Mussolini, Italiens diktator, öpp
nade mötet. Han bar sin allra vär
sta vykortsuppsyn när han gjorde 
sin entré på estraden, men då han 
lämnade den var han älskvärdheten 
själv och fortfor härmed även vid 
mottagningen i inrikesministeriet 
dit kvinnorna tågade i procession 
med rösträttsstandaret och italien
ska flaggan i spetsen. Först vid 
mottagningen kom Alliansens sty
relse, så parlamentsledamöterna, där 
Annie Furuhjelm, Finland, var den 
som längst varit ledamot av ett par
lament, nämligen alltsen 1906, då 
Finlands kvinnor erhöllo politisk 
rösträtt. Därefter kom turen till re
geringsrepresentanterna och sedan 
till övriga delegerade, av vilka Ita
liens kvinnor kommo sist för att få, 
så att säga, diktatorn mellan skål 
och vägg och säga honom några san
ningens ord. Detta samtal hade så 
god verkan att de erhöllo hans löfte 
att inom ett år skulle deras röst
rättsfråga — den kommunala såväl 
som politiska — behandlas i parla
mentet. Detta lyckliga resultat av 
kongressen väckte stor entusiasm hos 
alla de närvarande. — En annan 
glädjande nyhet som vid fredagens 
sammanträde meddelades av redak
trisen för Herta, fröken Ellen Kle-
man, var ett telegram från Fredr. 
Bremerförbundet om att den s. k. be
hörighetslagen gått igenom i riksda
gen. Telegrammet gav ju inga de
taljer men vi hoppas "villkoren" 
icke äro alltför nedslående. Om vi 
i denna så länge omtuggade fråga, 
som räknar många decenniers anor, 
äro en smula skeptiska innan vi se 
svart på vitt må det varda oss för

låtet. 
Hur skola vi få flera kvinnor in 

i parlamenten? var en av de frågor 

kongressen hade under debatt och i 
sammanhang därmed följande frå
gor: Skola kvinnorna bilda eget po
litiskt parti? Skola kvinnorna an
sluta sig till redan befintliga par
tier? Skola kvinnorna hava särskil
da organisationer för val av kvinn
liga kandidater? Yad kan göras för 
att väcka de kvinnliga väljarnas po
litiska intresse? 

Det blev en synnerligen livlig dis
kussion, inledd av Annie Furuhjelm 
och behovet av politisk uppfostran 
och träning framhölls starkt från 
alla håll och bästa sätten för att bi
bringa sådan. Angående frågan om 
att bilda politiska kvinnopartier an
såg majoriteten detta icke önskvärt 
— vi ha tillräckligt med sådana 
bland männen och är ett av de områ
den där vi icke eftersträva likställd-
b-J. Det finns nämligen åtskilliga 

sådana. 
I detta sammanhang höll fru An

na Wicksell ett litet anförande om 
svensk politik som gjorde oss sven
skar varma om hjärtat och fyllde 
våra meddelegerade med önskan att 
ha hunnit lika långt. Det var från
varon av korruption i vårt politiska 
liv, fru W. framhöll. På begäran 
av mötet kommer anförandet att 
återgivas i Alliansens organ "Jus 
Suffragii", då jag hoppas läsarna av 
"Kvinnornas Tidning" skola få del 
därav — sitt lands heder bör man 

ju glädjas åt. 
Ämnena som behandlats inom sek

tionerna voro av stort intresse, men 
då man tyvärr vid sådana här till
fällen ej kan vara på mer än en 
plats åt gången, måste jag dela mitt 
intresse mellan två av diskussioner
na: "Sexuell uppfostran" och "Hu
struns skydd i äktenskapet" — frå
gan inledd av med. doktor Luisie 
från Uruguay. Den andra diskus
sionen var om mödrars, änkors ocn 
utomäktenskapliga barns ställning. 
Att i detta omnämnande ingå när
mare på dessa frågor och de resolu
tioner som fattades medgiver icke 
tiden, men jag kan ej motstå lusten 
att avsluta mitt brev till K. T. med 
en personlig erfarenhet, som mycket 
roat mina meddelegerade och ju är 
ett stycke kvinnosak egentligen. Se
dan min ankomst till Rom har jag 
emottagit ett enda brev. Det var 
från min nioåriga dotterdotter, som 
skriver: "Kära mormor! — Mormor 
vill nog veta hur det är med doc
korna. Kalle har mist både armar 
och ben. Onkel Tom är alldeles hel, 
men ur Sven rinner sågspånen ut. 
Med Nalle är det bra och likasa med 
Birgitta, Kissen mår också väldigt 
gott. Kalle och Sven behöver nog 

sin doktor." 
"Dockdoktorn" försummar nämli

gen sin åtagna plikt för att deltaga 
i internationellt rösträttsarbete. Den 
eviga gamla konflikten mellan kvin
nans plikter inom och utanför hem

met! 

Minst etthundrafemtio av dem 
vandrade rastlöst fram och åter i 
den stora skolbyggnadens långa dra-
giga korridorer, medan pojkarne in
ne i klassrummen fingo sitt kun
skapsförråd granskat av bistra ma
gistrar. 

Utan att känna varandra, men 
förenade av den fruktansvärda oron 
inför den ovissa utgången därinne 
och gripna av ett vilt behov att på 
något sätt förkorta den kvalfulla 
väntetiden, utbytte man tankar, sa
de man varandra några hoppingi
vande föga trosvissa trösteord. 

Så kom första rasten och pojkar
na myllrade ut. I nästa ögonblick 
hade papporna och mammorna dem 
i armen och frågorna haglade: 

—- Nå, hur gick det? Vad fick du 
för frågor? Kunde du? Du sa väl 
inga dumheter? Gjorde du några 
fel? 

Över sorlet höjer sig en gäll pojk-
röst: — Han frågade mej vad lunga 
var för nåt, och jag sa, att det är 
sånt, som mamma har i lungmos. 
Heter det inte lungmos? Eller är det 
pölsa? — Och så moderns med en 
förtvivlad blick i taket utstötta kla-
gosuck: — Sa du det? Sa du verk
ligen det? Du kunde väl förstå, att 
det inte var så du skulle svara! 

— Jag skulle stava till kjortel, 
bekänner en annan högljudd ung
domlig röst. Och det gjorde jag — 

s4-j-o-r-t-e-l, men magistern sa att 
det var galet. Det var det inte, för 
så' står det i min rättskrivningsbok. 

Faktiskt! 

Nu är det en faderlig röst, som 
upphäves till verop: — Sa du s-t-j? 
Sa du verkligen s-t-j??!! Varför inte 
lika gärna x-y-z?? 

Borta från en grupp höras andra 
barnaröster: — Jag kunde svara på 
nästan allting, men jag kom inte 
ihåg vad han hette, den där mamma 
vet, han som blev stenad i bibliskan, 
men en annan pojke sa Stefanus. — 
Säj, pappa, det var väl inte fel att 
stava igen i-h-j-ä-n, när ihjäl stavas 

i-h-j-e-1? 

Det ringer till lektion "ihjän". 
och pysarna strömma tillbaka till 
klassrummen. De se trots lidna ne
derlag glada och sorglösa ut. De 
förstå icke hur viktig saken är för 
mammorna och papporna, vad det 
betyder för dem att få sina söner 
lyckligt och väl in i den inrättning, 
ur vilken de efter nio år, om lyckan 
är god, skola vandra ut med den vita 
mössan på ett med massor av vetande 
fullproppat huvud för att gå vidare 
till någon liten statens tjänst, som 
skall bestå i att sälja frimärken, att 
summera ihop ändlösa tal, eller att 
göra något annat lika enkelt och 
lättfattligt för en anspråkslös men 
säker brödkaka. 

Crayon. 

För tre 
silverpenningar. 

Av Gerda Melcher. 

Stöld och rymning. En 25-
årig agent — från 
Stockholm, som rymt från 
hemstaden efter att ha till
gripit 350 kr. och elva obli
gationer, har anhållits av 
härvarande polismyndighet. 
Han har vid förhör erkänt 
och blev i dag förklarad häk
tad för att- föras till Stock-

horn. 

Ovanstående notis är "saxad" ur 
en stor daglig tidning, där dock 
även den häktades namn var utsatt. 

Låt oss tillsammans fundera en 
smula över saken. 

Vad ligger bakom detta offent
liggörande av en medmänniskas brott 
och olycka och bakom alla liknande 
otaliga offentliggöranden i pressen? 
Personlig illvilja? Skadelystnad? 
Och vem har intresse av att få detta 
meddelande. Ni? Jag? 

Så här har det antagligen gått 
till. En notisjägare, en av dessa, 
personer, som, utan att tillhöra pres
sen, äro på språng efter nyheter för 
notiser, vilka sedan för en hacka 
kunna avyttras till någon tidning, 
har fått reda på häktningen. Han 
kan vara en poliskonstapel, en vakt
mästare eller vad som hälst. Han 
känner icke den häktade, som endast 
är ett nyhetsobjekt för honom, me
dels vilket han kan skaffa sig en li
ten extrainkomst. Utan att reflek
tera över arten av sin gärning och 
konsekvenserna av densamma skri
ver han, belåten över fyndet, sin no
tis och går till en tidningsredaktion 
för att sälja den. Chefen för lokal
avdelningen ser kritiskt på medde
landet: — Nå, det är då verkligen 
inte mycket att ha', men det är än
då något, som hänt i staden, det är 
alltså "lokalt" och har på grund av 
denna egenskap sitt värde. För öv
rigt, tages meddelandet icke här, 
går notisjägaren och säljer det till 
en konkurrentavisa. Alltså notisen 
approberas, oôh dess författare går 
sin väg, tre kronor rikare och helt 
nöjd med sin värld! 

Dagen därpå sitta landet runt ett 
par hundra redaktionssekreterare 
och saxa nyheter ur den stora tid
ningen. De se också den lilla häkt
ningsnotisen. Den är en struntsak 
och saxarne gå i allmänhet likgiltigt 
förbi den utom antagligen Stock
holmstidningarnes. Här spelar åter 
lokalintresset in — ynglingen är ju 
stockholmare ! 

Notisen läses i olika tidningar av 
kanske hundratusen människor. För, 
låt oss säga, nittioniotusenfemhun-
dra av dem är den utan spår av in
tresse — man känner icke den brotts
lige, och en stöld på inemot tusen 
kronor bereder ju numera ingen sen
sation, men för de övriga femhun
dra betyder notisen något, kanske 
oändligt mycket. Föräldrar och 
syskon, som redan känna tragedien 
se med bitter sorg. att tidningarne 
fått tag i den och känna sig genom 
offentliggörandet själva vanhedrade. 
Den häktades vänner läsa bestörta 
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