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Ordet är städse modigare än hand
lingen. 

F. v. Schiller. 

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

Damunderkläder 

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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Karaktärer av högre ordning äro 
sällan häftiga partimän. 

L. de Geer. 

Varje förståndig husmoder 

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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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 

P R A K T I S K  o c h  B I L L I G  N Y H E T !  
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Bröd 
Det är tös* 

A. Ellwen 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS!. Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

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

S K M D I N A V I S K A  

K R E D I T A K T I E B O L A G E T  
GÖTEBOK (t - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. i/s2—1/2 3, övriga 
tider efter avtal. 

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

G Ö T E B O R G S  B A N K  

GÖTEBORG STOCKHOLM 

100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 

i 
Egna fonder Kr. 78.750.000 

Emottager penningar à sparkasse-, kapital- och depositionsräkning tili högast 

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

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

„ NORDISKA 

H*NDELSBAN*e 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  

1 2 4  A V D E L N I N G S K O N T O R  

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack. 

MALMÖ 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k.  

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

Dam- ® Herr-HandsKar 

i erkänt goda kvaliteer och 
billigaste priser. 

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

Etablerad 1866. Telefon 69 9 0. 
9 HV1TFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

är enastående för 
fintvätt. 

och med ledsnad om händelsen, hans 
bekanta med nyfikenhet, hans ovän
ner med skadeglädje — — 

En sten är kastad i det offentliga 
skvallrets dypöl och ringarne breda 
ut sig åt alla håll. Hans föräldrar 
bliva "föräldrarne till den där som 
stal, ni vet", hans syskon bliva 
''syskon till den där som satt inne 
för stöld", och han själv är, när han 
efter sonat straff kommer ut, tju
ven, för vilken alla vägar äro stäng
da, Gifter hau sig, skola hans barn 
antagligen någon gång av sina kam
rater få veta vad deras far egentli
gen är för en. 

Och allt detta för att en notisjä
gare ville förtjäna en extraslant och 
tidningarne ville ha en liten lokal-
notis ! 

Förr i världen följdes ett fängel
sestraff också av en kortare eller 
längre tids vanfräjd, vilket angavs i 
vederbörandes prästbetyg. Det vi
sade sig emellertid, att denna van
fräjd förhindrade eller försvårade 
för den frigivne att få arbete och 
därigenom även att återvända till ett 
hederligt liv, och vanfräjdsstraffet 
avskaffades, Det var en akt av 
barmhärtighet, av rättvisa, av klok
het. Men vanfräjdsstraffet, bortta
get ur lagstiftningen, icke blott upp-
rätthålles av pressen, det skarpes yt
terligare. Brottet utbasuneras, go
res allmänt veterligt. Det som icke 
får införas i prästbetyget får opå-
talt stå i tidningsspalterna. Präst
betyget, där vanfräjden stod angi
ven, var ett papper, som kunde döl
jas, en tidning kommer i var mans 
hand. 

Ni läser i er tidning om allting, 
men — giv akt därpå! -— aldrig nå
got om fängelset, vilket dock för 
tidningsreporters och notisjägare 
skulle vara en guldgruva att ösa ur. 
Varför får aldrig tidningspubliken 
nyheter från denna "högintressanta" 
plats? När en brottsling efter att 
hava rannsakats, dömts och lupit 
gatlopp i tidningsspalterna över-
antvardas till fängelset sluter det 
sig som en fristad omkring honom, 
skyddande honom för den offentliga 
nyfikenheten. Han kan andas ut, 

han har funnit en k«la där han kan 
undsticka sig. Han lever bland 
människor, vilka., liksom han, kolli
derat med rättvisan, och han be
handlas humant av fängelsepersona
len, . som vet hur fåtaliga de verk
liga förbrytarne äro och hur många 
brottslingar, som fallit offer mindre 
för egna onda tillböjelser än för 
olyckliga tillfälligheter, andras då
liga inflytande. Ingen främling får 
se honom i hans förnedring. Han 
skall, dold för yttervärldens blickar, 
sona sitt brott, och när han gjort 
upp sitt konto med rättvisan, skall 
han gå ut ur fängelset, utan att det 
därifrån skall ryktas, att han varit 
en av dess fångar. Det är därför 
fängelset är en sluten värld, i vilken 
ingen obehörig får blicka in. Men 
vartill tjänar denna barmhärtighet, 
denna omtänksamhet, när hela värl
den genom pressen vet, att han be
gått ett brott, att han suttit inne, 
när, kort sagt, till hans namn knu
tits vanfräjden för livstid? 

När skall den tidningsläsande all
mänheten reagera möt det menings
lösa. schavotterandet i tidningsspal
terna av olyckliga medmänniskor, 
som kommit på avvägar? När skall 
den kräva, att denna onödiga grym
het upphör, och att de brottsliga 
utan offentlig brännmärkning över
lämnas till rättvisan för att dömas 
och för att genom straffet bringas 
till besinning, återupprättas, föras 
in på hederliga vägar? 

För någon tid sedan meddelades, 
att den stora kvinnliga civic-klubben 
i Los Angeles, U. S. A., hos plats
tidningarna hemställt, att ingenting 
av brottmålsnatur skulle införas i 
deras spalter. Och förbindelsen gavs 
beredvilligt. Tidningarna syssla 
nämligen icke med dessa saker för 
eget nöjes skull utan för att tillmö
tesgå — allmänhetens önskningar! 
När kan man månne vänta ett 
svenskt kvinnligt initiativ i samma 
riktning som deras amerikanska 
medsystrars? 

I N G E N !  

Av Marie Louise Ingeman. 

Ingen! 
A'arthän ögat blickar, vart tanken 

vänder sig — ingen! 
Hjärtat är bräddfullt av oro, själen 

söker i brinnande längtan en någon, 
som också endast för en kort stund 
såsom sitt eget lidande, sitt eget 
problem kunde upptaga det som 
marterar och sysselsätter en, men 
det finns ingen. 

De närmaste? — Ack! De ha icke 
tid, icke själsro eller måhända icke 
livserfarenhet nog att förstå. De 
skulle slå bort det hela med några 
uppmuntrande eller likgiltiga ord. 
Det är inte värt att taga saken så 
tragiskt. Och den olycklige lämnas 
ensam med sitt grubbel, sitt lidande, 
sitt problem. 

Yem är över huvud taget osjäl
visk, kärleksfull, renhjärtad nog 
att inge den tillit ett måhända öm
tåligt förtroende kräver? Yilka ga
rantier finnas för att icke det som. 
skänkes i hemlighet i dag, i morgon 
prisgives såsom det allmänna sam
talsämnet vid ett kaffebord! Yem 
av alla, vi känna besitter i verklig 
mening den själsstorhet, som kan 
bortse från sensationen och fördju
pa sig i problemet allena eller den 
förmåga, icke av ett sårande medli
dande men av den oändligt mycket 
högre och finare förmågan att lida 
med, som ensam ger bedrövelsen 
tröst? 

Ack, man kan få allt utom detta! 
Man kan få dräkter förfärdigade, 
våningar ställda till sin disposition, 
gäster vid sitt bord — men en väns 
fulla, djupa förståelse när det mörk
nar över vägen — nej, det kan man 
icke förvärva på något sätt, om man 
ej är lycklig nog att redan förut äga 
en dylik följeslagare på jorden. 

Därför är det synd om de ensam
me. Yår tid har många sådana. De 
leva mitt ibland människor, bland 
anhöriga och vänner och för blotta 
ögat ser det ut som om de hade allt 
väl beställt. Men observera dem 
något närmare, se hur de, när de 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Harring. 41. 

Ruth Alméns musik

föredrag 

med ett antal elever i Rudebecks 
skola fredagen den 25 maj hade sam
lat en talrik skara inbjudna såsom 
åhörare. Aftonen bjöd på ett om
växlande och synnerligen väl genom
fört program. Över huvud frappe
rade elevernas genomgående rena 
ton, och även hos en och annan av 
de allra yngsta kunde man spåra en 
anmärkningsvärd uttrycksfullhet i 
föredraget. Särskilt starka blevo 
naturligtvis de nummer som spelades 
för 2 pianon, med pianisten-lärarin-
nan själv vid det ena och någon av 
hennes längst hunna elever vid det 
andra. Av solonummer, utförda av 
elever, förtjäna Brahms Fantasi 
samt Ruth Alméns vackra, vid ett 
återhörande mer och mer vinnande 
Preludier 1 och 2 samt Preludium 

och Sarabande ett särskilt omnäm
nande. Programmet upptog i öv
rigt en rik växling av klassisk och 
modern musik, bl. a, Händel, Bach, 
Schubert, Grieg, Sibelius och Cesar 
Franck, vilkens märkliga och stor
slagna tonskapelse Les Djinns av
slutade den i allo värdiga och vack
ra musikunderhållningen. 

tro sig obeaktade plötsligt få liksom 
ett annat ansikte, hur de försjunka 
i okända drömmar, ur vilka de vak
na med en djup suck för att hastigt 
fatta sig — och tala om något an
nat. 

Yar voro de nyss med sina tan
kar? — Dnr. Där deras ensamma 
själ alltid dväljes, ansikte mot an
sikte med sig själv, med tysta be
kymmer, med sårade känslor, med 
hemlig längtan, med stum ©till
fredsställelse. Ingen levande varel
se har följt dem till denna plats. 
Kanske ha de någon gång, skyggt 
och prövande sökt att öppna sig för 
ett främmande öga för att dock ge
nast instinktmässigt sluta sig igen 
såsom blomman för den kjdiga natt
vinden. Resignerade och ensamma 
— i sanning ensamma i den stora, 
likgiltiga världen. 

Vid något tillfälle glömmas må
hända alla hänsyn — de få plöts
ligt ett utbrott av meddelsamhet, 
säga saker som förefalla deras om
givning oförklarliga och bizarra, ja 
stötande. Man skyndar att släta 
över intrycket genom prat och skratt 
— och episoden är glömd. 

Men vad var det som skymtade 
under utbrottet och som ingen såg? 
— En börda, ett evigt oläkt sår, ett 
tungt bekymmer, en djup grämelse, 
bittra missräkningar, en sorg — nå
got av allt detta människosjälen bär 
på i ensamhet, och för vilket hon al
drig finner en förtrogen. 

Ty varthän skall människan gå? 
— Till vem? Var skall hon finna 
denne osjälviske någon, vilken så
som egen sak kunde åtaga sig det 
bekymmer, som tynger henne och 
som förvärras och förstoras i hen
nes ensliga grubblande tills det slut
ligen blir henne outhärdligt, över
mäktigt? 

Det finns ingen sådan plats. In
gen biktstol någonstädes, som all
tid står och väntar henne, och dit 
hon okänd kan gå för att få lätta 
sitt hjärta för en annan okänd, vil
ken är villig att lyssna till henne, 
och hjälpa henne att med andra och 
friskare ögon betrakta hennes lidan
de. 

Hon är ensam och måste ensam 
bära sin börda. Och därför att in
gen blottar sig i grunden tror hon 
sig måhända småningom vara den 
enda som lider av ett hemligt kval. 
Ingen har drabbats av så svåra för
luster eller lidit så djup smälek el
ler givit samvetet så mycket att 
ångra som hon! Hon allena har en 

En stilfull 
men ändå billig damväska 
erhåller Ni alltid hos 

%fw Å.Qaåtn  
V U KJUKSGATAN 12 

! 

ittui 

mamma arivÈb 

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

försälja vi varfc 
sorterade lag-er av 

alla slåars 

såväl enklare som 
elegantare 

Ull underprisen 

undantagsställning bland männi
skorna, känner sig såsom en olyck
lig spetälsk bland friska. 

I hennes förtvivlans ögonblick är 
religionens tröst såsom himlen — 
fjärran. Det är ett ord hon längtar 
efter, — en människas, en likes ord! 
En hand att hålla i — en männi
skas, en likes hand. 

Det^är onödigt att koka kläder a 

om man imvÄnder Rlnso. Genom mi 
täggn UUdernn t blöt i en ljum H|n i0 .  
lösning över natten och genom n l l  

skoljn dem väl morgonen dfirpi blivn 
de rena och snövlta. Endast de «mm .  

sigaste ställena behöva gnui-
gas Inn mellan händerna 

På grund fl v dess absolut« 
renhet lockar Rinso nv sig 

sjålv bokstavligen ut smut-
sen utnn kokning och utan 
gnuggning. 

Del reducerar arbetet till 
del minsta möjliga och 

— sparar bränsle. 

R i n s o  
SUNLIGHT SAPTVÅI AKTIEBOLAG. GÖTMOOL 

15 öre 
per paket 

Men varthän iskall hon 
— Det finns ingen. 

ga.' 

I  d e s s a  d a g a r  

ha hemkommit från Continenten 

M o d e r n a  

p R Ä K T-T Y G E R 
"'FAlIra senaste nyheter i högfina Helyllekvalitéer, Matelassé, Rips-

Marocaine, Rips-Foulé och Gabardine i vackra vävnader. (Obs.! Dessa 
kvaliteer bortsäljas extra billigt, på grund "7 rrv r\ rri 11 CA 
avjorsenad leverans). Bredd 130—145 cm. / .OU y.DU I I.OU 

E n d a s t  p r i m a  v a r o r  t i l l  

B i l l i g a  p r i s e r .  

<m 
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Ebba Kunze. 

In memoriam. 

Aldrig trodde den, som skriver 
dessa rader att det tunga värvet nå
gonsin skulle falla på min lott att 
säga dé sista avskedsorden till Dig. 

Du gick ju nyss så levande ibland 
oss, hoppfull och trosviss, glad över 
livets gåva, förtröstande in i det si
sta. 

Men ett svårt och. obotligt lidande 
blev Dig småningom övermäktigt. 
Och på sommarens första verkligt 
vackra dag överlämnade Du Dig 
lugnt och stilla, nöjd och försonad i 
det gudomliga hägn, som städse va
rit din jordevandrings fastaste värn 
och starkaste beskydd. 

Ebba Kunze! Du är borta! 
Ditt strålande ljusa väsen har slu

tit sig för oss —• ditt storsinnade 
hjärta klappar icke mer. 

Vi, dina vänner, som älskat Dig, 
och som Du själv i outtröttlig vän
skaplig trofasthet visat din kärlek 
— vi tacka Dig alla! Varje håg
komst som knytes till ditt namn bär 
något av helgens vackra ljusa skim
mer. En sällsynt människa, en 
oförliknelig vän kvarlämnar Du ett 
minne, över vilket endast frid och 
välsignelse vilar. 

Människovänligare, kristligare och 
kärleksfullare än de flesta har Du 
fyllt ditt jordiska värv. Klarare än 
de flesta insåg Du att det ej kunde 
vara evigt. Det blev därför mera än 
tomma ord för Dig, när du valde till 
din begravningspsalm den vers som 
lyder: 

"Ack, hur sällt att hava levat! 
Ack, hur skönt att kunna dö! 
Tiden, lik en stormig sjö 
bakom den som seglen revat, 

/ VARJE 

S VENSET HEM 

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 HftMDELS-

OCH SJDFRRTS-1 

V. 

Skodon köpas hos 

city 
Kungsgatan 

Nya A.-B I I I V SkomagMn | 
"i 
*>, Tel. 91 79 

Hemfärgen ' 'HÄRVAN 
har största färgkra 
samt garanterar jä® 
och veckfritt färggo®-

A. W. HEROINS FÄRGVEM 
F  A L V  N .  £  

Pris 35 öre. 

brusar fjärran mer och mer, 

då jag himlastranden ser. 

den tryg^ Du har landat 
hamnar. 

Dina efterblivna ^a j 
frid över ditt tysta läger-

ste3 

ÖB8'1 

0a rdincr 
I Bomullstyger - JYIöbeltyger 

Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad ïïî önskar. 

S  K o n a t f H t e n s  f ö r s ä l j m n g s m a g a s t n ,  
••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••a 

'  «Haj rï'\-v "«r*äS rVW-1 

lÊSPmKS3tlKSS0BaS .«9». MP 

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

Offenl«3,*"' 

f0LK«,TEBN' 
1 Varje afton kl-

jubileumsrevyn. 

•JïL hard och JohnBotvid. 

U L L A  

'Tnes Bröllopsafton 

gedrags Teatei 

Varje afton kl. 8. 

Otrogen. 
, . i 3  a k t e r  a v  R o b e r t o  B r a c e o .  

nedi i •> 

T E A T E R N .  

Lån 

och Söndag kl. 7 och 9. 

i'viTA BANDETS: 

i RESTAUR AN GER ä 
I gowstog» »to» d,mmen j 

Kungsgatan 41 

'  PFKOMME-NDERAS :  
I RE SLOTTSSKOGEN ! 

IK-ÄÜ- * 

För Våren 'I 

VÄVDA med knappe Q65 

BOMULL prima kval 

MERCERISERADE I75 

MOCCAIMIT I85 

MED KRAGE och SPÄNNKNÄPPE ... V° 

ELEGANTA MODELLER.  
STORT FÄRGURVAL.  

O 

A  D O M S  S O N  ü C  
SPECIALAFFAR FOR TRICOTVAROR 
50 KUNGSGATAN 50 J—' 10 LINNÉGATAN 10 

Dirigent : ••••••••••••••K 

Pyjamas & Morgonrockar 
modeller. AU. prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Tel. 2lK">. 

Vid Rhen. 

Från en sommarresa i TysKland. 

(tmefjat man ̂  

6äst? 

Sjörngårösotllan 
Slottsftogen. 1:sta fä. matsals; ocfj 
fconöitonseroeting. Ctinefj, ITIiàôag! 
o. .Aftonkonsert. Best. pr tel. J9268. 

"Kttsftålisslé. DTargateta 
Parfigatan 2. Itsta kl  maU 
setoeting. frttfios t, Zun cl), 
lïltôàag m. m. Tel. 16958. 

Jmpertal j) Hamngatan 11. 
jy iUt fö t  î>om%tftan. 
Telefon 70 j"2, 168 72. 

Restaurant Tetz assen 
förstklassig ßonöctort o c f j  
luncfisertieting. Tel. 19279. 

Ktcfl JConàitort Restaurant, Rors! 
gatan 13, 1 tr. Tel. 107 79. 

Stora Teaterns Jlestaw 
rant Sommarterrassen. 

Tel. 3273. TTÎttstft. 

Dtta 33anôet 
Kungsgatan 41. < Telefon 107 89. 

DoUmers^THeetfis, Tf)e* 

salong. 
frukost, £uncfi, Smörgåsar. 

Det är sent. Jag står på den sto
ra Khenbron och under mina fötter 
flyter Rhen, bred och lugn, på sin 
väg mot havet. Vad bekymrar det 
honom, att han alltid varit och allt
jämt är ett stridsäpple. Jag ser ner 
i hans gulgrå böljor och lyssnar till 
musiken från stranden, där stora 
människoskaror vandra fram och till
baka utanför musikpaviljongen. Hei
nes ord rinner mig i hågen: 

"Die Nacht ist kühl, und es dun
kelt, und ruhig fliesst der Rhein". 

Dagens skiftande bilder draga 
förbi. Ankomsten till den gamla 
Rhenstaden, mitt första möte med en 
ockuperad stad. De otaliga ljusblå 
uniformerna redan vid stationen. 
Det kan inte nekas att den blå uni
formen (utan röda byxor!) är kläd
sam och vittnar om fransmännens 
goda smak. Huruvida den är prak
tisk, lämnar jag därhän. Att jag 
snart nog fick för mycket av den, 
vill jag ej förneka. 

Så min entré på Europäischer Hof, 
där man tydligen ej gjort bekant
skap med svenskar förr, ett säkerli
gen högst ovanligt fall i vara dagars 
Tyskland. Det gladde mig emeller
tid. Alla tankar på valutascvhwede 
voro därmed ur räkningen. — Ut 
i staden, som är en verklig idyll. 
Först Lutherdenkmal på torget. Den 
kraftiga gestalten med det grov
huggna, trosvissa ansiktet star där 
med en skara andra reformatorer 
omkring sig. Bland dem fransman
nen Calvin, med fina, skarpa drag. 
Trosvittnet och intelligensmänni-

sida skan, Tyskland och Frankrike 
vid sida också i sten. 

Strax bredvid ligger det franska 
högkvarteret — gissar jag — sta
dens förnämsta privatbyggnad, ett 
ståtligt palats, från vilket en väldig 
trikolor vajar. Utanför patrullerar 
en liten ljusblå soldat. Jag frågar 
honom, på tyska, vad detta är för 
något. Han stirrar häpen på mig. 
Inte ens sen jag översatt frågan till 
franska, får jag något svar. "Vil-
hen monstruös oförskämdhet!" tän
ker han naturligtvis. En boche-
kvinna vågar tilltala honom! Quelle 
saleté! 

Dörnen ha fransmännen ej besatt, 
där vajar ingen trikolor, gudskelov! 
Det kunde ju ha hänt! Som en väl
dig stenkoloss ligger den där, ett ur
tidsdjur, tvingat på knä. De tjocka 
murarna genombrytas av rundbåge-
fönster, tornen, 5 à 6 till antalet, ha 
en sparsam dekoration av tvärlinjer 
och rundbågefriser samt högst uppe 
några fönsteröppningar. Kringlig
gande byggnadfer ha delvis raserats, 
så att nu ligger den mäktiga kyrkan 
jämförelsevis- fritt, på ena sidan be
gränsad av en stor öppen plats. Det 
inre frapperar genom sin enkelhet. 
Utsökta stenskulpturer pryda väg-

Nere i kryptan sova medel-garna. 

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

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

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

tida konungar, Henrikar eller Otto-
ner. i antika romerska stensarkofa-
ger sin mångsekelgamla sömn. En 
stark känsla av uråldrig kultur gri
per en. Ma.ii låter tanken vandra 
tillbaka ett par tusen år, och som i 
en vision ser man strama romerska 
legionärer med sköld och lans och va
jande fjäderbuske på hjälmen. — 
Det är blodbestänkt mark, detta, 
som har trampats av många järn-
skodda hälar. 

Den gamle kyrkoväktaren förevi
sar med kärlek och vördnad sin kyr
ka. När vi komma till koret, visar 
han oss märken av eld. För ett par 
hundra år sedan, berättar han. hade 
fransmännen intagit staden. Då ha
de befälhavaren velat bränna både 
stad och döm, men på biskopens bön 
hade han lovat skona den sistnämn
da, Han hade också lovat, att inne
vånarna skulle få föra dit sina kä
raste tillhörigheter och förvara dem 
i koret, medan staden brändes. Så 
skedde. Koret staplades fullt med 
möbler, husgeråd, dyrbarheter av 
alia, slag, som innevånarna släpade 
dit. "Då brände han det i alla fall", 
säger kyrkväktaren stillsamt. 

Strax i utkanten av staden ligger 
Liebfrauenkirche. Jag söker mig 
dit ut på smala, stilla gator. "Yår 
kära frus kyrka" omges av stora, 
präktiga vingårdar. I den heliga 
jungfruns hägn mogna här de dru
vor, som lämna det berömda Lieb
frauenmilch. — Det är med alldeles 
särskilda känslor en nordbo vandrar 
bland vingårdar. De symbolisera för 
honom all söderns rikedom och full
het, även då som här produkten är 
en mera nordisk dryck, det lätta, 
gulskimrande weisswein. 

A7ad skall jag mer nämna? Läm
ningarna av den gamla romerska 
stadsmuren, med sina kantiga, som 
det tycks löst på varandra staplade 
stenar, vilka dock trotsat årtusenden. 
Eller den judiska kyrkogården, 
jämte Prags en av de äldsta i Euro
pa, där mörknade träkors sticka upp 
ur ett hav av gräs och vildblommor. 
Eller den lummiga Rosengarten. 
Eller Hagen, Nibelungarnas onda 
genius på sin stensockel, där han 
lyfter trollguldet över sitt huvud för 
att slunga det i Rhen — Rhenguldet 
som kommit så många olyckor åstad. 

Det är brokiga bilder som draga 
förbi min syn därnere på Rhenbron 
i den dunkla sommarnatten. Mu
siken spelar, människorna, sorla, pra
ta och skratta, de liksom andas ut 
härnere vid vattnet. Ingen enda 
ljusblå uniform syns till. Inte hel
ler på gatorna ses några franska sol
dater nu. Kanske sova de i sina ka
serner den rättfärdiges sömn. Faut 
l'espérer! 

Elsa Koch. 

SH'arknadens 

affra jrämsfa 
n 
a ro 

LundgrensThcer 
c7~Xli'marka sig 
genom sm styrka 
och ufeökt jina ar o m 
samfqaranferas rena 
och ojorfatskade. 

for åkta vara. 
J  •  — • — •  • — »  

Striden om brödet. 

De självförsörjande kvinnorna i 
Österrike äro f. n. mycket illa ställ
da. I de ekonomiska överenskom
melser Österrike träffat med enten-
ten ingår även skyldighet att högst 
väsentligt nedbringa de statsanställ
das numerär. När indragningarna 
skulle börja, höjdes ett allmänt rop, 
att varenda kvinnlig funktionär 
skulle avskedas, innan en enda man 
gjordes arbetslös. Av postpersona
len voro tjugusex procent kvinnor 
och inom annan statstjänst var pro
centen ännu högre. 

Kvinnorna reste emellertid ett 
energiskt motstånd mot attacken. 
Presidenten för de kvinnliga stats-
funktionärernas sammanslutning fru 
Margarete Girardi uppvaktade för-
bundskanslären och lyckades genom
driva, att indragningarna icke skulle 
gå hårdare ut över kvinnorna än 
över männen. Många yngre kvinn
liga befattningshavare föllo emeller
tid för frestelsen att lämna tjänsten 
mot en viss penninggottgörelse. Här
till bidrog väsentligt det förhållan
det, att de manliga funktionärerna 
sökte göra livet i tjänsten så surt som 
möjligt för de kvinnliga kamraterna. 
Tiotusentals kvinnor blevo på detta 
sätt arbetslösa och utan möjlighet att 
försörja sig. 

Utan sabbat vore detta livet en 
lång ökenvandring utan härbärge. 

O. Funcke. 

Hanclsl^ompaniet 

Drottninggatan 4^ 

TELEFON 15879 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

A.-B. 

11, 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

D a m u n d e r k l ä d e r  

stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 

BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas! 

SIDENHUSET 

V. 

DETA 
Hamng 

NIABw 
Delsbo, Hallands 

Blekingesöm 

0//Ä(l 

6£omsfezczt3e£en 

al l t id  färd iga,  i  smakfu l l t  u t förande 

°l/asa c33lo?nslerhandel 

Storgatan 31-

GOTEBORG Östra Hamngatan 42 

Specialaffär för Damartiklar. 

Tel. 4314, 10365. 

Med en smula sedligt förnuft gör 
man i äktenskapet och överallt myc
ket mera gott och förebygger myc
ket mera ont än med en hel eld av 
kärleksvärme. 

J. W. von Goethe. 

S I D E N V A R O R ,  

YLLE o. BOMULLSTYGER, 

D A M K O N F E K T I O N ,  

HANDSKAR, VANTAR, 

SPETSAR, TYLL, BAND, 

VITVAROR, TRICOTAGE, 

STRUMPOR, KOFTOR, 

P .  D .  K O R S E T T E R .  

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

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

hÜla sin ursprungliga mjukhet och krympa Icke om 

de tvittas med LUX. Det ir tillverkat särskilt 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt» 

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

LU 
SUNLIGHT SÄPTVÄl AB- GÖTEBORG 

im 

LADER 
LINDEMARK? 

KYRKOGATAN 32 

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

I Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

27. 

YAREN hommenf 

arga, Edra urblekta gardiner, 
porier och andra plagg med 

BÏIS3 

träfföl?^ens hittills oöver-
\°Ch bi»<X»ste hem-

J„nHga Eder hand-
'ande e"er tillskriv 

NADCO , GÖTEBORG. 

Nästa morgon var hela familjen 
på fötterna, innan solen gick upp. 
och Palle, som genom omflyttningen 
av möbler och kommenderande rös
ter väcktes ur sin ljuva slummer, 
dunkade på sin kammardörr med mer 
kraft, än man kunnat vänta av en 
krympling, vrålade med stentors-
röst den vänliga frågan, "om de for-
dömda kvinnfolken blivit helt mog

na för dårhuset.'" 
Mutter Lipp ert ropade tillbaka: 

"Herr Palle skulle inte vara orolig, 

de ställde bara litet i ordning 1 kam
maren; hennes Lisa väntade främ

mande." 
Och så efter en liten stund kom 

Palle utkrypande med fastspanda 

korkplattor, laddad med elektricitet 
som ett åskmoln. Men innan han 
hann att slunga ut sin första åsk-
vigg, uppfångades den av fru Lip-

pert, 
"Kom in i köket, herr Palle, fru

kosten är färdig, er skola vi alls inte 

störa." 
Och verkligen, i köket var allt 

oförändrat. Där stod Palles stora 
kopp framför hans länstol, och färskt 
bröd, smör och korv, och mor Lip-
pert lyfte just kaffepannan från spi-
seln och slog i hans kopp. Något 
lugnad morrade han bara, medan hon 
hjälpte honom upp i länstolen: "Hör 
du, Lippertska, du är alltför svag 

mot dina barnungar." 
'Nå, hör nu, Palle", skrattade 

hon, "glad skulle ni vara, om Lisa 
gifte sig, så har ni inte henne som 

förargar er." 
Och så sprang hon raskt tillbaka 

till flyttningsbestyret. Sängar, säng
kläder, tvättskålar o. s. v. stod allt i 
Lisas lilla krypin. Man hade fått 
lov att stapla upp det på vartannat. 
Men allt, som smyckade och gav 
glans åt hennes lilla rike, hade man 
hämtat ut i det yttre rummet. Böc

ker ställdes på en hylla och lades 
fram, ett pär raskt inslagna stiff bu-
ro tavlor. Mellan nystrukna gardi
ner blommade de rödaste pelargo-
nier, och över dem svävade buren 
med den gula fågeln. Klockan var 
ännu icke nio, då den strålande som
marsolen lyste in, i ett visserligen 
enkelt men mycket hemtrevligt rum, 
som gav intryck av, att alla föremå
len däri stått på sin plats i åratal. 
Sedan ordnade mor Lippert sin stora 
skaras utmarsch till koloniträdgår
den, och så snart Palle begivit sig 
till sin söndagsplats utanför kyr
kan, kastade hon på sig den fina 
svarta", som Laderwisch, uppmunt
rad genom en svärmoderlig tvåkro
na, putsat upp under natten, så att 
den var som ny. 

På slaget tolv visade sig herr 
Meyer. Lisa, som stod och väntade 
på honom bakom gardinen, såg ho
nom försiktigt gå över Rosenhofs 
ojämna stenar med sina lackerade 
skor. Han var i mörk kostym, med 
ytterst elegant halsduk och fina, 
bruna handskar, håret var sorgfäl
ligt friserat, de rödblonda mustasch
erna brett utkammade. I gång och 

hållning, i det rödbrusiga ansiktet 
och de något stirrande djurtämjar-
ögonen låg uttryckt den dristighet, 
som man ofta finner hos folk, vilkas 
göra det är att påtvinga andra män
niskor sin vilja. 

"Där är han, mor", sade Lisa, blek 

av förväntan. 
Fru Lippert sträckte på halsen. 

"Hm, ja, han ser ju rätt hygglig ut." 
Herr Meyer knackade, Lisa tog 

emot honom och presenterade honom 
för modern. De tre togo plats vid 
Lisas runda bord, också en present 
från en av mor Lipperts "fruar". 
Det hade börjat sin levnadsbana som 
blomsterbord men hade förlorat sin 
infattning av korgflätningsarbete, 
och hade nu blivit förvandlat till 
prydnadsbord med tillhjälp av en 
duk, som hos en annan "fru" råkat 
hamna på något besynnerligt sätt i 
mor Lipperts korg med det bruna 

locket. 
Mor Lippert höll sig så rak, som 

om hon sväljt en eldgaffel. Över 
hennes fulla barm böljade den him
melsblå Chemisetten, och i hennes av 
tvål och renlighet glänsande ansikte 
läste man ett förekommande leende. 

"Min dotter har haft så mycket 
gott att säga om er, herr Meyer", in
ledde hon konversationen. "Jag var 
riktigt nyfiken, att få lära känna er. 
Hon är ju så intresserad i sin affär, 
min Lisa, och tycker om att arbeta 
där — men hon har ofta sagt: 'Vet 
du mor, när herr Meyer kommer 
hem emellanåt, då är där en annan 
fart i arbetet!' — Ja, hon sätter 
stort värde på er." 

Lisa hade rodnat, och trampade 
modern på foten under bordet, för 
att hejda hennes ordström. 

Emanuel Meyer skrattade och jäm
kade på sin pincenez: 

"Det är ömsesidigt, den goda tan
ken, helt ömsesidigt. Nöjet är öm
sesidigt, sa' staren' till daggmasken, 
och åt upp honom. Ha, ha! — All
varsamt talat, bästa fru läppert, jag 
har inte kunnat neka mig nöjet att 
uppsöka min älskvärda kollega en 
gång i hennes egen familj. Famil
jen är ju statens grundval, och, jag 
tillägger, också människans. Som 
skalden säger så skönt: Så länge du 
en moder har — så visa henne! 
Haha! Har jag inte rätt?" 
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K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

S K M D I N A V I S K A  

K R E D I T A K T I E B O L A G E T  
GÖTEBOK (t - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. i/s2—1/2 3, övriga 
tider efter avtal. 

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

G Ö T E B O R G S  B A N K  

GÖTEBORG STOCKHOLM 

100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 

i 
Egna fonder Kr. 78.750.000 

Emottager penningar à sparkasse-, kapital- och depositionsräkning tili högast 

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

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

„ NORDISKA 

H*NDELSBAN*e 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  

1 2 4  A V D E L N I N G S K O N T O R  

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack. 

MALMÖ 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k.  

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

Dam- ® Herr-HandsKar 

i erkänt goda kvaliteer och 
billigaste priser. 

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

Etablerad 1866. Telefon 69 9 0. 
9 HV1TFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

är enastående för 
fintvätt. 

och med ledsnad om händelsen, hans 
bekanta med nyfikenhet, hans ovän
ner med skadeglädje — — 

En sten är kastad i det offentliga 
skvallrets dypöl och ringarne breda 
ut sig åt alla håll. Hans föräldrar 
bliva "föräldrarne till den där som 
stal, ni vet", hans syskon bliva 
''syskon till den där som satt inne 
för stöld", och han själv är, när han 
efter sonat straff kommer ut, tju
ven, för vilken alla vägar äro stäng
da, Gifter hau sig, skola hans barn 
antagligen någon gång av sina kam
rater få veta vad deras far egentli
gen är för en. 

Och allt detta för att en notisjä
gare ville förtjäna en extraslant och 
tidningarne ville ha en liten lokal-
notis ! 

Förr i världen följdes ett fängel
sestraff också av en kortare eller 
längre tids vanfräjd, vilket angavs i 
vederbörandes prästbetyg. Det vi
sade sig emellertid, att denna van
fräjd förhindrade eller försvårade 
för den frigivne att få arbete och 
därigenom även att återvända till ett 
hederligt liv, och vanfräjdsstraffet 
avskaffades, Det var en akt av 
barmhärtighet, av rättvisa, av klok
het. Men vanfräjdsstraffet, bortta
get ur lagstiftningen, icke blott upp-
rätthålles av pressen, det skarpes yt
terligare. Brottet utbasuneras, go
res allmänt veterligt. Det som icke 
får införas i prästbetyget får opå-
talt stå i tidningsspalterna. Präst
betyget, där vanfräjden stod angi
ven, var ett papper, som kunde döl
jas, en tidning kommer i var mans 
hand. 

Ni läser i er tidning om allting, 
men — giv akt därpå! -— aldrig nå
got om fängelset, vilket dock för 
tidningsreporters och notisjägare 
skulle vara en guldgruva att ösa ur. 
Varför får aldrig tidningspubliken 
nyheter från denna "högintressanta" 
plats? När en brottsling efter att 
hava rannsakats, dömts och lupit 
gatlopp i tidningsspalterna över-
antvardas till fängelset sluter det 
sig som en fristad omkring honom, 
skyddande honom för den offentliga 
nyfikenheten. Han kan andas ut, 

han har funnit en k«la där han kan 
undsticka sig. Han lever bland 
människor, vilka., liksom han, kolli
derat med rättvisan, och han be
handlas humant av fängelsepersona
len, . som vet hur fåtaliga de verk
liga förbrytarne äro och hur många 
brottslingar, som fallit offer mindre 
för egna onda tillböjelser än för 
olyckliga tillfälligheter, andras då
liga inflytande. Ingen främling får 
se honom i hans förnedring. Han 
skall, dold för yttervärldens blickar, 
sona sitt brott, och när han gjort 
upp sitt konto med rättvisan, skall 
han gå ut ur fängelset, utan att det 
därifrån skall ryktas, att han varit 
en av dess fångar. Det är därför 
fängelset är en sluten värld, i vilken 
ingen obehörig får blicka in. Men 
vartill tjänar denna barmhärtighet, 
denna omtänksamhet, när hela värl
den genom pressen vet, att han be
gått ett brott, att han suttit inne, 
när, kort sagt, till hans namn knu
tits vanfräjden för livstid? 

När skall den tidningsläsande all
mänheten reagera möt det menings
lösa. schavotterandet i tidningsspal
terna av olyckliga medmänniskor, 
som kommit på avvägar? När skall 
den kräva, att denna onödiga grym
het upphör, och att de brottsliga 
utan offentlig brännmärkning över
lämnas till rättvisan för att dömas 
och för att genom straffet bringas 
till besinning, återupprättas, föras 
in på hederliga vägar? 

För någon tid sedan meddelades, 
att den stora kvinnliga civic-klubben 
i Los Angeles, U. S. A., hos plats
tidningarna hemställt, att ingenting 
av brottmålsnatur skulle införas i 
deras spalter. Och förbindelsen gavs 
beredvilligt. Tidningarna syssla 
nämligen icke med dessa saker för 
eget nöjes skull utan för att tillmö
tesgå — allmänhetens önskningar! 
När kan man månne vänta ett 
svenskt kvinnligt initiativ i samma 
riktning som deras amerikanska 
medsystrars? 

I N G E N !  

Av Marie Louise Ingeman. 

Ingen! 
A'arthän ögat blickar, vart tanken 

vänder sig — ingen! 
Hjärtat är bräddfullt av oro, själen 

söker i brinnande längtan en någon, 
som också endast för en kort stund 
såsom sitt eget lidande, sitt eget 
problem kunde upptaga det som 
marterar och sysselsätter en, men 
det finns ingen. 

De närmaste? — Ack! De ha icke 
tid, icke själsro eller måhända icke 
livserfarenhet nog att förstå. De 
skulle slå bort det hela med några 
uppmuntrande eller likgiltiga ord. 
Det är inte värt att taga saken så 
tragiskt. Och den olycklige lämnas 
ensam med sitt grubbel, sitt lidande, 
sitt problem. 

Yem är över huvud taget osjäl
visk, kärleksfull, renhjärtad nog 
att inge den tillit ett måhända öm
tåligt förtroende kräver? Yilka ga
rantier finnas för att icke det som. 
skänkes i hemlighet i dag, i morgon 
prisgives såsom det allmänna sam
talsämnet vid ett kaffebord! Yem 
av alla, vi känna besitter i verklig 
mening den själsstorhet, som kan 
bortse från sensationen och fördju
pa sig i problemet allena eller den 
förmåga, icke av ett sårande medli
dande men av den oändligt mycket 
högre och finare förmågan att lida 
med, som ensam ger bedrövelsen 
tröst? 

Ack, man kan få allt utom detta! 
Man kan få dräkter förfärdigade, 
våningar ställda till sin disposition, 
gäster vid sitt bord — men en väns 
fulla, djupa förståelse när det mörk
nar över vägen — nej, det kan man 
icke förvärva på något sätt, om man 
ej är lycklig nog att redan förut äga 
en dylik följeslagare på jorden. 

Därför är det synd om de ensam
me. Yår tid har många sådana. De 
leva mitt ibland människor, bland 
anhöriga och vänner och för blotta 
ögat ser det ut som om de hade allt 
väl beställt. Men observera dem 
något närmare, se hur de, när de 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Harring. 41. 

Ruth Alméns musik

föredrag 

med ett antal elever i Rudebecks 
skola fredagen den 25 maj hade sam
lat en talrik skara inbjudna såsom 
åhörare. Aftonen bjöd på ett om
växlande och synnerligen väl genom
fört program. Över huvud frappe
rade elevernas genomgående rena 
ton, och även hos en och annan av 
de allra yngsta kunde man spåra en 
anmärkningsvärd uttrycksfullhet i 
föredraget. Särskilt starka blevo 
naturligtvis de nummer som spelades 
för 2 pianon, med pianisten-lärarin-
nan själv vid det ena och någon av 
hennes längst hunna elever vid det 
andra. Av solonummer, utförda av 
elever, förtjäna Brahms Fantasi 
samt Ruth Alméns vackra, vid ett 
återhörande mer och mer vinnande 
Preludier 1 och 2 samt Preludium 

och Sarabande ett särskilt omnäm
nande. Programmet upptog i öv
rigt en rik växling av klassisk och 
modern musik, bl. a, Händel, Bach, 
Schubert, Grieg, Sibelius och Cesar 
Franck, vilkens märkliga och stor
slagna tonskapelse Les Djinns av
slutade den i allo värdiga och vack
ra musikunderhållningen. 

tro sig obeaktade plötsligt få liksom 
ett annat ansikte, hur de försjunka 
i okända drömmar, ur vilka de vak
na med en djup suck för att hastigt 
fatta sig — och tala om något an
nat. 

Yar voro de nyss med sina tan
kar? — Dnr. Där deras ensamma 
själ alltid dväljes, ansikte mot an
sikte med sig själv, med tysta be
kymmer, med sårade känslor, med 
hemlig längtan, med stum ©till
fredsställelse. Ingen levande varel
se har följt dem till denna plats. 
Kanske ha de någon gång, skyggt 
och prövande sökt att öppna sig för 
ett främmande öga för att dock ge
nast instinktmässigt sluta sig igen 
såsom blomman för den kjdiga natt
vinden. Resignerade och ensamma 
— i sanning ensamma i den stora, 
likgiltiga världen. 

Vid något tillfälle glömmas må
hända alla hänsyn — de få plöts
ligt ett utbrott av meddelsamhet, 
säga saker som förefalla deras om
givning oförklarliga och bizarra, ja 
stötande. Man skyndar att släta 
över intrycket genom prat och skratt 
— och episoden är glömd. 

Men vad var det som skymtade 
under utbrottet och som ingen såg? 
— En börda, ett evigt oläkt sår, ett 
tungt bekymmer, en djup grämelse, 
bittra missräkningar, en sorg — nå
got av allt detta människosjälen bär 
på i ensamhet, och för vilket hon al
drig finner en förtrogen. 

Ty varthän skall människan gå? 
— Till vem? Var skall hon finna 
denne osjälviske någon, vilken så
som egen sak kunde åtaga sig det 
bekymmer, som tynger henne och 
som förvärras och förstoras i hen
nes ensliga grubblande tills det slut
ligen blir henne outhärdligt, över
mäktigt? 

Det finns ingen sådan plats. In
gen biktstol någonstädes, som all
tid står och väntar henne, och dit 
hon okänd kan gå för att få lätta 
sitt hjärta för en annan okänd, vil
ken är villig att lyssna till henne, 
och hjälpa henne att med andra och 
friskare ögon betrakta hennes lidan
de. 

Hon är ensam och måste ensam 
bära sin börda. Och därför att in
gen blottar sig i grunden tror hon 
sig måhända småningom vara den 
enda som lider av ett hemligt kval. 
Ingen har drabbats av så svåra för
luster eller lidit så djup smälek el
ler givit samvetet så mycket att 
ångra som hon! Hon allena har en 

En stilfull 
men ändå billig damväska 
erhåller Ni alltid hos 

%fw Å.Qaåtn  
V U KJUKSGATAN 12 
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ittui 

mamma arivÈb 

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

försälja vi varfc 
sorterade lag-er av 

alla slåars 

såväl enklare som 
elegantare 

Ull underprisen 

undantagsställning bland männi
skorna, känner sig såsom en olyck
lig spetälsk bland friska. 

I hennes förtvivlans ögonblick är 
religionens tröst såsom himlen — 
fjärran. Det är ett ord hon längtar 
efter, — en människas, en likes ord! 
En hand att hålla i — en männi
skas, en likes hand. 

Det^är onödigt att koka kläder a 

om man imvÄnder Rlnso. Genom mi 
täggn UUdernn t blöt i en ljum H|n i0 .  
lösning över natten och genom n l l  

skoljn dem väl morgonen dfirpi blivn 
de rena och snövlta. Endast de «mm .  

sigaste ställena behöva gnui-
gas Inn mellan händerna 

På grund fl v dess absolut« 
renhet lockar Rinso nv sig 

sjålv bokstavligen ut smut-
sen utnn kokning och utan 
gnuggning. 

Del reducerar arbetet till 
del minsta möjliga och 

— sparar bränsle. 

R i n s o  
SUNLIGHT SAPTVÅI AKTIEBOLAG. GÖTMOOL 

15 öre 
per paket 

Men varthän iskall hon 
— Det finns ingen. 

ga.' 

I  d e s s a  d a g a r  

ha hemkommit från Continenten 

M o d e r n a  

p R Ä K T-T Y G E R 
"'FAlIra senaste nyheter i högfina Helyllekvalitéer, Matelassé, Rips-

Marocaine, Rips-Foulé och Gabardine i vackra vävnader. (Obs.! Dessa 
kvaliteer bortsäljas extra billigt, på grund "7 rrv r\ rri 11 CA 
avjorsenad leverans). Bredd 130—145 cm. / .OU y.DU I I.OU 
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Ebba Kunze. 

In memoriam. 

Aldrig trodde den, som skriver 
dessa rader att det tunga värvet nå
gonsin skulle falla på min lott att 
säga dé sista avskedsorden till Dig. 

Du gick ju nyss så levande ibland 
oss, hoppfull och trosviss, glad över 
livets gåva, förtröstande in i det si
sta. 

Men ett svårt och. obotligt lidande 
blev Dig småningom övermäktigt. 
Och på sommarens första verkligt 
vackra dag överlämnade Du Dig 
lugnt och stilla, nöjd och försonad i 
det gudomliga hägn, som städse va
rit din jordevandrings fastaste värn 
och starkaste beskydd. 

Ebba Kunze! Du är borta! 
Ditt strålande ljusa väsen har slu

tit sig för oss —• ditt storsinnade 
hjärta klappar icke mer. 

Vi, dina vänner, som älskat Dig, 
och som Du själv i outtröttlig vän
skaplig trofasthet visat din kärlek 
— vi tacka Dig alla! Varje håg
komst som knytes till ditt namn bär 
något av helgens vackra ljusa skim
mer. En sällsynt människa, en 
oförliknelig vän kvarlämnar Du ett 
minne, över vilket endast frid och 
välsignelse vilar. 

Människovänligare, kristligare och 
kärleksfullare än de flesta har Du 
fyllt ditt jordiska värv. Klarare än 
de flesta insåg Du att det ej kunde 
vara evigt. Det blev därför mera än 
tomma ord för Dig, när du valde till 
din begravningspsalm den vers som 
lyder: 

"Ack, hur sällt att hava levat! 
Ack, hur skönt att kunna dö! 
Tiden, lik en stormig sjö 
bakom den som seglen revat, 

/ VARJE 

S VENSET HEM 

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 HftMDELS-

OCH SJDFRRTS-1 

V. 

Skodon köpas hos 

city 
Kungsgatan 

Nya A.-B I I I V SkomagMn | 
"i 
*>, Tel. 91 79 

Hemfärgen ' 'HÄRVAN 
har största färgkra 
samt garanterar jä® 
och veckfritt färggo®-

A. W. HEROINS FÄRGVEM 
F  A L V  N .  £  

Pris 35 öre. 

brusar fjärran mer och mer, 

då jag himlastranden ser. 

den tryg^ Du har landat 
hamnar. 

Dina efterblivna ^a j 
frid över ditt tysta läger-

ste3 

ÖB8'1 

0a rdincr 
I Bomullstyger - JYIöbeltyger 

Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad ïïî önskar. 

S  K o n a t f H t e n s  f ö r s ä l j m n g s m a g a s t n ,  
••••••••••••••••a ••••••••••••••••••••••a 

'  «Haj rï'\-v "«r*äS rVW-1 

lÊSPmKS3tlKSS0BaS .«9». MP 

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

Offenl«3,*"' 

f0LK«,TEBN' 
1 Varje afton kl-

jubileumsrevyn. 

•JïL hard och JohnBotvid. 

U L L A  

'Tnes Bröllopsafton 

gedrags Teatei 

Varje afton kl. 8. 

Otrogen. 
, . i 3  a k t e r  a v  R o b e r t o  B r a c e o .  

nedi i •> 

T E A T E R N .  

Lån 

och Söndag kl. 7 och 9. 

i'viTA BANDETS: 

i RESTAUR AN GER ä 
I gowstog» »to» d,mmen j 

Kungsgatan 41 

'  PFKOMME-NDERAS :  
I RE SLOTTSSKOGEN ! 

IK-ÄÜ- * 

För Våren 'I 

VÄVDA med knappe Q65 

BOMULL prima kval 

MERCERISERADE I75 

MOCCAIMIT I85 

MED KRAGE och SPÄNNKNÄPPE ... V° 

ELEGANTA MODELLER.  
STORT FÄRGURVAL.  

O 

A  D O M S  S O N  ü C  
SPECIALAFFAR FOR TRICOTVAROR 
50 KUNGSGATAN 50 J—' 10 LINNÉGATAN 10 

Dirigent : ••••••••••••••K 

Pyjamas & Morgonrockar 
modeller. AU. prislägen. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48. Tel. 2lK">. 

Vid Rhen. 

Från en sommarresa i TysKland. 

(tmefjat man ̂  

6äst? 

Sjörngårösotllan 
Slottsftogen. 1:sta fä. matsals; ocfj 
fconöitonseroeting. Ctinefj, ITIiàôag! 
o. .Aftonkonsert. Best. pr tel. J9268. 

"Kttsftålisslé. DTargateta 
Parfigatan 2. Itsta kl  maU 
setoeting. frttfios t, Zun cl), 
lïltôàag m. m. Tel. 16958. 

Jmpertal j) Hamngatan 11. 
jy iUt fö t  î>om%tftan. 
Telefon 70 j"2, 168 72. 

Restaurant Tetz assen 
förstklassig ßonöctort o c f j  
luncfisertieting. Tel. 19279. 

Ktcfl JConàitort Restaurant, Rors! 
gatan 13, 1 tr. Tel. 107 79. 

Stora Teaterns Jlestaw 
rant Sommarterrassen. 

Tel. 3273. TTÎttstft. 

Dtta 33anôet 
Kungsgatan 41. < Telefon 107 89. 

DoUmers^THeetfis, Tf)e* 

salong. 
frukost, £uncfi, Smörgåsar. 

Det är sent. Jag står på den sto
ra Khenbron och under mina fötter 
flyter Rhen, bred och lugn, på sin 
väg mot havet. Vad bekymrar det 
honom, att han alltid varit och allt
jämt är ett stridsäpple. Jag ser ner 
i hans gulgrå böljor och lyssnar till 
musiken från stranden, där stora 
människoskaror vandra fram och till
baka utanför musikpaviljongen. Hei
nes ord rinner mig i hågen: 

"Die Nacht ist kühl, und es dun
kelt, und ruhig fliesst der Rhein". 

Dagens skiftande bilder draga 
förbi. Ankomsten till den gamla 
Rhenstaden, mitt första möte med en 
ockuperad stad. De otaliga ljusblå 
uniformerna redan vid stationen. 
Det kan inte nekas att den blå uni
formen (utan röda byxor!) är kläd
sam och vittnar om fransmännens 
goda smak. Huruvida den är prak
tisk, lämnar jag därhän. Att jag 
snart nog fick för mycket av den, 
vill jag ej förneka. 

Så min entré på Europäischer Hof, 
där man tydligen ej gjort bekant
skap med svenskar förr, ett säkerli
gen högst ovanligt fall i vara dagars 
Tyskland. Det gladde mig emeller
tid. Alla tankar på valutascvhwede 
voro därmed ur räkningen. — Ut 
i staden, som är en verklig idyll. 
Först Lutherdenkmal på torget. Den 
kraftiga gestalten med det grov
huggna, trosvissa ansiktet star där 
med en skara andra reformatorer 
omkring sig. Bland dem fransman
nen Calvin, med fina, skarpa drag. 
Trosvittnet och intelligensmänni-

sida skan, Tyskland och Frankrike 
vid sida också i sten. 

Strax bredvid ligger det franska 
högkvarteret — gissar jag — sta
dens förnämsta privatbyggnad, ett 
ståtligt palats, från vilket en väldig 
trikolor vajar. Utanför patrullerar 
en liten ljusblå soldat. Jag frågar 
honom, på tyska, vad detta är för 
något. Han stirrar häpen på mig. 
Inte ens sen jag översatt frågan till 
franska, får jag något svar. "Vil-
hen monstruös oförskämdhet!" tän
ker han naturligtvis. En boche-
kvinna vågar tilltala honom! Quelle 
saleté! 

Dörnen ha fransmännen ej besatt, 
där vajar ingen trikolor, gudskelov! 
Det kunde ju ha hänt! Som en väl
dig stenkoloss ligger den där, ett ur
tidsdjur, tvingat på knä. De tjocka 
murarna genombrytas av rundbåge-
fönster, tornen, 5 à 6 till antalet, ha 
en sparsam dekoration av tvärlinjer 
och rundbågefriser samt högst uppe 
några fönsteröppningar. Kringlig
gande byggnadfer ha delvis raserats, 
så att nu ligger den mäktiga kyrkan 
jämförelsevis- fritt, på ena sidan be
gränsad av en stor öppen plats. Det 
inre frapperar genom sin enkelhet. 
Utsökta stenskulpturer pryda väg-

Nere i kryptan sova medel-garna. 

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

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

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

tida konungar, Henrikar eller Otto-
ner. i antika romerska stensarkofa-
ger sin mångsekelgamla sömn. En 
stark känsla av uråldrig kultur gri
per en. Ma.ii låter tanken vandra 
tillbaka ett par tusen år, och som i 
en vision ser man strama romerska 
legionärer med sköld och lans och va
jande fjäderbuske på hjälmen. — 
Det är blodbestänkt mark, detta, 
som har trampats av många järn-
skodda hälar. 

Den gamle kyrkoväktaren förevi
sar med kärlek och vördnad sin kyr
ka. När vi komma till koret, visar 
han oss märken av eld. För ett par 
hundra år sedan, berättar han. hade 
fransmännen intagit staden. Då ha
de befälhavaren velat bränna både 
stad och döm, men på biskopens bön 
hade han lovat skona den sistnämn
da, Han hade också lovat, att inne
vånarna skulle få föra dit sina kä
raste tillhörigheter och förvara dem 
i koret, medan staden brändes. Så 
skedde. Koret staplades fullt med 
möbler, husgeråd, dyrbarheter av 
alia, slag, som innevånarna släpade 
dit. "Då brände han det i alla fall", 
säger kyrkväktaren stillsamt. 

Strax i utkanten av staden ligger 
Liebfrauenkirche. Jag söker mig 
dit ut på smala, stilla gator. "Yår 
kära frus kyrka" omges av stora, 
präktiga vingårdar. I den heliga 
jungfruns hägn mogna här de dru
vor, som lämna det berömda Lieb
frauenmilch. — Det är med alldeles 
särskilda känslor en nordbo vandrar 
bland vingårdar. De symbolisera för 
honom all söderns rikedom och full
het, även då som här produkten är 
en mera nordisk dryck, det lätta, 
gulskimrande weisswein. 

A7ad skall jag mer nämna? Läm
ningarna av den gamla romerska 
stadsmuren, med sina kantiga, som 
det tycks löst på varandra staplade 
stenar, vilka dock trotsat årtusenden. 
Eller den judiska kyrkogården, 
jämte Prags en av de äldsta i Euro
pa, där mörknade träkors sticka upp 
ur ett hav av gräs och vildblommor. 
Eller den lummiga Rosengarten. 
Eller Hagen, Nibelungarnas onda 
genius på sin stensockel, där han 
lyfter trollguldet över sitt huvud för 
att slunga det i Rhen — Rhenguldet 
som kommit så många olyckor åstad. 

Det är brokiga bilder som draga 
förbi min syn därnere på Rhenbron 
i den dunkla sommarnatten. Mu
siken spelar, människorna, sorla, pra
ta och skratta, de liksom andas ut 
härnere vid vattnet. Ingen enda 
ljusblå uniform syns till. Inte hel
ler på gatorna ses några franska sol
dater nu. Kanske sova de i sina ka
serner den rättfärdiges sömn. Faut 
l'espérer! 

Elsa Koch. 

SH'arknadens 

affra jrämsfa 
n 
a ro 

LundgrensThcer 
c7~Xli'marka sig 
genom sm styrka 
och ufeökt jina ar o m 
samfqaranferas rena 
och ojorfatskade. 

for åkta vara. 
J  •  — • — •  • — »  

Striden om brödet. 

De självförsörjande kvinnorna i 
Österrike äro f. n. mycket illa ställ
da. I de ekonomiska överenskom
melser Österrike träffat med enten-
ten ingår även skyldighet att högst 
väsentligt nedbringa de statsanställ
das numerär. När indragningarna 
skulle börja, höjdes ett allmänt rop, 
att varenda kvinnlig funktionär 
skulle avskedas, innan en enda man 
gjordes arbetslös. Av postpersona
len voro tjugusex procent kvinnor 
och inom annan statstjänst var pro
centen ännu högre. 

Kvinnorna reste emellertid ett 
energiskt motstånd mot attacken. 
Presidenten för de kvinnliga stats-
funktionärernas sammanslutning fru 
Margarete Girardi uppvaktade för-
bundskanslären och lyckades genom
driva, att indragningarna icke skulle 
gå hårdare ut över kvinnorna än 
över männen. Många yngre kvinn
liga befattningshavare föllo emeller
tid för frestelsen att lämna tjänsten 
mot en viss penninggottgörelse. Här
till bidrog väsentligt det förhållan
det, att de manliga funktionärerna 
sökte göra livet i tjänsten så surt som 
möjligt för de kvinnliga kamraterna. 
Tiotusentals kvinnor blevo på detta 
sätt arbetslösa och utan möjlighet att 
försörja sig. 

Utan sabbat vore detta livet en 
lång ökenvandring utan härbärge. 

O. Funcke. 

Hanclsl^ompaniet 

Drottninggatan 4^ 

TELEFON 15879 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

A.-B. 

11, 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

D a m u n d e r k l ä d e r  

stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 

BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas! 

SIDENHUSET 

V. 

DETA 
Hamng 

NIABw 
Delsbo, Hallands 

Blekingesöm 

0//Ä(l 

6£omsfezczt3e£en 

al l t id  färd iga,  i  smakfu l l t  u t förande 

°l/asa c33lo?nslerhandel 

Storgatan 31-

GOTEBORG Östra Hamngatan 42 

Specialaffär för Damartiklar. 

Tel. 4314, 10365. 

Med en smula sedligt förnuft gör 
man i äktenskapet och överallt myc
ket mera gott och förebygger myc
ket mera ont än med en hel eld av 
kärleksvärme. 

J. W. von Goethe. 

S I D E N V A R O R ,  

YLLE o. BOMULLSTYGER, 

D A M K O N F E K T I O N ,  

HANDSKAR, VANTAR, 

SPETSAR, TYLL, BAND, 

VITVAROR, TRICOTAGE, 

STRUMPOR, KOFTOR, 

P .  D .  K O R S E T T E R .  

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

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

hÜla sin ursprungliga mjukhet och krympa Icke om 

de tvittas med LUX. Det ir tillverkat särskilt 

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

vävnader och lämnar allting friskt och behagligt» 

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

LU 
SUNLIGHT SÄPTVÄl AB- GÖTEBORG 

im 

LADER 
LINDEMARK? 

KYRKOGATAN 32 

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

I Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

27. 

YAREN hommenf 

arga, Edra urblekta gardiner, 
porier och andra plagg med 

BÏIS3 

träfföl?^ens hittills oöver-
\°Ch bi»<X»ste hem-

J„nHga Eder hand-
'ande e"er tillskriv 

NADCO , GÖTEBORG. 

Nästa morgon var hela familjen 
på fötterna, innan solen gick upp. 
och Palle, som genom omflyttningen 
av möbler och kommenderande rös
ter väcktes ur sin ljuva slummer, 
dunkade på sin kammardörr med mer 
kraft, än man kunnat vänta av en 
krympling, vrålade med stentors-
röst den vänliga frågan, "om de for-
dömda kvinnfolken blivit helt mog

na för dårhuset.'" 
Mutter Lipp ert ropade tillbaka: 

"Herr Palle skulle inte vara orolig, 

de ställde bara litet i ordning 1 kam
maren; hennes Lisa väntade främ

mande." 
Och så efter en liten stund kom 

Palle utkrypande med fastspanda 

korkplattor, laddad med elektricitet 
som ett åskmoln. Men innan han 
hann att slunga ut sin första åsk-
vigg, uppfångades den av fru Lip-

pert, 
"Kom in i köket, herr Palle, fru

kosten är färdig, er skola vi alls inte 

störa." 
Och verkligen, i köket var allt 

oförändrat. Där stod Palles stora 
kopp framför hans länstol, och färskt 
bröd, smör och korv, och mor Lip-
pert lyfte just kaffepannan från spi-
seln och slog i hans kopp. Något 
lugnad morrade han bara, medan hon 
hjälpte honom upp i länstolen: "Hör 
du, Lippertska, du är alltför svag 

mot dina barnungar." 
'Nå, hör nu, Palle", skrattade 

hon, "glad skulle ni vara, om Lisa 
gifte sig, så har ni inte henne som 

förargar er." 
Och så sprang hon raskt tillbaka 

till flyttningsbestyret. Sängar, säng
kläder, tvättskålar o. s. v. stod allt i 
Lisas lilla krypin. Man hade fått 
lov att stapla upp det på vartannat. 
Men allt, som smyckade och gav 
glans åt hennes lilla rike, hade man 
hämtat ut i det yttre rummet. Böc

ker ställdes på en hylla och lades 
fram, ett pär raskt inslagna stiff bu-
ro tavlor. Mellan nystrukna gardi
ner blommade de rödaste pelargo-
nier, och över dem svävade buren 
med den gula fågeln. Klockan var 
ännu icke nio, då den strålande som
marsolen lyste in, i ett visserligen 
enkelt men mycket hemtrevligt rum, 
som gav intryck av, att alla föremå
len däri stått på sin plats i åratal. 
Sedan ordnade mor Lippert sin stora 
skaras utmarsch till koloniträdgår
den, och så snart Palle begivit sig 
till sin söndagsplats utanför kyr
kan, kastade hon på sig den fina 
svarta", som Laderwisch, uppmunt
rad genom en svärmoderlig tvåkro
na, putsat upp under natten, så att 
den var som ny. 

På slaget tolv visade sig herr 
Meyer. Lisa, som stod och väntade 
på honom bakom gardinen, såg ho
nom försiktigt gå över Rosenhofs 
ojämna stenar med sina lackerade 
skor. Han var i mörk kostym, med 
ytterst elegant halsduk och fina, 
bruna handskar, håret var sorgfäl
ligt friserat, de rödblonda mustasch
erna brett utkammade. I gång och 

hållning, i det rödbrusiga ansiktet 
och de något stirrande djurtämjar-
ögonen låg uttryckt den dristighet, 
som man ofta finner hos folk, vilkas 
göra det är att påtvinga andra män
niskor sin vilja. 

"Där är han, mor", sade Lisa, blek 

av förväntan. 
Fru Lippert sträckte på halsen. 

"Hm, ja, han ser ju rätt hygglig ut." 
Herr Meyer knackade, Lisa tog 

emot honom och presenterade honom 
för modern. De tre togo plats vid 
Lisas runda bord, också en present 
från en av mor Lipperts "fruar". 
Det hade börjat sin levnadsbana som 
blomsterbord men hade förlorat sin 
infattning av korgflätningsarbete, 
och hade nu blivit förvandlat till 
prydnadsbord med tillhjälp av en 
duk, som hos en annan "fru" råkat 
hamna på något besynnerligt sätt i 
mor Lipperts korg med det bruna 

locket. 
Mor Lippert höll sig så rak, som 

om hon sväljt en eldgaffel. Över 
hennes fulla barm böljade den him
melsblå Chemisetten, och i hennes av 
tvål och renlighet glänsande ansikte 
läste man ett förekommande leende. 

"Min dotter har haft så mycket 
gott att säga om er, herr Meyer", in
ledde hon konversationen. "Jag var 
riktigt nyfiken, att få lära känna er. 
Hon är ju så intresserad i sin affär, 
min Lisa, och tycker om att arbeta 
där — men hon har ofta sagt: 'Vet 
du mor, när herr Meyer kommer 
hem emellanåt, då är där en annan 
fart i arbetet!' — Ja, hon sätter 
stort värde på er." 

Lisa hade rodnat, och trampade 
modern på foten under bordet, för 
att hejda hennes ordström. 

Emanuel Meyer skrattade och jäm
kade på sin pincenez: 

"Det är ömsesidigt, den goda tan
ken, helt ömsesidigt. Nöjet är öm
sesidigt, sa' staren' till daggmasken, 
och åt upp honom. Ha, ha! — All
varsamt talat, bästa fru läppert, jag 
har inte kunnat neka mig nöjet att 
uppsöka min älskvärda kollega en 
gång i hennes egen familj. Famil
jen är ju statens grundval, och, jag 
tillägger, också människans. Som 
skalden säger så skönt: Så länge du 
en moder har — så visa henne! 
Haha! Har jag inte rätt?" 



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

S ä n d  E d e r  

T V Ä T T  
till 

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

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

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

Brudutstyrslar utföras. 

Korgstolar 

ÎÎW7 

Pris från Kr. 12,00 

laddar 
från Kr. 5,75 styck. 

För 

Sommarbostaden 
Soffor 
Sängar 
Madrasser 
Täcken 
Korgstolar 
Vilstolar 
Hängmaitor 
Flaggor 

Bomullsmattor 
Sävmattor 
Kokosmattor 
Gardiner, vita o. cool. 
Portierstänger 
Rullgardiner 

m. m. 

Platsens största urval. 

A.-B. 

CARL JOHNSSON 
2 Kungstorget 2, 

i Göteborg. 

F ö r  V Å R E N !  
Stort urval av nyinbomna vackra, färgäkta Sommartyg-er i 

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

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan 15 

Sorger äro för de kristna endast 
förklädd barmhärtighet. 

F. W. F orrar. 

Varje förståndig husmoder 
använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Victor Hugo och 

mademoiselle Mars. 

Förhållandet mellan dramaturger 
och skådespelare har i alla tider ej 
varit det bästa. Ofta har det givit 
nog så lustiga exempel på hur ägget 
vill lära hönan värpa. 

Victor Hugo fick erfara detta, när 
hans sedermera så berömda skådespel 
Hernani förbereddes till uppförande 
för första gången på Théâtre Fran
çais. Isynnerhet prövades hans tå
lamod av den kvinnliga huvudrol
lens innehavarinna, den ryktbara 
mademoiselle Mars, som gång efter 
annan tillät sig retsamma invänd
ningar mot de repliker hon hade att 
säga såsom donna Sol. 

Vid ett tillfälle, då hon i rollen 
hade att tilltala Hernani med orden: 
Ni är mitt lejon etc., utspann sig 
mitt under repetitionen följande ord
växling mellan henne och författa
ren: 

— Finner ni det där uttrycket 
vackert, monsieur Hugo? 

— Eftersom jag skrivit det så fin
ner jag naturligtvis att det är på sia 
plats. 

— Ja, men mig förefaller det så 
löjligt att kalla monsieur Firmin 
(den skådespelare, som utförde Her-
nanis roll) "mitt lejon". 

— Och varför? Därför att ni för
blir mademoiselle Mars allt under 
det ni spelar donna Sol. 

— Nåväl, eftersom ni vidhåller 
ert lejon så låt oss icke tala vidare 
om saken! I manuskriptet står det 
"mitt lejon" och jag skall säga "mitt 
lejon". Mig gör det naturligtvis 
detsamma. 

Men redan dagen därpå fortsatte 
mademoiselle fäjden. Som förut av
bröt hon repetitionen på samma stäl
le i pjäsen och ropade spetsigt: 

— Nå, monsieur Hugo, har ni 
tänkt närmare efter? 

— På vad, madame? 
— På vad jag sade er i går? 
— Ni gjorde mig den äran att sä-

<ra mig många saker i går? 
— Jag menar versen med lejonet. 

PA TVA DAGAR o. kopieras 
Film och plåtar. Förstklassigt arbete. 

PAPPERSHANDELN 
Husargatan 23. Tel. 9184. 

Nåväl, har ni funnit ett annat ut
tryck? 

— Jag måste erkänna att jag icke 
sökt efter något annat. 

—- Ni finner således icke det där 
uttrycket farligt? 

— Jag vet icke vad ni menar med 
farligt. 

— Jag menar med farligt det som 
kan framkalla visslingar. Och jag 
skulle föredraga att säga något an
nat exempelvis monseigneur. Mon
seigneur går ju lika bra in i versen 
som "mon lion". 

— Fullkomligt lika väl, mademoi
selle. Skillnaden är bara den att 
"mon lion" höjer versen, under det 
att "monseigneur" gör den platt. Jag 
tycker mera om att bli utvisslad för 
en god vers än applåderad för en då-

Mademoiselle Mars var intelligent 
nog att förstå gadden. Och hon drog 
snäll och spak in sin egen. 

Hernani blev en succès utan like. 
Och mademoiselle Mars formligen 
överhöljdes med blommor, trots att 
hon icke fått skriva om Victor Hu
gos vers — eller kanske just därför. 

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. 

ff 
mor. 

tt 

Bland de många tvisteämnen som 
kunna förekomma i ett äktenskap är 
"hans mor" ett av de allra brännba

raste. 

Hans mor har vanligen varit en 
i alla avseenden utomordentlig kvin
na. Med egenskaper och talanger, 
som ställa hustrun fullständigt i 
skuggan, åberopas hon också såsom 
en ofelbar föresyn i allt. Ingen har 
lagat så utmärkt mat eller sytt så 
fina skjortlinningar som hon. Och 
vilken enastående arbetsförmåga har 
hon ej merendels besuttit! Utan 
jungfru och med vanligen 6, stundom 
9 barn har hon ensam och med ex-
emplarisk ordning skött hela sitt 
hus. 

Det är med sådana mödrar såsom 
med stora ångare: det är inte roligt 
att komma i deras kölvatten. Den 
stackars unga frun blir också snart 
medveten om att hon kommit in på 
farlig och gungande grund. Ingen
ting är såsom hans mor gjorde det. 
När hustrun satt fram middagsma-

m 
ÅN G BAGERI A.B. 

R O S  E N L U N D S  

B R Ö D  

Beha 
och skönhet äro hos 

g 
och vid dagligt bruk1!" 

1 ' • av dea i> 

Ä1 

* 

Bråsth® Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 
DAMBLUSAR 

klädningar och kjolar finnes i stort 
sortiment i 

O. F. HULTBERGS Blusaffär, 
Husarg-atan 40 

Bland vårt enorma urval 

SOMMAR-
KLÄDNINGAR 

framhålles vidstående 

VOILE-KLÄDNING 
av finaste helbroderad 
Schweizer-Voile i en 
mängd färger. Handvirk
ning kring hals o. armar. 
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HERM.>£EETH?AB 

P R A K T I S K  o c h  B I L L I G  N Y H E T !  

E L E K T R .  H À R T O R K N I  N G S K A M  
Erhålles i alla välsorterade Elektriska- och Parfymeri-affärer. 

T i l l v e r k a r e :  E L E K T R O - M E T A L L ,  V ä s t e r å s .  

ten smakar husets herre på kålen, 
rynkar ögonbrynen och säger: Det 
är något som fattas i den här kålen! 
Det är inte alls sådan kål, som min 
mor brukade laga. Det var kål det 
sådan den skall vara! Och han 
smuttar och smakar och grinar och 
grimaserar för att demonstrera, hur 
han plågas av denna kål, som icke 
smakar såsom hans mors. 

Sammadant när den unga frun be
gär pängar till en ny klädning. Vips 
är hans mor framme igen. Hon be
hövde aldrig nya kläder. Hon änd
rade och sydde om de kläder hon 
hade, och man hörde henne aldrig 
klaga. Och hänryckt frammanar 
han i minnet hennes alltid prydliga 
bild, förgylld av den outsägliga 
charme, som vilar över kläder, vilka 
ingenting kostat. 

Han menar det kanske icke. Men 
med dessa eviga jämförelser förkros
sar han fullständigt sin stackars un
ga fru. Hon har ju också en mor, 
men denna är bara en vanlig ofull
komlig människa — en svärmor rätt 
och slätt, utan alla framträdande 
egenskaper, och som endast för ord
ningens skull måste tolereras. 

Äga. 

Mannen kan bättre tiga med an
dras hemligheter än med sina egna. 
Kvinnan bättre med sina egna, än 
med mannens. 

Carl Bernhard. 

Lilla Vilohemmet 
Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 

REKOMMENDERAS! 
Förfråga, ställas till frkn Lotten Nordgren 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

WJHLO 
VVOCO-spisen tillgodogör 80 "< av bränslevärdet samt föi delar vär
men lika i alia rummen. 
Vinn* bad- och disk
vatten alltid färdigt och lågenheten alltid varm uader vintern. _ 

j%OCO-vårmeledinng IT 
billigast, varaktigast, lättast att sköta och giver mer värme, men för
brukar mindre bränsle 
Sa andra våningsvär-|j| meiedningar. Referen-
""Q-fatyg på begSran. 

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

jfjj 2 till 14 rums lägenheter ||| Vi leverera hela ar.lägg-'m ningar eller evt. ail ma-
•* - terial till lägsta priser.. -

Sänd oss en skiss eller 
ritning och vi giva Ederjsi kostnadsfritt förslag. 

Då order inçàlî "ven| 
|moDteriagsritning. 
ill Värmeledningsfir-
ji.man WOCO, Boris.|j 

"Min mor och jag anse det båda 
för en ära, att få emottaga ert be
sök", försäkrade Lisa med sin grev
innehållning. 

"Ja, när en magnet med, jag vet 
inte hur många hästkrafter dra'r, 
skulle då en gammal järnfilspån som 
jag kunna motstå?! Haha! — Kän
ner ni till Schillers 'Klockan'? Ja, 
det vill säga, jag har inte läst den, 
men det skall just handla om järnet 
o. s. v., storartat!" Emanuel Meyer 
såg 'gig om. "För övrigt, här är tu
san så trevligt.. 'Säg mig hur du 
bor, så skall jag säga dig vem du är! 
Nej, verkligen, fröken Lippert, det 
är ingen komplimang, renaste san
ningen. Ingen överlastning, finaste 
smak, stilfullt — precis som ni 
själv." 

"Bara mycket enkelt", försäkra
de fru Lippert, "helt enkelt, herr 
Meyer, och man kan ju inte vänta 
annat av en hustru, som mannen har 
lämnat i sticket med sex omyndiga 
barn —". Hon avbröt förskräckt. 
Utan att tänka hade hon låtit den 
välbekanta meningen halka över läp
parna vid detta högst opassande till
fälle. 

Lisa hade blivit mörkröd. 
"Min stackars pappa har utvandrat 

till England för åtta år sedan, herr 
Meyer, endast för att han hoppades 
att där kunna förtjäna mer för sin 
familj." 

"Utvandrad? — och sedan har 
man aldrig hört av honom?" ifyllde 
herr Meyer med en något förundrad 
min. — "Ack nej, —- men så'na där 
saker äro bra otrevliga." 

"Vi äro bestämt övertygade att 
han har omkommit." 

Fru Lippert, som fått emottaga 
smärtsamt kännbara fottryckningar 
av Lisa, försökte gottgöra sin takt
löshet. Hon drog fram sin näsduk, 
och började torka ögonen. 

"Han är död! Ack, säkert är han 
död, min stackar käre man", snyf
tade hon. "Hur vore det annars 
möjligt, att han skulle tagit sin hand 
ifrån oss, å' int« skrivit ett enda 
brev på alla di åren? Och nog höll 
han av sina barn en gång. Och så 
var han duktig i sitt arbete. Snic
kare var han, och —" 

"Möbelsnickare", förbättrade Lisa. 
"Ja, om inte Vår Herre hade tagit 

honom till sig, så hade väl mina 

barn haft det annorlunda i världen!" 
"Men, ni har ingen dödsattest", 

frågade Meyer, som höll starkt på 
ordning och reda i alla affärssaker, 
och som kände sig pinsamt berörd 
vid tanken på en möjligen i bak
grunden lurande dimlik svärfader in 
spe. 

"Jag har nära slitit upp fingrarna 
med att skriva till alla möjliga myn
digheter och försöka få en attest", 
förklarade Lippertskan. "Det vet 
du också, Lisa. Men jag har bara 
fått till svar, att därborta ä' di väl 
inte så noga med att anmäla allt till 
polisen som här." 

Lisa, som hälst ville komma bort 
från det farliga ämnet, underrätta
de sig angeläget om herr Meyers 
resa., och om några goda utsikter 
hade öppnats för hans planerade fö
retag? 

"Tja, 'goda'! Fröken Lippert, vad 
kan man kalla goda? Alla utsikter 
äro goda för en beslutsam man, som 
förstår sin sak. Man ska' vilja nå
got riktigt och kunna något riktigt, 
se'n går allt annat av sig självt." 

'Då har ni alltså beslutat er?" 
Lisa log uppmuntrande. 

"Besluten", sa' självspillingen och 
gick runt kvarndammen. Haha! Ni 
vet, besluten under den förutsättnin
gen, som jag nämnde i våras. Jag 
måste ha' en kompanjon, eller rätta
re en "kompanjonska". Haha!" 

Lisa slog blygsamt ned ögonen 
samt satt avvaktande. 

"Därmed menar jag", och Ema
nuel Meyer vände sig förklarande 
till fru Lippert, "en dam, som kan 
komponera verkligt förnäma toilet
ter, som kan förevisa dem såsom mo
dell, och framför allt, som förstår 
att sälja dem." 

Fru Lippert hade för länge sedan 
stoppat näsduken i fickan, och log 
brett och beundrande mot den skämt
samme friaren. 

"Så rolig ni är, herr Meyer. Ja, 
där skulle vår Lisa säkert passa. 
För ett par da'r se'n sa' fru Wiep-
randt te' mej: Vet ni, fru Lippert, 
sa hon, för fröken Lisa, eran dotter, 
får man riktigt akta sig. Jag kom
mer in en dag hos Sommer & Mül
lers, och ville bara köpa en meter 
piké till en jacka åt pojken. Och 
vad tror ni väl? Jag kom ut med en 

ny kappa för hundra kronor, och 
det var fröken Lisas skull." 

Lisa hade redan fallit modern i 
talet. "Jag har nyligen fått en idé 
till en alldeles ovanlig kostym, herr 
Meyer. Jag tecknade den genast. 
Om jag får lov, så skall jag visa er 
ritningen någon gång. Jag skulle 
så gärna vilja höra er tanke om 
den." 

På herr Meyers uttalade önskan, 
gick hon ur rummet för att hämta 
ritningarna. Fru Lippert tog till
fället i akt, att vid are lovsjunga dot
tern. Emanuel tyokte nog det var 
litet för mycket av det goda. En 
bra vara rekommenderar sig själv. 
Men teckningarna, som Lisa bredde 
ut framför honom på bordet, voro 
riktigt i hans smak, och lians erfar
na blick såg genast deras förtjän
ster. Men ännu mer i hans smak var 
Lisa själv, hennes förnäma hållning, 
hennes behagliga sätt att röra sig, 
hennes smärta figur, som gav stil åt 
den enklaste dräkt, så att den måste 
synas varje köpare önskvärd. Nej, 
på alla sina resor genom landet kors 
och tvärs hade han aldrig mött hen
nes like. Och även om inte modern 

Aktiebolaget m^hrik 

Hotell & pe/J.. 

Clara JohlBL 
Kungsgatan 51, StorkL? "Ö 

Ljusa hemtrevliga ï 
Förstklassigt 

Rikstel. 13554. 1 %f! 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
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kostar 10 kronor. 

Resande. Önskade adresser kan 
Ni erhålla hos föreståndarinnan ter 

i staden. Rådgivningar och kon
troll fullständigt pålitliga — och 
avgiftsfria. 

Kinesisk sko. Ring 18070 skola 
vi hjälpa Er ur klämman! 

Missräknad. Saken är väl närmast 
en familjeangelägenhet. Bäst låta 
en advokat få hand om den. 

Mors dag. Dikten var fabricera!, 
Sådant skall springa ur hjärtat — 
eller också inte alls! Därav ute
slutningen. 

M. E—II. Var god insänd föi 
granskning! 
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tillätes gärna om "Kvin-
E Tidning", med hela namnet 
nom**5 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

sammandrag. Utlandskrönika i 
Kvinnokongresser i Qoteborg. 
Vår invaliditet och ålderdomsforsak-

_ine Vad den ger oss. 

En pioniär. Ebba Kunze Av. I. D. 
„pör tre silverpenningar. Av H—t 

H-n. 
Överflödiga kvinnor. 
Sigrid Undset och kvinnosaken. 
Diskussionsspalten. Skolplugget. 

Nyutkomna böcker. 
I Rosenhof. Av Luise Westkircli. 

Utlandskrönika 
i sammandrag 

Det nya fredsförslag, som tyska 
regeringen överlämnat till entente-
makterna, utgör snarast en förkla
ring och komplettering av den när
mast föregående noten. Inga fixe
rade skadeståndsbelopp nämnas utan 
Tyskland erbjuder sig att acceptera 
det avgörande, som av en opartisk 
internationell instans kan komma att 
träffas rörande storleken av och sät
tet för betalningarna. Tyska rege
ringen är redo att framlägga allt 
material, som erfordras för ett till
förlitligt bedömande av Tysklands 
prestationsförmåga. Den är vidare 
villig att i och för skadeståndsbetal-
aingarna upptaga stora lån, och att, 
om sådana icke kunna uppbringas, 
åtaga sig en från 1927 löpande amor
tering av skulden med en årlig avbe
talning av ett tusen miljoner guld
mark. Eegeringen vill ställa riks-
fimvägarna, hela Tysklands närings
liv. industri, bankväsen, handel, 

och jordbruk som garanter för 
skulden och är berett att förpanta 
T>ssa tullintäkter samt avkastningen 
av' brännvinsmonopolet som garanti 
'w amorteringarnas fullgörande. 
Öter alla dessa utfästelser, vilka ut-
°'ira ett det starkaste bevis för Tysk
ands beredvillighet till skadestånd, 

"inehåller noten, icke ett krav, men 
® hemställan, att skuldbeloppen sko-
a fastställas och betalningsmetoden 
r nas genom direkt förhandling mel-

terrikiska kronen. Livsmedelspriser
na springa samtidigt i höjden, löner
na kunna icke följa med, strejker 
utbryta, depressionen ökas och från 
alla delar av riket komma oroväc
kande meddelanden om upplopp och 
oroligheter, framkallade av nöd, hun
ger och förtvivlan inför den hopp
lösa situtaionen. 

Under tiden hava de franska och 
belgiska regeringarna enats om nya 
kraftåtgärder för att tvinga Tysk
land till underkastelse och ytterliga
re utvidgat ockupationen av tyskt 
område ! 

Den engelsk-ryska konflikten har 
ännu icke lösts. England synes be
slutet att taga i med hårdhandskarne 
för att tvinga sovjetregeringen att 
inställa sin för England så farliga 
bolsjevikpropagancla i de engelska 
besittningarna i Östern. En stark 
ryskfientlig stämning ger sig till
känna hos det engelska folket, och 
sovjetregeringen döljer icke sitt hat 
mot England. 

Vid världskrigets slut lade Eng
land bland många andra områden 
också beslag på Palestina. Ett i da
garna gjort försök att göra landet 
till en självstyrande engelsk koloni 
har misslyckats. Araberna nekade 
att deltaga i de av de engelska myn
digheterna utlysta valen till en lag
stiftande församling, enär de därmed 
skulle erkänt Englands överhöghet. 
Församlingen kom icke till stånd och 
i stället har England tillsatt en råd
givande kommitté bland vars med
lemmar man hoppas få med även 
araber. 

Vår invaliditets- och ålderdoms
försäkring. 
Vad den ger oss. 

En p ion iär .  

w U.1V/AU AUlllCULLUlJULlg IJJ-OJL-
a den tyske gäldenären och hans 

//jägare. Detta är klart be-
• ärlig politik och sund affärs-

S1ghet. Tyskland erkänner sin 
jrphktelse till skadestånd och be-

ingåe1/^11^ aV 611 k°nferens för 
de\en 6 av °verenskommelser röran-

förpliktelgSättet att Uppfylla denna 

en fa Veû*en^en fre<l, så erbjudes här 
vilja t S,rUnd att kygga på. Freds-

lien ock T FMNAS ^ ENGLAND> ITA" 
hos Jjjr ' a^an samt möjligen även 
kQaPna Ti,3 s*a*erna °°h Belgien men 
öad for-Vi • °S ^ av rovlyst
icke fre] ade Frankrike. Kommer 
tiden ^ ̂ nom ^en allra närmaste 

' synes -, » 
ang 

Från kvinnovärlden. 

Den internationella sammanslut
ningen av "Universitetsbildade kvin
nor", som varje år utdelar ett sti
pendium, har i år tilldelat priset 
(England var i år prisgivaren) hun
dra pund åt en italienska, doktor Ce
cilia Dentice vid universitetet i Nea
pel. D:r Cecilia Dentice har skrivit 
ett mycket lovordat arbete om filo
soferna Kant, Schleiermacher och 
Tommaso Campanella. 

» 

Engelska underhuset har fått sin 
tredje kvinnliga medlem. Vid ett 
fyllnadsval har nämligen det kon
servativa partiets kandidat fru Phi-
lipson besegrat de övriga partiernas 
manliga kandidater. Fru P. har ti
digare varit skådespelerska. 

vis8 o«]? Tysklands undergå ock 
tÏU f'n ^ övriga Europas 
förtvivlad. Förhållandena 

^arklT! Uått 1:,ristnin£sg"n-
^ ar nu p Utan ^ar förtåt nedåt 
•H tys]ja 

Ur°pas allra sämsta — 

mindre varr]31^'0 ar hundra gånger 
^ den <nrr, ^en P°lsha marken 

m värde! lös betraktade os-

Kvinnokongresser i Göteberg. 

Följande kvinnokongresser hållas 

under innevarande sommar i Göte

borg: Moderata Kvinnoförbundet d. 

9 H juni, Fredrika Bremerförbun-

det d. 12—13 juni, Frisinnade kvin

nors landsmöte den 14—17 juni och 

Svenska slöjdlärarinneföreningen d. 

16—18 juni. 

Kvinnornas Tidning 
har till sin representant i Stockholm 
för annonser, prenumeration och los-

nummerförsäljning antagit 
Ester Nordhammars Skriv- & Re

visionsbyrå, Malmskillnads gatan 11-

Tel, 137 68. 

Sedan den 30 juni 1913 äga vi 
genom lagen om allmän pensions
försäkring en invaliditets- och ål
derdomsförsäkring, vilken vi i all
mänhet mycket litet känna till, ehu
ru den dock i nödens stund kan ge 
en rätt så god hjälp. Här nedan 
skall i sammanträngd form redogö
ras för lagens innehåll med därtill 
senare fogade tillägg. 

Envar av oss, oberoende av om vi 
äro rika eller obemedlade, skall ge
nom erläggande av årliga pensions
avgifter och med bidrag av allmän
na medel försäkras till erhållande 
av pension. 

Icke avgiftspliktiga äro personer, 
som ej fyllt sexton år, de som äro 
över 67 år, och de som äro varak
tigt oförmögna till arbete. Undan
tagna äro även tjänsteinnehavare 
med rätt till tjänstepension och de
ras hustrur. 

Den pensionsavgift var och en av 
oss är skyldig erlägga är 3 kr. pr 
år. Detta är den s. k. grundavgif
ten. Därtill kommer en viss årlig 
tilläggsavgift, vars storlek bestäm
mes av vederbörandes taxerade in
komst, från 2 kr. för minst 600 kr. 
inkomst och upp till 30 kr. för 
10,000 kr. inkomst eller därutöver. 

Grundavgiften uppbäres i regel 
av den kommunala uppbördsmyn
digheten, under det att tilläggsav
giften kommer på kronodebetsedeln. 

Gift man skall erlägga grundav
giften för sin hustru och fadern för 
hos honom mantalsskrivet barn un
der 18 år (alltså för 16—17-årin-
garna då de yngre ju icke äro av-
giftsnliktiga). 

Rätt till avgiftspension. 

Rätt till avgiftspension inträder 
vid varaktig oförmåga till arbete och 
under alla förhållanden vid fyllda 
67 år, sålunda även om man då är 
arbetsför. Alla försäkrade, också de 
förmögna, hava rätt till denna pen
sion. 

Med varaktig oförmåga till arbe
te (invaliditet) menas ålderdoms
svaghet samt varje sjukdom och 
lyte, varigenom man hindras att för
sörja sig genom sådant arbete, som 
motsvarar ens förmåga och färdig
heter. 

I pension erhåller man en viss 
procent av det sammanlagda belop
pet inbetalade pensionsavgifter 
(grund- och tilläggsavgifter). Den
na procent är högre för i yngre år 
gjorda inbetalningar samt sjunker 
för inbetalningarne under äldre år. 
Den högsta pension, som kan erhål
las, utgör för man kr. 564:30 och 
för kvinna kr. 451:44. 

Pensionstillägg och understöd. 

Därjämte utgår av allmänna me
del ett tillägg till pensionen för pen-
sionstagare, som är till arbete var
aktigt oförmögen, och vars årsin
komst ej uppgår till 425 kr. och för 
kvinna till 400 kr. Detta tillägg 
utgör för år räknat, för man 225 
kr. och för kvinna 210 kr. med av
drag dock av sex tiondedelar av det 
belopp, varmed pensionstagarens 
årsinkomst överstiger 50 kr. 

Med "årsinkomst" förstås all den 
inkomst av fast egendom, kapital 
eller arbete, som någon skäligen kan 
antagas komma att tillsvidare årli
gen åtnjuta. Såsom inkomst räknas 
icke uppburen avgiftspension, och 
ej, intill 300 kr., pension på grund 
av frivilliga avgifter, liksom ej hel
ler fattigunderstöd eller underhåll, 
som åtnjutes i kraft av föräldrars, 
barns och äkta makars försörjnings

plikt mot varandra. Till årsinkom
sten räknas även naturaförmåner. 

Rätt till pension eller pensions
tillägg kan icke överlåtas och ej ta
gas i mät för skuld. 

Pensionsberättigade personer som, 
till varaktigt arbete oförmögna, ha
va barn eller adoptivbarn under 15 
år att försörja och endast hava en 
viss begränsad inkomst kunna få 
sin pension ökad med s. k. barntill-
lägg, uppgående till högst 102 kr. 
pr år och barn. 

Frivillig pensionsförsäkring. 

Genom frivilligt erläggande av 
avgifter för försäkring kan man 
viel varaktig oförmåga till arbete, 
dock ej före 15 år och senast vid 
fyllda 67 år, erhålla ytterligare pen
sion. Denna försäkring är dels en
skild, dels gruppförsäkring, av vil
ken den senare är avsedd för en fa
briks arbetarestam o. d. 

'Inskar man erhålla sådan enskild 
försäkring, skall man göra ansökan 
därom vid postanstalt, som utläm
nar försäkringsbok och däri kvitte
rar gjorda inbetalningar, vilka icke 
utan pensionsstyrelsens medgivande 
får överstiga 100 kr. pr år. Två 
slag av enskild försäkring finnes, 
nämligen med eller utan avgifts-
återbetalning vid dödsfall. 

Sjukvård- och yrkesutbildning. 

I pensionsstyrelsens verksamhet 
ingår även en strävan att söka ned
bringa antalet av dem, som på grund 
av sjukdom eller lyte äro oförmög
na att själva försörja sig och sålun
da pensionsberättigade. Man ingri
per för att hindra uppkomsten av 
invaliditet och för att häva den, där 
den redan är för handen, genom lä
karebehandling och sjukvård å kur
ort, kustsanatorium, sjukhus eller i 
hemmet. I vissa fall bestrider pen
sionsstyrelsen hela kostnaden, i an
dra deltager den sjuke och kommu
nen däri. Åt vanföra bereder pen
sionsstyrelsen hjälp för yrkesut
bildning samt lämnar dem även bi
drag till inköp av sådana dyrare 
maskiner som de för sitt självför
sörjningsarbete behöva. 

Kommunala pensionstillskott och 
sjukvårdsbidrag. 

Enligt lagen av den 14 juni 1918 
om kommunala pensionstillskott och 
sjukvårdsbidrag äger kommun rätt 
att till pensionstagare, vars pension 
från den allmänna pensionsförsäk
ringen icke är tillräcklig för hel för
sörjning och som därför är i behov 
av fattigvård, lämna ett pensions
tillskott i penningar eller in natura. 
Kommun äger även rätt att gemen
samt med pensionsstyrelsen genom 
sjukvårdsbidrag deltaga i kostnaden 
för förebyggandet eller hävandet av 
arbetsoförmåga. Dessa medel få 
icke betraktas som fattigvård och 
behöva ej återbetalas. 

Ansökan om pension eller sjukhjälp. 

Ansökning om pension skall ingi
vas till pensionsnämndens ordföran
de i det pensionsdistrikt, där sökan
den är mantalsskriven. Handlingen 
skall avfattas enligt särskilt fast
ställt formulär samt åtföljas av 
prästbetyg samt de tre senaste årens 
kvitton å inbetalade pensionsavgif
ter. 

Pensionsstyrelsen utfärdar pen
sionsbrev, å vilket pensionstagaren 
sedan kan lyfta sin pension å någon 
postanstalt. 

Även vid ansökan om sjukhjälp 
göres hänvändelse till pensions-

Postmästare EBBA KUNZE. 

En liten tidningsnotis fångar upp
märksamheten: 

"Förste postexpeditör Erik 
Nelander har fått förordnan
de som postmästare vid Göte
borg 6, vilken befattning bli
vit ledig efter avlidna fröken 
Ebba Kunze." 

Och tanken går tillbaka till den 
tid, då fröken Kunze som en kvin
nornas pioniär erövrade denna av 
många manliga medsökande livligt 
åtrådda befattning. 

Omsluten av ett burget, av kärlek 
hägnat hem fick Ebba Kunze en 
lycklig, med glädjeämnen fylld barn
dom, till vars minnen hennes tankar 
gärna återvände. Till dess rikedom 
på underbara upplevelser bidrog väs
entligt det förhållandet, att hon som 
dotter till källarmästaren vid Stora 
Teatern i Göteborg fördes i nära 
kontakt med livet på scenen, vilket 
hon såg både från kulisserna och från 
den loge, vars dörr beredvilligt öpp
nades för henne av garderobiären, när 
ridån gick upp och ljuset i salongen 
slocknade. Man förstår vilket djupt 
intryck denna diktade värld, sköna
re o. mera romantisk då än i vår rea
listiska tid, måste hava gjort på hen
nes av naturen livfulla fantasi. Det 
var också med mycket verklighets
främmande uppfattningar Ebba 
Kunze, när hemmet genom föräldrar
nas för tidiga bortgång upplöstes, i 
de först tonåren trädde ut i en bister 
värld för att själv sörja för sin ut
komst. Men det fanns stål i det un
ga sinnet, och mötet, hur skrämman
de det än var, förfärade icke detta 
tappra hjärta, som då och även se
dan i livets avgörande stunder visa
de en fattning, en kraft, ett mod, 
som övervunno allt. 

Man gjorde sig på den tiden icke 
mycket bryderi med de unga flic
kornas val av levnadsbana, och en 
tillfälighet förde Ebba Kunze, sjut
ton år gammal, in i postverket som 
elev vid Jönköpingskontoret, där hon 
fick en sträng men förträfflig ut
bildning. Sju år senare förflyttades 
hon som postexpeditör till Halmstads 
postkontor. 

Här bör inskjutas, att Ebba Kunze 
icke var vad man kallar en arbets
människa. "Man lever icke för 

nämndens ordförande, vilken tillika 
med nämndens övriga, ledamöter är 
skyldig att beredvilligt och kost
nadsfritt tillhandagå allmänheten 
med råd och dåd i frågor rörande 
pensionsförsäkringen. 

att arbeta, utan man arbetar för 
att leva", var en av hennes maximer. 
Men hon var tillräckligt pliktmänni
ska för att på den post hon beklädde 
sätta in hela den förmåga och dug
lighet, varmed en givmild natur ut
rustat henne, ett utpräglat ordnings
sinne, en klar intelligens, en blixt
snabb uppfattning, en organisations-
och ledaretalang av ovanliga mått. 
Hade Ebba Kunze haft frihet att 
välja sin egen levnadsställning, skul
le den blivit miljonärens, kombine
rad med vården av en lantlig lust
gård, där trötta och olyckliga sjä
lar för intet skulle kunnat få vila ut 
för att hämta ny kraft och finna 
nya livsvärden — människovän var 
hon framför allt. Man skulle även 
kunnat tänka sig henne som förfat
tarinna, eller uppfostrarinna — hon 
hade många rikt ljudande strängar 
på sin båge. 

Hennes arbete blev emellertid ett 
helt annat, torrt och trivialt i pos
tens tjänst. En natur så överlägsen 
som hennes kunde icke nöja sig med 
en underordnad befattning utan må
ste längtande sträcka sig efter en 
självständig ansvarsfull uppgift. När 
Göteborg vintern 1897 öppnade sitt 
sjätte postkontor, sökte och fick hon 
befattningen som dess föreståndare. 
Posten var då icke eftersträvad, före
nad som den var med ytterligt oför-
delakiga tjänstgöringstider. Men åren 
svunno hän, och det som Ebba Kunze 
väntat inträffade — omsättningen 
vid kontoret växte hastigt och perso
nalen av högre och lägre grad mång
dubblades. Så kom slutligen efter 
ett decennium den tidpunkt, då före
ståndarebefattningen skulle utbytas 
mot en postmästaretjänst. Fröken 
Kunze sökte denna, men ett flertal 
väl kvalificerade manliga sökande 
uppträdde som medtävlare. 

Då hände något oerhört. Ett stort 
antal manliga postfunktionärer in-
gåvo gemensamt en skrivelse till ge
neralpoststyrelsen med vördsam an
hållan att den lediga postmästare-
sysslan måtte undanhållas den kvinn
liga sökanden och i stället tilldelas 
en av de manliga. "Vi män", sades 
det i skrivelsen, "hava nämligen icke 
råd att avstå från en enda bättre av
lönad befattning." 

Skrivelsen remitterades till fröken 
Kunze för yttrande. Vad kände hon 
inför detta utslag av ohöljd manlig 
egoism, inför detta oväntade fientli
ga angrepp av kamrater, som hon 
lärt sig värdera, och till vilka hen
nes personliga förhållande alltid va
rit kollegialt och vänskapligt? Fruk-
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