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

Emi l i e  Pe t t er sons  
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÅBSTEÖil) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON 9831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

För Sommaren! 
Stort urval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommar tyger i 

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

Lall mans 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 

Beträffande andra fågelarter från 
"vilka man erhåller värdefulla fjäd
rar till plymindustrien, gäller det för 
såväl jägaren som plymfabrikanten 
att skydda desamma för utrotning. 

En förbluffande mängd fjädrar 
från fågelhandlare och hotellens få-
gelplockerskor finna vägen till plym
fabrikernas verkstäder för att där av 
flinka och kunniga händer bearbe
tas till verkliga små konstverk, som, 
där de pryda sin plats, föga vittna 
om sitt oansenliga ursprung. Inom 
fågelvärlden bjudes oss sannerligen 
en rikedom av färger och ett linje
spel väl så rikt, isom det vi möta på 
konstens eller naturens andra områ
den. Då konst och natur samarbeta 
på ett skickligt och sakförståndigt 
sätt kunna så praktfulla och för ögat 
fängslande ting frambringas, som de 
man har tillfälle se pa Ahnfelts 
plymfabriks exposition i Viaduktens 
affärsgata eller Exporthallen. Modet 
för dagen har också förstått att i ri
kaste mått begagna sig av plymer 
och fjädrar, icke blott som hattpryd
nader utan även för klädningar och 
andra den kvinnliga klädedräktens 
agremanger — först och sist solfjäd
rar i de mest fantastiska former och 
färger. Kunna vi icke tävla med 
spanjorskorna i deras ojämförligt 
skickliga sätt att "sköta" en solfjä
der, så blir dock alltid en solfjäder 
ett av de främsta vapnen i kokette
riets tjänst för den kvinna som icke 
föraktar nöjet att behaga med alla 
till buds stående medel. 

Även om icke många damer i våra 
dagar kunna eller önska tävla med 
en grevinna du Barry, som säges ha 
ägt ett plymförråd värderat till 
60,000 francs, så finnas likväl mån
ga som förstå att uppskatta som en 
konstnjutning ägandet av en sällsynt 
och praktfull strutsfjäder, ett knippe 
esprit eller en paradisaigrette. Nå
gon sanning ligger det förvisso i den 
hjärtesuck man låtit den kvinna und-
slippa sig som sagt: "för min lycka 
först och sist, pris ske G-ud och min 
modist". På fåfängans altare offra 
vi mer eller mindre medvetet en så
dan suck, då vi skrudat oss i något 
av denna världens fåfänglighet, 
"stassen" må vara kommen från ripa 
eller struts. 

V. R—d. 

Vår nästas fel vi rista in i 
koppar, 

Men hennes dygder teckna vi i 
vatten. 

Shakespeare. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Skånska Wienerbageriet 
Emy Thorin. 

ERIK DAHLBERGSGATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

Allt som hör till ett förstklassigt thebröds-
& wienerbageri. Tel. 6077. Billiga priser. 

A.Bol. Nya Bikupan 
KUNGSGATAN *5 • TEL. 5107 

Damunderkläder 
Barnkläder, Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

Brudutstyrslar utföras. 

"Begravnings

hyenan." 
Gång efter annan ser man tidnin

garna rikta de skarpaste angrepp 
mot den osympatiska företeelse, som 
går under detta namn. En huvud
stadstidning har t. o. m. låtit foto
grafera en del typer för att sedan ge
nom offentliggörande av deras bild 
liksom spika upp dem på allmän 
skampåle, andra till varnagel. 

Straffet kan måhända synas en 
smula rigoröst, ty nyfikenheten lig
ger i människonaturen lika spontant 
som skrattet eller tåren. Något hän
der, och människan vill se. Att 
isynnerhet varje ovanlig händelse 
tilldrar sig uppmärksamhet är en 
känd sak. Bristen på egna upple
velser i de flesta människors liv gö
ra dem benägna att åtminstone så
som åskådare få vara med om an
dras öden. 

Det finns även en hel del högtid
ligheter, där denna anslutning är be
rättigad, ja, där det hela knappast 
skulle få sin rätta festivitas och 
glans utan folkträngsel och jubel. 
Bruden ser gärna att en massa nyfik
na trängas kring bröllopsgården —• 
den celebra gästen njuter med till
fredsställelse anblicken av den folk
mängd som tvingar hans vagn i 
skritt. 

Men inför sorgen — döden — den 
tyngsta av alla högtider — nej! Där 
har icke den utomstående, objudne 
gästen att göra. Där är det hans 
plikt att taktfullt hålla sig tillbaka 
— att finkänsligt ingenting se. 

Tyvärr sakna framför allt många 
kvinnor depna grannlagenhet. Den 
som råkat bo invid en sådan kyrka, 
där jordfätsningar äga rum, vet av 
erfarenhet huru dessa sorgehögtider 
äro hela kvarters högt skattade gra-
tisnöjen. I varje hus "vet man till 
punkt och pricka vilken dag och 
timme en begravning äger rum. Och 
strax före högtidlighetens början 
får man bevittna det underliga skå
despelet, hur man såsom på en hem

lig signal går kvinna ur huse, med 
en sjal löst kastad över köksdräkteu, 
om man bor nära, i hatt och kappa, 
om man bor längre ifrån. Alla ha 
de handlöst kastat ifrån sig dagens 
gärningar för att i en samlad, på
trängande flock få bevittna scener
na kring den ceremoni, som viger en 
älskad bortgången till den sista vi

lan. 
Och vad är det de vilja här? Är 

det döden de vilja betänka? — I 
somliga fall — ja! För en och an
nan, i all synnerhet för den åldriga 
kvinnan blir begravningen en allvar
lig högtidsstund, ett närmande till en 
tanke, som ofta sysselsätter hennes 
själ. Hon känner icke den döde, 
men på ett hemlighetsfullt sätt tyc
kes han ändå stå henne nära såsom 
en av dem, vilka såsom hon tillhört 
den yttersta skördelinjen för Vår 
Herres lie. Och försjunken i sig 
själv, tårögd och stilla och lätt att 
särskilja från de övriga står hon i 
den närgångna flocken — en en
sam gammal kvinna utan anhöriga 
och vänner, som lik en försagd gäst 
nalkats dödens gästabud. 

Men de andra? Ha även de kom
mit med det rätta sinnet? — Ack 
nej! Oblyga och påträngande stå de 
där, med kalla hjärtan räknande tå
rarna liksom kransarna. I hjärtlös 
nyfikenhet koncentrera de framför 
allt sin uppmärksamhet på de när
mast sörjande, till outsäglig plåga 
för deras upprivna, blödande sinnen. 
Hur gärna skulle de icke vilja dölja 
sig, få vara i ro dessa sista stunder, 
som de ägna den dödes jordiska stoft! 
Men i stället känna de omkring sig 
denna spetsgård av ögon, som med 
varje detalj hungrigt söka att utöka 
skvallrets, portsamtalens, trappsam-
talens eländiga repertoar. Hur lian 
tog det, hur hon, vilka gäster som 
voro bjudna, vilka vagnar som be
stodos, blomsterskörden. 

Icke ens vid gravens dörr blir dem 
livet annorlunda. Ovarsamma som 
de gå fram emot sin nästa på livets 
väg förfölja de henne även på dö
dens stilla stig — icke längre lik
nande människor, med människors 
känslor, utan onda andar, som frossa 
i åsynen av andras sorger och för
luster och därför förtjäna den av
skyvärda benämning som språket för 
dem skapat. 

Klarhe t  
i hyn vinnes vid ständigt bruk av Y\ In
tvålen, och ihärdigheten krönes med be

stående skönhet. 
V V Y-tvål en säljes över hela landet. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 
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PRISER 

En förarglig historia. 
— Kära barn, sade professorskan 

Bergman til sin make, när han en 
e. m. skulle gå ensam till utställ
ningen, försök nu att ha tankarna 
med dig och kom framför allt ihåg, 
att utställningen lockat en mängd 
ficktjuvar till stan! 

— Ficktjuvar! Ficktjuvar! Fick
tjuvar! upprepade professorn och 
knackade med knogen mot pannan in 
denna tanke i sin tankspridda hjärna. 

När han på kvällen kom hem, sa
de han strålande av glädje till sin 
gemål: 

— Jag tänkte hela eftermiddagen 
bara på ficktjuvar och i alldeles sär
skild grad, när jag for hem med spår
vagnen. Jag stod bakpå och hade 
framför mig en ung man — bevars 
väl, mycket fin och vårdad, men jag 
tänkte ändå på en ficktjuv och bor
rade blicken in i hans ansikte. Kak
len blev till sist nervös, vagnen ryck
te till och den misstänkte gynnaren 
föll emot mig, men hoppade i nästa 
ögonblick ned på gatan. Ahal! 
tänkte jag, och mycket riktigt, när 
jag kände efter, var klockan och 
kedjan borta! Jag av och efter kar-

D I o F  A s k l u n d s  

är bäH 

A.  E l lwen  
Kött- och Fläskaffä 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

• Färsk fisk; | 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 95 80, 15 380 

L. W. Ericsons 
utsökta 

K A F F E B L A N D N I H S A R  
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4557 

PATENTERADE 

HAVREGRYN 
Spara tid. — FÄRDIGKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

len, som, när han såg mig komma 
springande, rusade uppåt en enslig 
gata och in i en port. Men du kan 
tro jag var efter honom som en blixt, 
högg honom om halsen och röt att 
han skulle ge mig klockan. Och det 
gjorde haii. Hade du inte talat om 
ficktjuvar hade jag aldrig tänkt på 
dem, och min dyrbara guldrova hade 
varit putz weg. Tack, kära Amalia! 

Men professorskan grät: — O, så 
förfärligt! Vet du inte att du glömt 
kvar din klocka här hemma på skriv
bordet? 

Galanteri - Af 
57 Kungsgatan GÖTEBORG R,^ 

bärgmedel för ögonbryn, här 
flicklig verkan. Fäller och 

entan 
vciKdn. raiier ei vin + •• -

san oskadlig. Finnes i 4 nvai!?"11'"?• F$«-
minut hos Kungl. Hovleverams"' erantör 

Z i w e r f z  E f t i >  
Lorensbergsgatan N:o 7, Oöteh ' 

Parti « 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Lägsta 

Varnyheterna inkomna! 

10 Södra Larmgatan i0 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 5] 

Nyutkomna böcker 

J. A. Lindblads förlag, Uppsala. 
Första Klippboken för barn i kin

dergarten, skola och hem. Av Ag
nes Petersson och Märta Bjurberg. 
Pris kr. 1,50. 

PÅ TVÅ DAGAR o. kopieras 

Film och plåtar. Förstklassigt arbete. 

P A P P E R S H A N D E L N  
Tel. 9184. Husargatan 23. 

Lilla Vilohemmet 
Beläget i Östra utkanten av staden. 

Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 
REKOMMENDERAS! 

Ljnsa, luftiga rum, goda bäddar. 
Delvis dietiskt bord. Pension fr. Kr. 4—6 

pr dag. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 

BREVLÅDA. 

Adli. Yi vilja gärna. 

Erik S—l. Nej, vår tidning är ei 
stängd för manliga pennor. Ett 
oeftergivligt villkor är emellertid, 

att de äro lika utmärkta som de 
kvinnliga, vilka vi, alla goda mat-

ter vare lovade, förfoga över. Hnr 

kan ni tro, att vi skulle vara rädda 

för sanningsenliga uttalanden om 

Kvinnan? De måste ju bli lovsån
ger. 

J. V. Vi tacka varmt och glatt 

för den stora prenumerantskara ni 

samlat in åt oss. Till återtjänst äro 
vi alltid redobogna. 

L. H., S. B., Verna, H. G. Vårt 

förbindliga tack för de vänliga skri

velserna. 
Z. X. Y. Ni tror ej, att de tre 

magarne ingå i läroplanen. Jo di 

nätmagen, löpmagen och våmben. 

Att icke känna till dessa namn är 
oförlåtligt. Rannsaka Edert minne! 

Elin S., A—a, Eildur M. Håller 

ej måttet! 
J. L—m. Ni finner oss icke till

räckligt skarpa. Och vi som trodde, 

att vi överträffades endast av nysli-

pade och väl brynta Eskilstunarak

knivar. 

; VENSSOMs  

"rG.HjOP 

oss. 

ka för allt, vad jag är. Och därför 
kan jag inte lämna hennes hus emot 
hennes vilja och utan hennes välsig
nelse. Vad som än må hända — jag 
kan det inte!" 

Paul motsade henne icke. Ja, där 
fanns saker, som ingen domare straf
fade, men som ingen människa med 
självaktning kunde göra. Och flic
kan vid hans sida visade honom ge
nom sina enkla ord, att också för 
henne existerade dessa oskrivna la
gar, som Julia så hånade. 

I sitt oemotståndliga behov att en 
gång riktigt få tala ut fortsatte Lisa: 
"Där finns bara en sak, som skulle 
kunna förmå mor att låta mig flytta 
från hennes hus och från staden utan 
motsägelse, ja, till och med med 
glädje, och det vore, om jag gifte 
mig." 

"Om ni gifte er — såå?" 

"Och ser ni, det var just på vip
pen. En köpman, som ämnar börja 
egen affär — en konfektionsaffär! 
Alla förhållanden skulle ha passat 

bra. Han var just hemma hos 
- Vi skulle till att förlova 

Paul ritade med käppen figurer i 
sanden. 

"Nå, och —?" 
Lisa skrattade hårt och bittert. 

"Ja, i det ögonblicket kom min far! 
Tror ni det finns någon man på jor
den, som har lust att bli Henrik 
Lipperts svärson?!" 

"Och om han älskar er?" 
Lisa satte sig upp mycket rak. 

Hennes tårar torkade i bitterhet. 
"Jag inbillar mig rakt ingenting. 
Så långt räcker inte hans kärlek, 
åhnej! Möjligheten att bliva själv
ständig och förmögen har min far 
förstört för mig för alltid." 

Paul såg upp från figurerna i san
den och blickade Lisa allvarligt i an

siktet. 
"Bara möjligheten att bli förmö

gen?" 
Hon blev blodröd under hans blick 

som frågade, vad hans läppar icke 

uttalade. 
"Varför inte?" mumlade hon. Och 

efter en paus, då han icke svarade, 
tillfogade hon nästan häftigt: Jag 
har aldrig förnekat, att jag är äre
lysten! Ni tycker naturligtvis, att 
det är dåligt, oförsvarligt —* 

1C-"Nej", svarade han långsamt, 
ke ärelystnaden. Men jag tycker 
bara, att också en ärelysten männi
ska måste ha en vrå i sitt hjärta, 
som hon bevarar som en helgedom, 
och vid den får all striden och kam
pen därute icke röra. Hos kvinnorna 
är denna helgedom deras kärlek, de
ras jag. Och därför tycker jag nä
stan att er far, ehuru mot sin vilja, 
dock handlat rätt faderligt mot er 
genom sin hemkomst — och egentli
gen är ni honom tack skyldig." 

Hon gjorde en häftig rörelse, som 
om hon vore i begrepp att isvara nå
got skarpt, men så sänkte hon hu-
imdet och satt stum en liten stund. 
Till slut svarade hon sakta, lång
samt : 

"För någon tid sedan hade jag 
anledning tillropa er: "Ni borde bly
gas!" — I dag har jag fått igen det 
av er. Nu är vi kvitt." 

Hon steg upp. 
"Ar ni ond på mig?" frågade han. 
"Nej. För — ni har kanske rätt." 
Hon böjde huvudet till hälsning 

och gick långsamt mellan bokstam-
marne tillbaka till strandstigen. 

Paul såg efter henne, tills hennes 

ljusa klädning försvunnit, och ännu 
länge, medan hon vandrade i den 
sjunkande skymningen, såg han för 
sitt inre öga hennes stolta bleka an
sikte, hennes smärta gestalt, och en 
varm känsla blev kvar i hans hjärta., 
den gamla barnavänskapen vaknade 
upp ur lång sömn. De båda hade en 
gång förstått varandra in i innersta 
själen, lilla Lisa och han. De för-
stodo varandra än. 

Han kom hem sent, låste in sig i 
sitt rum, och försökte att fördjupa 
sig i en bok. Då ljudet av röster 
och grammofonens knarrande upp
hört att klinga från Pothoffs käl
lare, kommo lätta steg nä.stan ljud
löst upp för trappan. Julia knac
kade på hans dörr. Sakta knackade 
hon, ödmjukt. Han svarade icke. 
Han knöt båda händerna, så hårt 
att naglarna trängde in i köttet, och 
regeln drog han icke ifrån. Då upp
hörde knackandet. 

XVII. 

Moritz Deideles hade för två dagar 
sedan förlovat sig med Klara Id
stein. Han blev samtidigt kompan

jon den bankaffär, i vilken han 
sig upp från springpojke. 

Dessa båda fall av lycka voro oskilj
aktiga som de siamesiska tvillingar
na. Moritz blev kompanjon, emedan 
Klara Idstein tillförde honom det 
nådiga kapitalet för kompaniskapet, 
och Klara Idstein gifte sig med ho
nom, emedan han blev delägare i 
banken. 

Medan förlovningskorten — jätte
stora med guldarabesker — gledo 
fram under tryckvalsen, smög brud
gummen förstulet in i den stenlagda 
gången bakom skomakare Abekings 
hus. Svalorna hade lämnat rum för 
flädermössen. Pappa Deideles «att 
framför sina uppslagna böcker och 
räknade ut, vad utstyrseln för sonen 
kunde komma att kosta. Vid ett så
dant glänsande parti, som pojken 
gjorde, dugde det inte att gnida på 
styvern. Pappa Abeking drack sin 
skymnings-seidel i Pothoffs källare. 
Nu var det ögonblick, då Moritz kun
de få tala ostörd med Erna. Och 
han fick nödvändigt lov att tala med 
henne, innan de guldprydda korten 
anträdde sin färd ut i världen. 

(Forts i nästa n:r.) 
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INNEHÅLL. 

, tlandskrSnika i sammandrag. 
Îvskt, danskt, italienskt. 

Jring Lantbruksmotet. 
Av Den fundersamma. 

"Ingenting". Av Berömmelse-
ROS» Fitinghotfs 

"Rpatrice Zade. 
intervju: En resandes intryck av go-

borgaren. IL Av Bågna Peters. 

Fruarnas solidaritet med sina män. 

iv Marie Louise Ingeman. 
Färska grönsaker året om. Av Prof. 

T, Thunberg. 

Kvinnan som man svärmar för och 

kvinnan som man gifter sig med. 
Norska manliga röster. 

Försöken att lösa tjänarinnefrågan. II 
Optimism och pessimism. 
1 Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Intet avgörande föreligger ännu i 
den tyska skadeståndsfrågan. 

Ställningen är denna: I början av 
juni framlade tyska regeringen, där
till föranledd av ett uttalande av en
gelske utrikesministern, ett nytt 
freisanbud till ententemakterna. 
Tyskland förklarade sig villigt att 
hänskjuta skadeståndsfrågan till en 
opartisk undersökningskommitté för 
avgörande samt lämnade alla tänk
bara garantier för att det skade
ståndsbelopp. som denna kunde kom
ma att ådöma, skulle betalas — det 
var en gäldenär beredd att till den 
yttersta gränsen av sin förmåga gö
ra rätt för sig. 

Fredsanbudet vann beaktande bå
de i England och Italien såsom ett 
gott underlag för närmare förhand
lingar. Frankrike och Belgien re
serverade sig emellertid och förkla
rade, att inga underhandlingar kun
de upptagas förrän Tyskland uppgi-
vit sitt motstånd i Ruhr. 

Frågan skulle sålunda förblivit 
fastlåst, ända tills en tysk underka
stelse framtvingats, om icke England 
under sin nye handlingskraftige re
geringschef Baldwin gjort en hän-
v iindelse till de franska och belgiska 
fegeringarna och, enligt förljudande, 
j bestämda ordalag begärt ett. klar
läggande av de båda makternas poli-

• ^ ad är målet för 'densamma? 
ad innebär det fransk-belgiska kra-
lftt Passiva. motståndet i Ruhr 

L. J upphöra, och vad kommer att 
anda i Ruhr och det övriga besatta 

,a området, om underhandlingar-
1 skadeståndsfrågan leda' till en 

erenskommelse och därmed till ett 
lefimtivt fredsslut? 

nu -V68!3 ^raSor har England än-
m .j,6 fått något svar. Frankrike 
ask j !' ^ önskar lämna den 
i J1 !.. rklaringen gemensamt och 
(L.,10 örstånd med Belgien, men att 
si a .|and, då det ju befinner 
wri i • UPPe * en svårlöst re-
Jngskns f. n. är ur stånd 

det J-n1Sera S^n ställning i den fråga 
jagaUer. Det måste därför tills vi-

^areUili det fransk-belgiska 
DpH ! nglanrL 

PWiAC röj.sma,l' för vilket en så 
på Pu Ursäkt erbjudit sig, synes 

^rankriljp §ert Sätt . befrämja 

Tvsklanj °nda önskningar om 
tällan?8 °färd- Tiden flyr, för-

andena : det tyska riket förvär-

rike. Utom det tyska mellanhavan-
det, som så nära berör de engelska 
afförsintressena, spelar här in även 
ett politiskt moment dels genom fa
ran för ett franskt övervälde i Eu
ropa, dels genom den marockanska 
frågan, som f. n. behandlas av en 
fransk-spansk-engelsk kommission. 
Vid tidigare mellan England och 
Frankrike träffade överenskommel
ser om det sistnämnda landets befo
genheter (befästningar o. d. i Ma
rocko) , lämnades staden Tanger utan
för, för att bliva föremål för senare 
underhandlingar. Frankrike önskar 
nu genom stora hamnanläggningar 
göra Tanger till en stad av betyden
het, vilket möter motstånd hos Eng
land (och även Spanien). Det har 
alltid varit den engelska utrikespoli
tikens ögonmärke, att icke tillåta an
dra stormakter att skaffa sig någon 
starkare stödjepunkt vid den för Eng
land livsviktiga huvudvägen till In
dien. 

England och F rankrike ha ju dock 
många gemensamma intressen, vilka 
måhända äro tillräckligt starka att 
hålla den hotade vänskapsförbindel
sen vid liv. Men det är icke alldeles 
uteslutet, att intressemotsatserna äro 
så stora, att ett samgående icke i 
fortsättningen är möjligt. 

Att England räknar med en sådan 
händelsernas utveckling visar dess i 
dagarna framlagda nya luftflottpro-
gram, vilket, om det i sin helhet ge
nomföres, inom de närmaste åren 
skall göra det engelska flygvapnet 
lika starkt och fruktansvärt som det 
franska. 

Den belgiska ministerkrisen har 
visat sig svårare att lösa än väntat. 
Utom språkfrågan vid (rents univer
sitet spelar vid krisen in striden om 
värnpliktstidens längd. Ockupatio
nen av Ruhr ställer ökade krav på 
det belgiska militärväsendet med 
hänsyn till tjänstgöringstiden, krav 
som framkalla missnöje bland be
folkningen. 

Bland veckans övriga utrikespoli
tiska händelser kan nämnas ̂ tt på
ven, enligt'vad det försäkras, gjort 

.ett kraftigt uttalande till förmån för 
Tyskland, att en revolutionsunge ut
brutit i Albanien, att sovjetregerin
gen förklarat Schweiz i blockad med 
anledning av det på sin tid i nämnda 
land förövade attentatet mot en sov
jetdelegat, att fredsarbetet på Lau-
sannekonferensen avstannat och att 
den höga församlingen kanske snart 
åtskiljes utan att hava kunnat ernå 
samförstånd. 

ra« och 
fard it, !'Hnar ententen en gång blir 

-.ättuppf- " -

stå inför ett — "för 
mai* måVU j^a^a fredsarbetet, skall 
Sent" I lr stå itifnr C++ 
kas p T^igt 

^ngland 
är dock, att det lyc-

fanska-svaret f^î framtvinga det 
[°inmit av -- ?r. are> an det skulle 
Pres: sen 

s}g självt, 
kritiserar ' 

Den engelska 
dessa dagar /arPt den fnr v 1 dcssa daga 

raUska förh i • uroPa fördärvlig: 
, E^;a^Jalningspolitik™ 

B- råda mill ^ spänning 

Tyskt, fransKt, italienskt. 
Yid rösträttskonferensen i Rom 

avsade sig mrs Chapman Catt presi-
dentskapet för den internationella 
kvinnliga rösträttsalliansen. Man 
förstår avsägelsen, då man vet, att 
mrs Chapman Catt är den ledande 
kraften inom den amerikanska kvin
norörelsen och i denna sin egenskap 
har en oerhörd arbetsbörda att bära. 

Bland de kandidater, vilka nämn
des som hennes efterträdare, var 
även d:r Gertrud Bäumer, redaktör 
för den ansedda tyska tidningen 
"Die Frau". De franska mötesdel-
tagarne protesterade häftigt emot en 
tyska som president för alliansen, 
varefter italienskorna förklarade, att 
om tyskorna utestängdes från denna 
hederspost, skulle även fransyskorna 
lysas i samma bann. När valet se
dan skedde, tillföll flertalet röster 
engelskan mrs Corbett Ashby. Denna 
erhåller av de engelska kvinnotid
ningarna de amplaste vitsord för 
duglighet och betecknas som en 
utomordentligt god kraft for den 
krävande posten. Hon är helt ung. 

Kring 

LantbruKsmötet. 
Det har varit liv i Göteborg. Folk

liv, lantliv, djurliv. Den svenske 
bonden har jämte sina förnämsta 
avelsprodukter avlagt Sveriges an
dra stad besök. Från Lappland till 
Skåne, från arrendatorer och små
brukare upp till jorddrotten har vår 
moder jords näringsidkare varit re
presenterade under dessa utställnin
gens glansfullaste dagar. 

Ty hittills är det Sveriges bonde 
som slagit rekordet. Det har varit 
en välgörande syn att se honom van
dra omkring på våra gator. En typ 
för sig, olik den nervöse, jäktande 
klockslaven i staden. Brunhylt, 
bred, och trygg, med husbondens la
ter och skick, med en fri och själv
ständig mans godmodighet, glättig
het och lugn, fruktande endast ett, 
mänsklighetens gemensamme döds
fiende: automobilen. Det har varit 
ett nöje att se honom träda in i våra. 
spårvagnar, gemytlig och språksam 
med den tända cigarren i munnen så
som han är van på de små lokaltå
gen, där ingen konduktör stör herren 
av Kapparp eller ägaren av Mos
sen Vid hans havanna. 

Och icke minst har det varit en 
gudasyn att seT hur trevligt han för
stått att ordna för sig på sin lant
bruksutställning. Lika osvikligt som 
vattnet drar ankungen har landets 
son känt sig dragen till de gröna 
gräsmattorna, där han självfallet sla
git sig ned, plockat upp sin goda 
matsäck hemmaifråri och tagit sig en 
lur i allt folkets åsyn. Begreppen 
förbjudet, icke passande, icke för 
dig existera ej " för denne hederlige, 
frie svenske man, som levat hela sitt 
liv i arbete och frihet med naturen. 
Han känner sig som vad han är: en 
delägare i Sveriges land, i Sveriges 
jord, i dess välstånd och ära. 

Staden, det tro vi, har under dessa 
fästens dagar, givit honom en ange
näm omväxling och glädje efter den 
lantliga enformigheten. Och han, 
Sveriges bonde, har i gengäld skänkt 
staden en frisk och sund fläkt från 
naturens rike, en levande, väckande 
påminnelse om vilka stolta, fria fris
ka söner vår svenska jord fostrar. 

Produkterna på Lantbruksutställ
ningen vittnade högt och ärorikt om 
hans gärning en kulturgärning så 
god som någon, den fasta, oumbärli
ga grundval, på vilken allt annat vi
lar. 

namns nämnande? Ingalunda ! 
Men på nästa sida namngavs var

enda en av det hundratal ynglingar, 
som uttagits till Sveriges idrotts-
spels tävlingar i allmän idrott. 

Man har tydligen större utsikter 
att bli känd och namnkunnig i det 
här landet, om man använder sina 
händer och fötter till att hoppa, spar
ka fotboll och kasta spjut med än 
till att bryta mark, gräva och för
vandla svensk obygd till god och 
bördig åker. 

Den fundersamma. 

Intervju. 
En resandes intryck av 

göteborgaren. 
II. 

fråga: är ni 

Berömmelse. 
Yid lantbruksutställningen i Gö

teborg var även anordnad en små-
brukaredag, vid vilken 52 småbru
kare, de ypperste i sin duktiga klass, 
landet runt ur jordbruksministerns 
hand fick mottaga penningpris samt 
lantbruksmötets silvermedalj och di
plom. Ministern höll därjämte ett 
tal, vari han varmt tackade dem för 
den sant fosterländska gärning de 
utfört genom sitt vackra odlingsar
bete. 

Vi läste om detta i en som vaken 
ansedd tidning. Men tror någon, att 
de 52 duktiga karlarne hedrades med 

Rosa Fitinghoffs 

"Ingenting". 
Av Beatrice Zade. 

Tillfällighetens betydelse för män
niskans öde är gemensamt tema för 
det tjugutal korta berättelser eller 
skisser, som Rosa Fitinghoff nyligen 
samlat och utgivit under den an
språkslösa titeln "Ingenting" (Sven
ska Andelsförl., Sthlm 1923). Det 
är en bok utan spännande äventyr, 
utan svårlösta problem eller djup
sinniga konflikter, men med en klar
het i teckningen, som väcker och 
fängslar läsarens intresse till och 
med för helt flyktigt nedkastade ge
stalter och förhållanden. Dessa epi
soder ur vardagslivet, dessa obetyd
liga reseupplevelser eller raska, lev
nadsskildringar andas en sund 
världsåskådning, okonstlad männi
skokärlek och uppriktig hjärtevär
me, som det är gott att lära känna i 
en tid som vår, då slitningar, affek
ter och egoistiska spekulationer be
härska världen. Alla dessa småbi
tar: "Bara en tallgren", "Bekym
mer", "I fastlagstid", "Pengar" etc., 
verka som en bukett upplockade 
ängsblommor. De lysa och blända 
icke genom utsökt form eller starka 
färger, de förvilla ej sinnet genom 
berusande doft, men sprida lantlig 
friskhet och trevnad omkring sig och 
vederkvicka själen med en erinran 
om Guds fria natur. 

När man som jag sedan åratal till
baka lever långt borta från det äl
skade fäderneslandet, nu mer än nå
gonsin avskild från dess kultur och 
litteratur på grund av valutaeländet, 
blir en ny svensk bok i och för sig 
alltid en upplevelse. Och då post
budet för några veckor sedan avläm
nade Rosa Fitinghoffs "Ingenting" 
hos mig, då jag sedan fortast möj
ligt ögnade igenom dessa lättlästa, 
underhållande sidor, framträdde liv
ligare än annars i mitt minne bil
den av den älskvärda författarinnan, 
som en regnig höstdag för ett år se
dan likt en varm, solfylld hälsning 
från Sverige inträdde i mitt arbets
rum. Vi hade aldrig förr sett var
andra; men hennes fina, enkla, hjär
tevinnande väsen gjorde, att hon ge
nast föreföll mig som en gammal 
god vän. Och då jag blickade in i 
Rosa Fitinghoffs stora, själfulla 
ögon, strålade svensk sanning, öp
penhet och trohet emot mig. Hon 
blev för mig helt enkelt personifika
tionen av det bästa jag vet på jor
den: en äkta svensk kvinna. 

— Förlåt först en 
själv göteborgare? 

Det är samma charmanta kvinnli
ga resenär från förra numret som 
talar, i samma magnifika hotellrum, 
nu med en jättevas persiska syrener 
på skrivbordet. 

— Det vill säga, min far var 
värmlänning.... 

— Ack, de trevliga värmlännin
garna ! 

—  . . .  m i n  m o r  v a r  d a l s l ä n d s k a .  .  .  
— O, de snälla, snälla dalslännin

garna! 
—  . . .  o c h  s j ä l v  k o m  j a g  t i l l  G ö 

teborg vid nio månaders ålder. 
— Vid nio månaders ålder? Det 

vill säga — ni var född???? 
— Ja, jag var född. 
Hon 1er. 
— Ja, då är ni ju så gott som . 
— Skulle det försämra saken? 
— Nej, gudbevare mig, tvärtom! 

I allra högsta grad tvärtom! Jag 
finner göteborgaren, sådan jag sett 
honom under utställningen, utomor
dentlig. Mycket bättre än sitt rykte. 
Man säger utsocknes ifrån att 'han 
är stel, tråkig och penningdryg. Stel 
är han kanske, jämförd med exem
pelvis ert påbrå, värmlänningen 
och fäster säkert mera vikt vid vad 
folk taxera för än stockholmaren — 
men tråkig finner jag honom icke. 
Han gör ett gediget intryck. Säger 
han vitt, menar han icke svart. Ru
sar ej heller på folk och trycker hän
förd deras händer för att i nästa 
stund totalt ha glömt bort att de 
existera, utan är måttfull, försiktig 
och öppen först när sympatien och 
förtroendet gläntar på hans hjärtas 
dörr. 

— Idel meriter. Inga fel? 
— Vänta! Som sällskapsmänni

ska, när han icke är det i utpräglat 
hög grad, är han måhända litet för 
omständlig och seriös, tycks i all
mänhet ha en panisk skräck för att 
använda ord och älskvärdheter, som 
ingenting betyda, men varmed vi 
däruppe samvetslöst krydda konver
sation och umgängesliv. Men när 
han däremot är sällskapsmänniskan 
par préférance, har han en abandon, 
en klatsch över sig som är makalös. 

— Jo, jag tackar, idel rosor! 
-— Men en sak har förvånat mig, 

om nu ni kan ge mig förklaringen. 
Det är varför alla av en viss kate
gori härnere liksom tala på samma 
sätt, högt., distinkt, vokalbrett och 
så lika varandra att man knappast 
kan skilja den ena rösten från den 
andra. Det är icke göteborgska, och 
icke stockholmska utan ett särskilt 
språk som påminner om det en ut
länning talar när han lärt sig sven
ska perfekt och utan brytning. 

— A, det är lilla Londons repre
sentanter ni åsyftar, direktörerna, 
grosshandlarna — den exklusiva 
klicken. Men hur finner ni det gö
teborgska idiomet? 

— Grä-ä-sligt! Hörde det riktigt 
i sin prydno på en resa ut mot Lån
gedrag. Men vilka koduktörer på 
den linjen — och kontrollörer sedan! 

Idel solsken, vänlighet och honnö
rer. Ar det alltid på det där sättet 
härnere eller är det bara nu under 
utställningen? 

— Nej, alltid! Allt annat är ba
ra förtal. Och göteborgskorna? 

— På Avenyen förtjusande. Ute 
Majorna ungefär som på Söder 

kring Götgatsbacken eller vid Horns
tull. Det är samma blandning som 
överallt i världen: drivhuset och 
köksträdgården. 

— Summa summarum: Ni har 
fyllts av överväldigande angenäma 
och sympatiska intryck härnere? 

— Obetingat! Och något av det 
bästa av allt i Göteborg: man träffar 
folk där de skola vara. Fruarna i 
hemmen, affärsdamerna i sina etab
lissemang, herrarna på sina kontor 
och ämbetsrum. Det gör att man 
hinner med lika mycket på en dag 
härnere som på en vecka i Stockholm. 

— Vad skulle allt som allt be
tänkt er förnämsta kritik vara mot 
göteborgaren? 

— Att han icke har utställning 
ständigt. 

— Och ert största beröm? 
— Hans oerhörda tålamod med vä

derleken. Hade vi däruppe sådana 
meteorologiska förhållanden att dra
gas med, skulle vi få spleen alle
samman. 

— Ville ni icke vara så god att 
säga allt det här när ni kommer dit
upp igen. 

— Vad skulle det behövas. När 
jag kommer ditupp igen, vet redan 
hela Sverige vad jag nu sagt. 

Ske alltså! 
Ragna Peters. 

Ett tilltalande arbets
program. 

Vid sitt landsmöte i Göteborg an
tog sammanslutningen Frisinnade 
kvinnor ett program i vilket betonas 
bl. a. kravet på kvalitativ förbätt
ring av folkstocken, vården om bar
naföderskor och barn, sund bostads
politik, som uppmuntrar till egna 
hem och kooperativa byggen, under
visningens inriktande på karaktärs-
daning och högre kultur, mindre på 
bokstavsvetande och examensväsen
de, effektiv upplysning i nykter
hetsfrågan, intet hinder för den fria 
företagsamheten, men målmedvetet 
bekämpande av industrialismens fa
ror, ändamålsenlig utbildning av in
dustriens ungdom, befrämjande av 
den jordfördelning, som ger bästa 
möjliga avkastning, tillträde till jor
den för dem, som bäst äro skickade 
att bruka den, förbättrade möjlighe
ter för dem, som arbeta inom jord
bruket, modifikation eller ändring 
av valsättet, syftande att ställa väl
jarna direkt inför personligheter, 
upprätthållande i förvaltningen av 
självstyrelsens idé mot centralisation 
och byråkratism, fred mellan klasser
na och mellan folken. 

Världen har fått sin första kvinn
liga gesant i fröken Kollonty, vilken 
i denna egenskap företräder sovjet
republiken i Kristiania. Frk. K. har 
tidigare varit chef för den norska 
handelsdelegationen i Norge och vi
sat stor praktisk duglighet. 
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S K A M 1 1 N A Ï I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBOEOr - STOCKHOLM - MAXMÖ 

Avdelningskontor 
över hela landet 

Egna fonder Kr. 182,000,000: 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
"Kreditbolaget" 

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. V2 2—W2 3, övriga 
tider efter avtal. 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avbrottsförsäkring 

samt 

Liv-, Livrante- och Kapital

försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 

BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 

dotterbolag ASTREA. 

Fruarnas solida

ritet med sina 

män. 

Det inträffar då och då episoder, 
som kunna väcka ens oerhörda för
våning. 

Till dessa kan man räkna följande. 
I ett större sällskap utslungade 
plötsligt en av de närvarande her
rarna helt omotiverat det djärva på
ståendet att fruarna under sina sam-
kväm med förkärlek skulle idka som 
ett älsklingsnöje att — förtala sina 
män. 

Beskyllningen slog ned såsom en 
oväntad bomb bland de församlade. 

Häpna och förvirrade betraktade 
de närvarande, till största delen gifta 
damerna varandra. I deras blickar 
lästes en harmsen protest, skiftande 
med en frågande undran: 

-—- Icke är det jag! Vem av oss 
är den åsyftade förrädaren! 

Samtidigt vändes från herrsidan 
oemotståndligt de äkta männens blic
kar mot respektive fruar med ett ut
tryck av vaknande förvåning och 
misstro: 

— Var detta sant? Aldrig_ hade 
man tänkt sig en sådan möjlighet! 
Hur skulle deras fruar nu bemöta hr 
M—,g verkligen mycket obehagliga 
beskyllning. 

Med andlöst suänt intresse avvak
tade man damernas svar. Det kom 
som en spontan, kategorisk protest. 
Aldrig hade man hört maken! "Var 
hämtade hr M. sin visdom ifrån! 
Och som ett älsklingsnöje till på kö
pet! Oerhört! Oförsynt! 

Det hotade att blåsa upp till full 
storm. Och först sedan hr M. för
klarat, att han med förtal underför
stått allt som icke var beröm, d. v. s. 
till den äkta mannens fördel, börja
de man se något lugnare på frågan. 
Under resonemangets fortlöpande 
uppdelade sig damerna i två läger; i 
ett som alls icke ville vidkännas att 
förtal om de äkta männen i allmän
het förekommer, och i ett annat som 
medgav att en fru under vissa om
ständigheter behöver lätta sitt hjärta 
för en förtrogen. 

I regel, yttrade slutligen en 
dam, måste man nog säga att fruar
na äro ovanligt solidariska med sina 
män. Detta icke allenast de lyckli
ga, utan även de mindre lyckligt lot
tade fruarna. Flertalet kanske t. o. 
m. gärna skryter en smula med sin 
äkta hälvts " förtjänster, sorgfälligt 
hållande sin vänkrets à jour med 
alla framgångar som träffar honom 
alltifrån lönetillägget till Nordstjär
nan. Det är ej heller ovanligt att en 
fru, som har en efter vad vi alla veta 
rätt stor fästprisse till man, älskvärt 
framhåller hur gärna denne håller 
sig hemma och njuter familjelivets 
stilla lycka. Eller att en stor don 
Juan av sin maka utmålas som ett 
ideal av trohet, som "aldrig ser at 
någon annan!" Jag har för egen del 
känt en fru, som sade sig tacka Gud 
varje afton för att hon fatt en sa 3 
allo god man. Och för andra män
niskors ögon var dock denne man in
tet underverk. Det är för övrigt ett 
stort misstag, att vi fruar, när vi äro 
samlade, över huvud välja vara män 
som samtalsämne. Vi äro på det 
hela taget icke öppenhjärtiga på 

„ NORDISKA 

" A N D E . « r a N *  

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  

MALMÖ 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart till depo-
nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

FärsKa grönsaKer året om. 
Ett näringsfysiologiskt önsKemål. 

Av Professor T. THUNBERG. 

(Kvinnornas medborgarförbunds artikelserie). 
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detta område. De schismer och stri
der. som oundvikligen förekomma i 
äktenskapen såsom överallt annor
städes där ett par människor flyttat 
sina penater ihop, föras vanligen ic
ke till torgs. Märk väl härmed av
ser jag de djupa schismer mellan ma
kar, som trots allt outsägligt älska 
varandra — schismer, som sårat själ 
och hjärta. Sådant tiga kvinnorna 
med. Men däremot händer det väl 
att mindre djupgående anledningar 
till missnöje såsom mäns vana att 
röka, så att hela våningen vet av det, 
eller att vårdslösa sig själva samt 
icke minst deras oförmåga i många 
fall att förstå hemmets budget blir 
föremål för fruarnas än skämtsam
ma, än bekymrade tankeutbyten. 
Detta kallar jag dock icke förtal. 
Snarare skulle jag vilja benämna det 
fruarnas fri mureri. De förstå var
andra i dessa saker, där ingen man 
under solen skulle begripa dem. Men 
för allt annat är ridån nere. I detta 
fall tror jag till och med att vi kvin
nor äro betydligt finkänsligare än 
männen, deras omskrutna ridderlig
het till trots. Vi hava visserligen 
aldrig blivit kallade ridderliga, men 
många tusen kvinnor förtjäna detta 
namn i sitt förhållande till sina äkta 
makar. . Det skall gå mycket långt, 
innan en kvinna tar bladet från mun
nen i de angelägenheter, som röra 
henne och hennes man. Men det 
finns män, som icke göra sig för
tjänta av ett bättre öde. Egoistiska, 
elaka och hänsynslösa döda de alla 
känslor hos sin hustru och behandla 
henne på ett sätt att hon knappast 
längre känner sig som en människa 
i deras närhet. En sådan hustru be
höver lätta sitt hjärta genom att tala. 
Men dylikt hör till sällsyntheterna. 
De flesta kvinnor älska och avguda 
och äro stolta över sina män. Och 
varav deras hjärta är fullt därav ta
lar munnen .... när någon enstaka 
gång mannen blir föremål för deras 
samtal i konversationen oss damer 
emellan . . . 

Det blev tyst. En fridfull tyst
nad. Undertecknads blick hade ofri
villigt stannat på herr M. Och av 
hans förkrossade utseende att döma 
kunde man draga slutsatsen att det 
dröjer länge innan han ånyo i ett 
sällskap där damer äro närvarande 
djärvs höja påståendet att kvinnan 
som maka uppträder sàsoiû en den 
där söker söndra hemmets rike inom 
sig självt. 

Marie Louise Ingeman. 

Läkare och vetenskapsmän med 
intresse för folknäringsfrågor ha se
dan länge rörande vår svenska folk
kost framhållit som en brist i den
samma, att grönsaker intaga en så 
undanskymd ställning i den. Den ny
ligen bortgångne läkaren och männi
skovännen professor Ribbing utgav 
sålunda för nu 30 år sedan en skrift 
"Om lämpliga reformer i den sven
ska lantbefolkningens kosthåll" och 
en väsentlig del av den är ägnad åt 
betonandet av att vårt folk använder 
för litet grönsaker samt åt råd och 
anvisningar för avhjälpande av den
na brist. 

Utgångspunkten för professor Rib
bings reformförslag var den upp
fattningen, att den svenska lantbe
folkningens kosthåll, hur kraftigt 
det än kunde synas, var utpräglat 
enformigt. Han ansåg att grönsa
kerna behövdes för större omväx
lings skull. Han framhöll som en 
känd sak, att en matordning, även 
om den är sammansatt av i och för 
sig värdefulla varor, på grund av 
enformighet ofta framkallade brist 
på matlust och därigenom ett avta
gande av hull och krafter. På den 
dittills gängse folkkostens konto an
såg han också kunna skrivas sådana, 
särskilt hos kvinnorna ofta förekom
mande åkommor som bleksot, mag
katarr och andra magsjukdomar. 

Förvisso voro professor Ribbings 
förslag rörande ökad användning av 
grönsaker ett ord i rättan tid och 
föga kan invändas mot den motive
ring han gav. Vetenskapens utveck
ling har emellertid fört till en ännu 
kraftigare motivering av önskemålet 
av vidsträcktare användning av 
grönsaker i folkkosten, för vilket 
önskemål vi i titeln härovan "Färska 
grönsaker året om" sökt formulera 
ett kort och expressivt uttryck. 

Helt säkert har människan på na
turstadiet i mån av åtkomst använt 
sig av djurprodukter i sin föda, men 
växtvärldens lättåtkomliga, under 
gynnsamma förhållanden ymnigt sig 
bjudande håvor utgjorde med största 
sannolikhet, frånsett undantagsfalL, 
huvudparten av födan. Och under 
de oräknade tidsåldrar, som männi
skan — och hennes förfäder — lev
de på naturstadiet, ägde helt säkert 
en anpassning rum just till denna 
föda, en fysiologisk invänjning vid 
den, som icke med fördel har kunnat 
brytas under den relativt korta tid, 
som kulturutvecklingen represente-

(Eftertryck förbjudes.) 

rar. Ännu stå vi i det största be
roende för vårt välbefinnande av den 
vegetabiliska födan i den form natu
ren själv bjuder den, i form av fär
ska, gröna blad och frukter av olika 
slag. , 

Detta vårt beroende har till sin 
art utretts av de sista 20 årens nä
ringsfysiologiska forskning, fram
för allt genom upptäckten av de 
för liv och hälsa nödvändiga närings
beståndsdelar, för vilka polacken 
Kasimir Funk år 1914 skapade den 
nu så populära beteckningen vitami
ner. 

Till den moderna näringsfysiolo
giens upptäckter hör också upptäck
ten av, att vårt beroende av en lämp
lig halt av mineralämnen i vår föda 
är mer utpräglat än man länge trott. 
Vad beträffar ett par så viktiga mi
neralämnen som kalk och fosfat, är 
det ej endast önskvärt att de finnas 
i tillräcklig mängd i födan, utan de 
böra också finnas i något så när rik
tig inbördes relation. Bakom en så 
vitt spridd sjukdom som engelska 
sjukan (liksom också antagligen bak
om tandrötan) ha vi nu all anled
ning tro, att det ligger en rubbning 
i kroppens förmåga att reglera or
ganismens kalk och fosfatomsätt
ning. Har den regulatqriska förmå
ga rubbats (t. ex. genom vitamin
brist eller brist på ljus och rörelse) 
blir organismen särskilt känslig för 
en orätt relation mellan födans kalk 
och fosfat. 

Slutligen har också näringsfysio
logien påvisat, att vår ämnesomsätt
ning förlöper gynnsammare om det 
i vår föda finnes ett överskott av ba
ser eller basbildande "ämnen över sy
ror och syrebildande ämnen. 

Vilja vi nu anordna vår föda i en
lighet med de önskemål för densam
ma, som framgå ur dessa näringsfy
siologiska upptäckter, så torde det 
bästa sättet vara att sörja för att den 
i riklig mängd håller friska grön
saker, varvid under detta namn me
nas sådana växtprodukter som grön
sallad, grönkål, rosenkål, vitkål, 
spenat, syra och mangold. Även to
mater och morötter må, trots att de 
ej äro "grönsaker" i den betydelse 
vi här använda, nämnas i detta sam
manhang, emedan de till sina fysio
logiska verkningar överensstämma 
med de verkliga grönsakerna, Denna 
föda bjuder oss alla slags vitaminer, 
den skänker de för kroppen behövli
ga mineralämnena och håller den i 

En stilfull 
men ändå billig damvåska 
erhåller Ni alltid hos 

Sommaren ärhäT; 
Färga Edra urblekta gardmer 

drapener och andra plago. 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG, 

QZifta 

ålomBfemtbeie, % 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

cZ/o5<z 35'Zomsierhandel 

T el. 4314, 10365, Storgatan 31. 
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TELEFON 15379 
GÖTEBORG 
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MERKURTYÀLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi 
nare tyger med ömtåliga färger 

A.-B. 

r 
PÄRLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

'JC.7blrij2ZS£m 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Från Kvinnovärlden. 
A^id Helsingborgs stads middag d. 

20 juni för deltagarna i det interna
tionella pressbesöket uppmärksam
mades i särskilt hög grad en av konst-
närinnan fröken Ruth Bogren på en
gelska författad versifierad hyllning 
till gästerna. Den ståtliga dikten, 
som icke blott innefattade en varm 
välkomsthälsning utan även en ma
ning till fred och broderskap, mot
togs av de närvarande med ovations-
artat bifall. Vi skulle gärna önskat 
att införa den vackra dikten, vars 
innehåll kunnat äga en viss aktuali
tet för hela Sverige, men måste ty
värr avstå, då den i sin engelska 
form sannolikt skulle gå många av 
våra läsare förbi och en översättning 
endast bristfälligt skulle kunna åter 
ge dess stora formskönhet och tanke 

djup. 
* 

Statistiken visar, att i Förenta 
staterna var femte kvinna är verk
sam ute i förvärvslivet. Detta är 
medeltalet. I en del stater är pro
centtalet ännu större eller i Colum
bia 50 proc. samt i Syd-Carolina 
Rhode Island och Massachusetts 33 
proc. 

* * NY, ELEGANT MODELL * 

Vit, med 

coul. gar

nering av 

silke-ylle 

© 

4 

rätta proportioner och den är vidare 
rik på basiska och basbildande be
ståndsdelar. _ o 

Även här uppstår emellertid fra-
gan "så ska vi ha't, men var ska vi 
ta't?" Grönsaker äro alltid dyra på 
torget och vissa tider pa aret äro de 
för vanligt folk oöverkomliga. 

Lättast ställer det sig för vår än
nu stora lantbruksidkande befolk
ning. Det behövs inga större area
ler för att under sommar och höst 
tillhandahålla sallad och spenat och 
senare kål, och för vinterbehovet gar 
det väl att lata grönkal och rosen
kål, vilka kålsorter lyckligtvis tåla 
vinterkylan, stå ute i täppan. Vit
kål kan man utan större anordnin
gar hålla i förvar under vintern. 

Vad beträffar stadsbefolkningen, 
särskilt den mindre bemedlade, är 
det det nu så blomstrande koloni
trädgårdsväsendet, som skall lösa 
frågan. Det gäller att göra koloni
trädgårdarna så stora, att de kunna 
övertaga produktionen av dessa grön
saker, som senare under sommaren 
och hösten plockas och konsumeras 
färska. Och under vintern torde ko
loniträdgårdarna även kunna tjänst
göra som upplagringsställen för en 
del vinterbehov. Där kan också från 
utestående grönkål hämtas in då och 
då vad som behöves för hushållet. 
På så sätt komma koloAiträdgårclar-
na på ytterligare ett sätt att bidraga 
till folkhälsan och folkkraften. 

För att sprida användningen av 
grönsaker bland folket behöves med
verkan från de på den husliga eko
nomiens verksamhetsfält sysselsatta 
lärarepersonalen eller rättare lärarin
nepersonalen. Genom deras medver
kan kan så småningom från folksko
lor, flickskolor, folkhögskolor etc. 
kunskaper spridas om lämpliga till-
lagningsformer för dessa grönsaker. 
Det är redan känt, att man för mån
ga gör t. ex. kålsoppor bra mycket 
mer njutbara om man genom tillsats 
av gryn etc. tar bort en del av kålens 
kraftiga lukt, o. s. v. 

Det gäller också att övervinna 
vissa missuppfattningar av vad som 
gör t. ex. kålrätter mindre överkom
liga för vissa magar. Vi sluta med | viu xjww« ^ ä 

att på den punkten citera vad den er- I 0ch postväsen har man, 0 

farne professor Seved Ribbing skri- ra kesiutat indraga ett rätt s ^ ^ 
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Andersens berömda arbeten »t 

ställas i stort urval å 

KONSTSLÖJDEN 

Södra Hamngatan 4B. Teleto 13 011 

(mitt emot Palace Hote^^^ 

med färska köttvaror. 
vade kålrätterna kunna lorar g -
alla. utom verkligt sjuka. 

Vid 
. . „ «tatst»]!01 

Tjeckoslovakiens sta 

vit: 
"Kåltillagningar hava sedan lång 

tid haft det ryktet om sig, att de 
skulle vara hårdsmälta för svaga 
magar, och om det också måste er
kännas, att det i detta omdöme lig
ger någon sanning, är därmed dock 
icke så farligt. Man har mången 
gång ansett kålen förorsaka de mat
smältningsbesvär, som huvudsakli
gen härleda sig från de feta samt 
starkt saltade eller rökta sovelslag 
som man därtill begagnat. Dessa se
nare rätter äro visserligen goda och 
lämpliga rätter för friska personer, 
som hava sitt arbete i fria luften. 
För stillasittande eller svagare per
soner bliva kålrätterna mycket lätt-
smältare, om de kokas tillsammans 

ra 
tal befattningar. 
vid att i första hand avs 
kvinnliga funktionärer 

Man kom»?1 ( 
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Resp- st;' 

ut«1? 
reiser hava dock_ ålåg s je
dem, vilkas ekonomiska s a 
nom mannens goda i» 0 

anses tryggad. 
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T e a t e r n .  

Kl. 7,30 

En piga bland pigor" 
& KL 9,15 

Paulines bröllopsafton 

fXi^edraiTT eater 
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Kungsgatan 41 

R E K O M M E N D E R A S  
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KODAK- och BROWNIE- Kameror 
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för och kvinnan som man 
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II. 

Siegfried Fournes. 

-Dat ItmeJfjat man^-

^ Bäst? 

3jÖrngårösotIIan 
Slottsfiogen. J:sta fil. matsals. oc$ 
fonditoriseroertng. £uncl), Tlttödag« 
o. Aftonkonsert. Best. pr teL J 9268. 

HasifiåMss6. ÎTÎargareta 
ParÈgatan 2. J:sta fil. mati 
seroertng. frafiost, £uneJj, 
BTtôôag m. m. Tel. 16958. 

JflipCtial £ "Hamngatan J J. 
TTÎittfôr ©omfigtfian. 
Telefon 7042, J 68 72. 

Restaurant Zettassen 
förstklassig fionôtfoti oefj 
luncfisercettng. Tel. 19279. 

Ktcfl "J{onôitott Restaurant, "Kors! 
gatan J tr. Tel. J07 79. 

Stöta Teaterns Jlestaw 

rant .Sommar terrassen. 
Tel. 3273. Dîustfi. 

Ptta 33anôet 
Kungsgatan $1. > Telefon 107 89. 

DodmetsjDîeetfis Tfiesalong. 
frufiost, £ une ft, .Smörgåsar. 

Jjîtàôagsfionsert flsti. 

För några månader sedan hade vi 
under ovanstående rubrik inne en 
av Fru Julie Gram författad artikel, 
vilken våra läsare ännu torde ha i 
minne. Den norska kvinnotidningen 
"Urd'- har avtryckt artikeln och lå
tit den åtföljas av en till den man
liga världen riktad fråga: "Vad är 
skillnaden mellan de kvinnor, som 
männen svärma för, och dem som de 
gifta sig med?" 

Tills dato hava två svar inkommit, 
vilka vi i översättning återgiva här 
nedan: 

I. 
Vad skillnaden är? — Ack, skill

naden är himmelstor-. Det är ett 
svalg dem emellan så stort att — 
ja, så stort att jag helt enkelt aldrig 
vågat mig över det. 

Det är så många kvinnor, som man 
ovillkorligen måste svärma för. Ett 
vackert leende över ett täckt flickan-
lete kan få mitt hjärta att svälla av 
fröjd. En slank flickgestalt som 
skjuter förbi mig in på Drammen-
veien en morgon driver ögonblickli
gen upp min temperatur, en mjuk li
ten arm som så tryggt vilar på min 
axel under dansen påverkar alltid det 
manliga och ridderliga hos mig. 

Men gifta mig med ett leende eller 
en vit arm? Ack nej, det gör man 
ändå inte! Och när jag sett en smula 
närmare på dessa flyktiga bekant
skaper, har jag aldrig hos någon av 
dem funnit det, som jag alltid tänkt 
mig hos den kvinna, vilken skulle 
dela livets sorger och glädje med 
mig. Hon måste ju först och främst 
ha en själ, bli min kamrat, vara den 
personlighet, som sätter prägeln på 
vårt gemensamma hem och gåve vå
ra barn det arv för livet, som skulle 
kunna göra dem till präktiga män
niskor. 

Men henne har jag icke mött ännu 
och därför förblir jag 

er oförbätterlige ungkarl. 

Jag har träffat henne en gång — 
kvinnan som jag svärmade för, men 
icke ville gifta mig med. Det var 
mycket, mycket länge sedan, men 
jag glömmer henne aldrig. 

När jag sluter ögonen, ser jag 
henne som i en dröm och i rägnbågs-
färger. När min hustru och jag ha 
grälat, och jag går in i mitt arbets
rum och stänger min dörr, då kän
ner jag hennes vita hand på mm 
skuldra och hennes ögon blicka in i 
mina så fulla av förståelse och sym
pati, åh, så oändligt förståelsefulla. 
Hon har blivit mitt livs klenod, ett 
dyrbart smycke, som jag tar fram 
och ser på och gläder mig åt, när 
livet synes tungt och svårt och all 
jordisk glädje har vikit ifrån mig. 

Mitt livs klenod! 
Varför jag inte gifte mig med 

henne? Ja varför? Vet jag det 
själv? 

Hon hade säkert önskat det, kan 
ske hon väntade, att jag skulle göra 
det. Kanske led hon gränslöst un
der mitt behändiga återtåg. Men, 
men — ja, jag tyckte väl att hon 
var för litet kroppslig; man gifter 
sig ju inte endast med en kvinnas 
själ? 

Min hustru? 
Ja, hon har vad den andra sak

nade. Hon är i hög grad kropps
lig, verklig. 

Kanske ser jag det tydligast när 
vi kivas. 

Och det göra vi ofta. 
Äktaman. 

djupt och ingående studium av Pa
steurs livsgärning, präglas boken av 
en varmhjärtad, rakt på sak gående 
i ramställning, formande sig till en 
allvarlig maning till tidens ungdom 
att sätta sina ideal högt. Skildrin
gen ger en ovanligt levande och sym
patisk bild av människan Pasteur på 
samma gång som den med säker hand 
linjerar upp konturerna till den bor
ne idealist och vetenskapsman, som 
genom sina outtröttliga forskningar 
blev en av mänsklighetens stora väl
görare. 

Försöken att lösa 
tjänarinne-

:frågan. 

LUNDGRENS 
THÉER 
ulVaJcta jrån. de 

finaste och Jörnämsfo 
tbéplanfagerna på 
Ceyfon och i Kina, hava. 
en delikat arom samt 
garanteras rena och 
oförfalskade ^ 
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IN-IABS 
Handarbeten 
stort urval. 

st i l ful la  

kvalitéer och färger 

Maraboutkragar 
svängd såväl 
som rak mod. 

Äkta Plymboas 
allt i olika längder 

till 

enastående billiga priser. 

Pasteurmedaljen till en 
dansk författarinna. 

Pasteurmedaljen har utdelats till 
elementarlärarinnan i Köpenhamn, 
fröken Betty Lund i anledning av en 
av henne nyligen utgiven levnads
teckning över den store vetenskaps
mannen. Föreliggande arbete är det 
första av hennes hand, men har icke 
förty tillvunnit sig denna mera ovan
liga utmärkelse. Grundad på ett 

II. 
Någon berättade, att någon sagt, 

att någon tagit illa vid sig den 
Kv. T. nr 24 under samma rubrik 
som här ovan införda artikeln, vil
ken ansågs vådlig med hänsyn till 
det stimulerande inflytande den kun
de ha på de svenska tjänarinnornas 
redan förut höga anspråk. 

Inte får man av fruktan för så
dant låta hindra sig från att offent
ligt dryfta och utreda ett viktigt 
spörsmål! Man bör i stället modigt 
se faran i ögonen för att finna me
del att undgå eller övervinna henne. 
Detta är givetvis avsikten med våra 
artiklar i ämnet. 

Tjänarinnefrågan dominerar f. n. 
inom den internationella kvinnovärl
den på ett synnerligen ledsamt sätt, 
mera dock inom den utländska än 
vår egen. Vi här i Sverige, som ju 
leva i världens periferi, hava ännu 
icke lärt känna frågan i den bistra 
form, som våra medsystrar i andra 
länder få pröva på, nämligen tjänar-
innesläktets raska försvinnande, men 
utvecklingen kommer antagligen att 
gå i sammia riktning hos oss, som 
den gjort hos dem. 

Under sådana förhållanden måste 
det vara av vitalt intresse för oss att 
studera de olika sätt, varpå husmöd-
rarne i andra länder försöka lösa det 
invecklade problemet för att hämta 
lärdom och varning av deras fram
gångar och misslyckanden. 

Själva kärnpunkten i spörsmålet 
äro tydligen frågorna: Aro arbetar
klassens kvinnor för sin utkomst be
roende av de borgerliga hemmen och 
deras villighet och förmåga att ge 
dem sysselsättning? Samt: äro tjä-
narinnorna nödvändiga och oumbär
liga för de borgerliga hemmen? 

Det var en tid, då den obemedlade 
klassens ogifta kvinnor för sitt livs
uppehälle nästan endast hade de mer 
välbärgade hemmen och deras arbe
te att lita sig till. Det var i våra 
mormödrars dagar, när jungfrur 
växte på träd. och då det för deras 
räkning varken var fråga om eget 
rum, fritid, sommarferier eller vän
ligt bemötande och då årslönen var 
hälvten av det nuvarande månads-
gaget. 

Det var husmödrarnes gyllene, nu 
försvunna och bittert saknade tid! 

För den inträffade ofördelaktiga 
förändringen bär industrien skulden, 
dels direkt genom att absorbera en 
ofantlig massa av den kvinnliga ar
betskraften, dels indirekt genom att 
ha förlänat ett ofantligt uppsving 
åt handeln och andra näringar, vilka 
likaledes för att fylla sitt behov av 
arbetshjälp vänt och vända sig till 
kvinnorna. 

Den kvinnliga arbetskraften är 
vid sökande av anställning redan i 
betydande utsträckning oberoende av 
de borgerliga hemmen och kan vän
tas bli det i ännu högre grad allt 
eftersom industrien utvecklas och er
bjuder kvinnorna rikligare arbete. 
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Tet. 91 79 

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

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

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

Den uppställda första frågan må
ste sålunda besvaras nekande. 

Återstår den andra: 
— Aro tjänarinnorna nödvändiga 

och oumbärliga för de borgerliga 

hemmen? 
På deuna fråga kunna endast hus-

mödrarne lämna svaret. Blir det ja-
kande, ja, då måste de tydligen vara 
betänkta på att göra det husliga ar
betet ifråga om arbetstid, löner och 
andra förmåner minst lika tilldra
gande som det industriella arbetet, 
vilket utövar så stark lockelse på ar
betarklassens kvinnor. Det är otvi
velaktigt denna tankegång, som lig
ger bakom de stora utfästelser Kö
penhamns Husmoderförening gjort 
till Husassistenternas fackförening, 
omnämnd i nr 24 av denna tidning. 
Den återfinnes också i uttalanden, 
som nyligen gjorts av en stor kvinn
lig kommitté vilken tillsatts av det 
engelska arbetsministeriet för att ut
reda tjänarinnefrågan i England. 
"Vi måste", säga medlemmarna i 
denna kommitté, "göra det husliga 
arbetet eftersökt genom höjda löner, 
mera fritid, genom att icke säga 
"Betty" utan "miss Blank", genom 

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 6 990. 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 
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byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 
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tjänare, våning, plats eller 
annat, så annonsera det j 

Göteborgs  Morgonpos  t  
Göteborgs största morgontidning. 
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Äed ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

1 Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av e. 

31. 

Skulle hon då aldrig komma ut i 
0 et ? Föp länge sedan måste hou 
ara tillbaka, ur sy-ateliern. Han 
ände sig obehaglig till mods. Tap-

et hörde icke till hans mest fram-
stående egenskaper. 

lia A ^narra^e köksdörren. Moritz 
ka" e e^er än ei1 gång i bröstfi".-
Ooh' °C^r kuvert lätt rasslade. 

fönstret^2 ^ fra"i till det öppna 

Erna!" 

ie Al, . ^ "dade fram. "Moritz, kä-
tid n,Z' det du? Och du har 

Q tor mio-V S +i-
i dag? v '. thSen — än en gång 
det? t- ai "r ^ar sagt mig 

a hade iap- kunnat inrätta Ja£ 

allt litet trevligare. Har du fått 

vänta länge?" 
"Åh, inte så läng, just — och jag 

har tid. Kom ut till t loden: där är 
det ostört och ingen hör oss. Jag 
är tvungen att tala med dig. Det är 

något allvarsamt." 
"Så högtidligt?" frågade hon 

skrattande. Men hon steg beredvil
ligt upp på det låga fönsterbrädej. 
Han gav henne handen, och hon 
sprang ned till honom. Hon slog ar
marna om hans hals och kysste ho
nom. "Min Moritz! att jag nu änt

ligen har dig igen!" 
Han besvarade hennes kyss med 

smärtfylld ömhet. Detta var väl si
sta gången, han höll henne i sina 
armar, och i hans upprörda hjärna 
kom den tanken, att priset han be
talade för sin "lycka" var mycket 

"Kom, kom", manade han och fat-
mellan de fönsterlösa murarne med 
mellan ge fönsterlösa murarne ned 
på den människotomma vägen längs 
vilken floden rullade sina vågor. 
Aftonrodnadens återsken speglade 
' i vattnet, så att flodbädden sag 

som en gata av guld och blod. 
sig 
ut 

Mitt i denna glans, som det rosiga 
återskenet bredde över alla föremål, 

g Erna på sin vän och märkte, att 
hans ansikte trots rosenglöden var 
blekt därunder, och att hans något 
framskjutna överläpp darrade. 

"Moritz! Moritz! Vad är det? 
I plötslig ångest prässade hon han

den mot sitt hjärta, som slog oroligt. 
Han vände sig bort. "Det är tal 

om att jag skulle bli kompanjon med 
Seefeld." 

"Kompanjon! —• Åh, Moritz, jag 
blir yr i huvudet, att se hur du sti
ger uppåt! Men du förtjänar det! 
Du förtjänar det! Det var alltid 
jag som sade, när de andra på går
den retades med dig och gjorde narr: 
det blir ändå något fint av Moritz 
Deideles! Och att tänka, att du hål
ler av mig, stackare — mig —" 

"Hör på!" avbröt han brutalt i 
sin samvetsnöd. "Det går inte så 
där utan vidare att jag blir kompan
jon. Det sker endast på ett villkor; 
att jag skjuter in kapital i bankaffä
ren — ett stort kapital. 

"Får du det av din far? Ar han 
verkligen så rik?" 

"Nej. Inte far. Jag har fått lov 
att hitta på andra utvägar." 

"Andra — utvägar?" Hennes mot 
honom uppslagna ögon vidgade sig. 
Det var blicken hos ett skrämt barn. 

"Kort och gott: jag ska' gifta mig 
med Klara Idstein. Hon har en halv 
miljon, det är just vad som fordras." 

"Du — gifter dig -—?•!" 
Han talade mycket fort. "Ja, det 

är allt bestämt. Se inte så förtviv
lad ut. Vår kärlek var så skön — 
så skön. Gud skall veta, att det gör 
mig ont, mycket ont! Men finns här 
väl en annan utväg? Min far har 
knogat och svultit för att jag skulle 
kunna, bli, vad jag är. Vet du, han 
skulle förbanna mig, om jag icke to
ge emot ett så gynnsamt anbud. Jag 
inser ju också hur fördelaktigt det 
är. En man måste sträva för att 
komma i höjden. Det är man sig 
själv skyldig." 

Hon hörde icke vad han talade. 
"Du gifter dig" — upprepade hon. 
"Och — jag!" Frågan var ett ge
nomträngande skri, som anklagande 
ljöd över den skimrande floden. 
"Moritz — och jag?!" 

"Min kära flicka — 

Hon grep hans hand med sina bä
vande fingrar. Hon talade i förtviv
lan, halvt vansinnig. 

"Moritz, har du inte svurit att vi 
skulle gifta oss till våren, då jag 
följde med dig hem i din fars hus. 
Du svor att du älskade mig! — mig! 
— mig! — framför alla flickor på 
jorden. Hundra gånger har du svu
rit det, redan förut, ända ifrån den 
dagen då du var en liten gosse och 
stod och grät vid brunnen på Rosen-
hof, när jag fann dig. Och jag har 
trott på dig, har haft förtroende för 
dig. Allt vad du sagt har jag litat 
på. Jag vill ju inte tvinga dig. Jag 
kan vänta! Jag vill stå i skuggan 
och vänta tåligt, tills du kan kalla 
på mig! — Men —- du får inte gifta 
dig med en annan! Tänk på din he
liga ed! Du får inte övergiva mig, 
Moritz! Du får inte!" 

"Jag skall aldrig övergiva dig, 
min lilla, kära Erna", svarade han. 
"Icke i dag — och icke senare. Du 
har varit så god mot mig, och det 
glömmer Moritz Deideles inte. Se, 
du övervinner denna smärtan förr 
eller senare, och kommer åter att 
skratta. Jaha. du skall få se! Och 

så finner du nog en annan man, 
som har en sådan ställning i världen, 
att han kan gifta sig med dig. Och 
—- och — när det händer, så skall 
jag ge dig en vacker hemgift. Jaha, 
det skall jag. Och — så — för när
varande — se här! —" Han drog 
det frasande kuvertet ur bröstfickan. 
"Här är hundra kronor, jag har inte 
mer i dag. — Men snart får jag gott 
om pengar, och jag övergiver dig al
drig. Det lovar jag heligt — inför 
Gud! — Alltid kan du räkna på mig 
— men -—- så tag det då —" 

Vid hans ivriga tal hade hon efter 
hand stelnat till. Hon stod mitt 
emot honom som en stenbild. Endast 
i hennes onaturligt stora ögon var 
liv. Långsamt lyfte hon slutligen 
handen, tog kuvertet, som han räckte 
henne, och då hon nu talade, klang 
hennes stämma främmande och bru
sten, som om en sträng hade sprun
git i hennes bröst. 

"Det var det sista strået. — Pen
gar! — Pengar vågar du erbjuda 
mig för att jag givit dig allt, som 
jag ägde och var?! — Allt! Må du 
kvävas i ditt förbannade guld! — 
Må du dö av hunger efter en smula 
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S K A M 1 1 N A Ï I S K A  
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GÖTEBOEOr - STOCKHOLM - MAXMÖ 

Avdelningskontor 
över hela landet 

Egna fonder Kr. 182,000,000: 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
"Kreditbolaget" 

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. V2 2—W2 3, övriga 
tider efter avtal. 

G ö t e b o r g .  

meddelar 

Brand- och Avbrottsförsäkring 

samt 

Liv-, Livrante- och Kapital

försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 

BARNFÖRSÄKRINGAR! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 

dotterbolag ASTREA. 

Fruarnas solida

ritet med sina 

män. 

Det inträffar då och då episoder, 
som kunna väcka ens oerhörda för
våning. 

Till dessa kan man räkna följande. 
I ett större sällskap utslungade 
plötsligt en av de närvarande her
rarna helt omotiverat det djärva på
ståendet att fruarna under sina sam-
kväm med förkärlek skulle idka som 
ett älsklingsnöje att — förtala sina 
män. 

Beskyllningen slog ned såsom en 
oväntad bomb bland de församlade. 

Häpna och förvirrade betraktade 
de närvarande, till största delen gifta 
damerna varandra. I deras blickar 
lästes en harmsen protest, skiftande 
med en frågande undran: 

-—- Icke är det jag! Vem av oss 
är den åsyftade förrädaren! 

Samtidigt vändes från herrsidan 
oemotståndligt de äkta männens blic
kar mot respektive fruar med ett ut
tryck av vaknande förvåning och 
misstro: 

— Var detta sant? Aldrig_ hade 
man tänkt sig en sådan möjlighet! 
Hur skulle deras fruar nu bemöta hr 
M—,g verkligen mycket obehagliga 
beskyllning. 

Med andlöst suänt intresse avvak
tade man damernas svar. Det kom 
som en spontan, kategorisk protest. 
Aldrig hade man hört maken! "Var 
hämtade hr M. sin visdom ifrån! 
Och som ett älsklingsnöje till på kö
pet! Oerhört! Oförsynt! 

Det hotade att blåsa upp till full 
storm. Och först sedan hr M. för
klarat, att han med förtal underför
stått allt som icke var beröm, d. v. s. 
till den äkta mannens fördel, börja
de man se något lugnare på frågan. 
Under resonemangets fortlöpande 
uppdelade sig damerna i två läger; i 
ett som alls icke ville vidkännas att 
förtal om de äkta männen i allmän
het förekommer, och i ett annat som 
medgav att en fru under vissa om
ständigheter behöver lätta sitt hjärta 
för en förtrogen. 

I regel, yttrade slutligen en 
dam, måste man nog säga att fruar
na äro ovanligt solidariska med sina 
män. Detta icke allenast de lyckli
ga, utan även de mindre lyckligt lot
tade fruarna. Flertalet kanske t. o. 
m. gärna skryter en smula med sin 
äkta hälvts " förtjänster, sorgfälligt 
hållande sin vänkrets à jour med 
alla framgångar som träffar honom 
alltifrån lönetillägget till Nordstjär
nan. Det är ej heller ovanligt att en 
fru, som har en efter vad vi alla veta 
rätt stor fästprisse till man, älskvärt 
framhåller hur gärna denne håller 
sig hemma och njuter familjelivets 
stilla lycka. Eller att en stor don 
Juan av sin maka utmålas som ett 
ideal av trohet, som "aldrig ser at 
någon annan!" Jag har för egen del 
känt en fru, som sade sig tacka Gud 
varje afton för att hon fatt en sa 3 
allo god man. Och för andra män
niskors ögon var dock denne man in
tet underverk. Det är för övrigt ett 
stort misstag, att vi fruar, när vi äro 
samlade, över huvud välja vara män 
som samtalsämne. Vi äro på det 
hela taget icke öppenhjärtiga på 
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STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
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MALMÖ 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart till depo-
nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

FärsKa grönsaKer året om. 
Ett näringsfysiologiskt önsKemål. 

Av Professor T. THUNBERG. 

(Kvinnornas medborgarförbunds artikelserie). 
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detta område. De schismer och stri
der. som oundvikligen förekomma i 
äktenskapen såsom överallt annor
städes där ett par människor flyttat 
sina penater ihop, föras vanligen ic
ke till torgs. Märk väl härmed av
ser jag de djupa schismer mellan ma
kar, som trots allt outsägligt älska 
varandra — schismer, som sårat själ 
och hjärta. Sådant tiga kvinnorna 
med. Men däremot händer det väl 
att mindre djupgående anledningar 
till missnöje såsom mäns vana att 
röka, så att hela våningen vet av det, 
eller att vårdslösa sig själva samt 
icke minst deras oförmåga i många 
fall att förstå hemmets budget blir 
föremål för fruarnas än skämtsam
ma, än bekymrade tankeutbyten. 
Detta kallar jag dock icke förtal. 
Snarare skulle jag vilja benämna det 
fruarnas fri mureri. De förstå var
andra i dessa saker, där ingen man 
under solen skulle begripa dem. Men 
för allt annat är ridån nere. I detta 
fall tror jag till och med att vi kvin
nor äro betydligt finkänsligare än 
männen, deras omskrutna ridderlig
het till trots. Vi hava visserligen 
aldrig blivit kallade ridderliga, men 
många tusen kvinnor förtjäna detta 
namn i sitt förhållande till sina äkta 
makar. . Det skall gå mycket långt, 
innan en kvinna tar bladet från mun
nen i de angelägenheter, som röra 
henne och hennes man. Men det 
finns män, som icke göra sig för
tjänta av ett bättre öde. Egoistiska, 
elaka och hänsynslösa döda de alla 
känslor hos sin hustru och behandla 
henne på ett sätt att hon knappast 
längre känner sig som en människa 
i deras närhet. En sådan hustru be
höver lätta sitt hjärta genom att tala. 
Men dylikt hör till sällsyntheterna. 
De flesta kvinnor älska och avguda 
och äro stolta över sina män. Och 
varav deras hjärta är fullt därav ta
lar munnen .... när någon enstaka 
gång mannen blir föremål för deras 
samtal i konversationen oss damer 
emellan . . . 

Det blev tyst. En fridfull tyst
nad. Undertecknads blick hade ofri
villigt stannat på herr M. Och av 
hans förkrossade utseende att döma 
kunde man draga slutsatsen att det 
dröjer länge innan han ånyo i ett 
sällskap där damer äro närvarande 
djärvs höja påståendet att kvinnan 
som maka uppträder sàsoiû en den 
där söker söndra hemmets rike inom 
sig självt. 

Marie Louise Ingeman. 

Läkare och vetenskapsmän med 
intresse för folknäringsfrågor ha se
dan länge rörande vår svenska folk
kost framhållit som en brist i den
samma, att grönsaker intaga en så 
undanskymd ställning i den. Den ny
ligen bortgångne läkaren och männi
skovännen professor Ribbing utgav 
sålunda för nu 30 år sedan en skrift 
"Om lämpliga reformer i den sven
ska lantbefolkningens kosthåll" och 
en väsentlig del av den är ägnad åt 
betonandet av att vårt folk använder 
för litet grönsaker samt åt råd och 
anvisningar för avhjälpande av den
na brist. 

Utgångspunkten för professor Rib
bings reformförslag var den upp
fattningen, att den svenska lantbe
folkningens kosthåll, hur kraftigt 
det än kunde synas, var utpräglat 
enformigt. Han ansåg att grönsa
kerna behövdes för större omväx
lings skull. Han framhöll som en 
känd sak, att en matordning, även 
om den är sammansatt av i och för 
sig värdefulla varor, på grund av 
enformighet ofta framkallade brist 
på matlust och därigenom ett avta
gande av hull och krafter. På den 
dittills gängse folkkostens konto an
såg han också kunna skrivas sådana, 
särskilt hos kvinnorna ofta förekom
mande åkommor som bleksot, mag
katarr och andra magsjukdomar. 

Förvisso voro professor Ribbings 
förslag rörande ökad användning av 
grönsaker ett ord i rättan tid och 
föga kan invändas mot den motive
ring han gav. Vetenskapens utveck
ling har emellertid fört till en ännu 
kraftigare motivering av önskemålet 
av vidsträcktare användning av 
grönsaker i folkkosten, för vilket 
önskemål vi i titeln härovan "Färska 
grönsaker året om" sökt formulera 
ett kort och expressivt uttryck. 

Helt säkert har människan på na
turstadiet i mån av åtkomst använt 
sig av djurprodukter i sin föda, men 
växtvärldens lättåtkomliga, under 
gynnsamma förhållanden ymnigt sig 
bjudande håvor utgjorde med största 
sannolikhet, frånsett undantagsfalL, 
huvudparten av födan. Och under 
de oräknade tidsåldrar, som männi
skan — och hennes förfäder — lev
de på naturstadiet, ägde helt säkert 
en anpassning rum just till denna 
föda, en fysiologisk invänjning vid 
den, som icke med fördel har kunnat 
brytas under den relativt korta tid, 
som kulturutvecklingen represente-

(Eftertryck förbjudes.) 

rar. Ännu stå vi i det största be
roende för vårt välbefinnande av den 
vegetabiliska födan i den form natu
ren själv bjuder den, i form av fär
ska, gröna blad och frukter av olika 
slag. , 

Detta vårt beroende har till sin 
art utretts av de sista 20 årens nä
ringsfysiologiska forskning, fram
för allt genom upptäckten av de 
för liv och hälsa nödvändiga närings
beståndsdelar, för vilka polacken 
Kasimir Funk år 1914 skapade den 
nu så populära beteckningen vitami
ner. 

Till den moderna näringsfysiolo
giens upptäckter hör också upptäck
ten av, att vårt beroende av en lämp
lig halt av mineralämnen i vår föda 
är mer utpräglat än man länge trott. 
Vad beträffar ett par så viktiga mi
neralämnen som kalk och fosfat, är 
det ej endast önskvärt att de finnas 
i tillräcklig mängd i födan, utan de 
böra också finnas i något så när rik
tig inbördes relation. Bakom en så 
vitt spridd sjukdom som engelska 
sjukan (liksom också antagligen bak
om tandrötan) ha vi nu all anled
ning tro, att det ligger en rubbning 
i kroppens förmåga att reglera or
ganismens kalk och fosfatomsätt
ning. Har den regulatqriska förmå
ga rubbats (t. ex. genom vitamin
brist eller brist på ljus och rörelse) 
blir organismen särskilt känslig för 
en orätt relation mellan födans kalk 
och fosfat. 

Slutligen har också näringsfysio
logien påvisat, att vår ämnesomsätt
ning förlöper gynnsammare om det 
i vår föda finnes ett överskott av ba
ser eller basbildande "ämnen över sy
ror och syrebildande ämnen. 

Vilja vi nu anordna vår föda i en
lighet med de önskemål för densam
ma, som framgå ur dessa näringsfy
siologiska upptäckter, så torde det 
bästa sättet vara att sörja för att den 
i riklig mängd håller friska grön
saker, varvid under detta namn me
nas sådana växtprodukter som grön
sallad, grönkål, rosenkål, vitkål, 
spenat, syra och mangold. Även to
mater och morötter må, trots att de 
ej äro "grönsaker" i den betydelse 
vi här använda, nämnas i detta sam
manhang, emedan de till sina fysio
logiska verkningar överensstämma 
med de verkliga grönsakerna, Denna 
föda bjuder oss alla slags vitaminer, 
den skänker de för kroppen behövli
ga mineralämnena och håller den i 

En stilfull 
men ändå billig damvåska 
erhåller Ni alltid hos 

Sommaren ärhäT; 
Färga Edra urblekta gardmer 

drapener och andra plago. 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG, 

QZifta 

ålomBfemtbeie, % 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

cZ/o5<z 35'Zomsierhandel 

T el. 4314, 10365, Storgatan 31. 

Hanclsl^ompaniet 

Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och \ANTAR 

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

A.-B. 

r 
PÄRLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

'JC.7blrij2ZS£m 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Från Kvinnovärlden. 
A^id Helsingborgs stads middag d. 

20 juni för deltagarna i det interna
tionella pressbesöket uppmärksam
mades i särskilt hög grad en av konst-
närinnan fröken Ruth Bogren på en
gelska författad versifierad hyllning 
till gästerna. Den ståtliga dikten, 
som icke blott innefattade en varm 
välkomsthälsning utan även en ma
ning till fred och broderskap, mot
togs av de närvarande med ovations-
artat bifall. Vi skulle gärna önskat 
att införa den vackra dikten, vars 
innehåll kunnat äga en viss aktuali
tet för hela Sverige, men måste ty
värr avstå, då den i sin engelska 
form sannolikt skulle gå många av 
våra läsare förbi och en översättning 
endast bristfälligt skulle kunna åter 
ge dess stora formskönhet och tanke 

djup. 
* 

Statistiken visar, att i Förenta 
staterna var femte kvinna är verk
sam ute i förvärvslivet. Detta är 
medeltalet. I en del stater är pro
centtalet ännu större eller i Colum
bia 50 proc. samt i Syd-Carolina 
Rhode Island och Massachusetts 33 
proc. 

* * NY, ELEGANT MODELL * 

Vit, med 

coul. gar

nering av 

silke-ylle 

© 

4 

rätta proportioner och den är vidare 
rik på basiska och basbildande be
ståndsdelar. _ o 

Även här uppstår emellertid fra-
gan "så ska vi ha't, men var ska vi 
ta't?" Grönsaker äro alltid dyra på 
torget och vissa tider pa aret äro de 
för vanligt folk oöverkomliga. 

Lättast ställer det sig för vår än
nu stora lantbruksidkande befolk
ning. Det behövs inga större area
ler för att under sommar och höst 
tillhandahålla sallad och spenat och 
senare kål, och för vinterbehovet gar 
det väl att lata grönkal och rosen
kål, vilka kålsorter lyckligtvis tåla 
vinterkylan, stå ute i täppan. Vit
kål kan man utan större anordnin
gar hålla i förvar under vintern. 

Vad beträffar stadsbefolkningen, 
särskilt den mindre bemedlade, är 
det det nu så blomstrande koloni
trädgårdsväsendet, som skall lösa 
frågan. Det gäller att göra koloni
trädgårdarna så stora, att de kunna 
övertaga produktionen av dessa grön
saker, som senare under sommaren 
och hösten plockas och konsumeras 
färska. Och under vintern torde ko
loniträdgårdarna även kunna tjänst
göra som upplagringsställen för en 
del vinterbehov. Där kan också från 
utestående grönkål hämtas in då och 
då vad som behöves för hushållet. 
På så sätt komma koloAiträdgårclar-
na på ytterligare ett sätt att bidraga 
till folkhälsan och folkkraften. 

För att sprida användningen av 
grönsaker bland folket behöves med
verkan från de på den husliga eko
nomiens verksamhetsfält sysselsatta 
lärarepersonalen eller rättare lärarin
nepersonalen. Genom deras medver
kan kan så småningom från folksko
lor, flickskolor, folkhögskolor etc. 
kunskaper spridas om lämpliga till-
lagningsformer för dessa grönsaker. 
Det är redan känt, att man för mån
ga gör t. ex. kålsoppor bra mycket 
mer njutbara om man genom tillsats 
av gryn etc. tar bort en del av kålens 
kraftiga lukt, o. s. v. 

Det gäller också att övervinna 
vissa missuppfattningar av vad som 
gör t. ex. kålrätter mindre överkom
liga för vissa magar. Vi sluta med | viu xjww« ^ ä 

att på den punkten citera vad den er- I 0ch postväsen har man, 0 

farne professor Seved Ribbing skri- ra kesiutat indraga ett rätt s ^ ^ 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

Handhamrat ten 
av Just 

Föres i 3 

storlekar: 

2650 2800 

2950 

N:o 642. 

H. Jönsson $ Co. 
Spec ia la f fär  för  Tr ico tvaror .  

50 KUNGSGATAN 50 FILIALER 10 Linné9atan 10> 
13 Carl Johansg. 13. 
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Andersens berömda arbeten »t 

ställas i stort urval å 

KONSTSLÖJDEN 

Södra Hamngatan 4B. Teleto 13 011 

(mitt emot Palace Hote^^^ 

med färska köttvaror. 
vade kålrätterna kunna lorar g -
alla. utom verkligt sjuka. 

Vid 
. . „ «tatst»]!01 

Tjeckoslovakiens sta 

vit: 
"Kåltillagningar hava sedan lång 

tid haft det ryktet om sig, att de 
skulle vara hårdsmälta för svaga 
magar, och om det också måste er
kännas, att det i detta omdöme lig
ger någon sanning, är därmed dock 
icke så farligt. Man har mången 
gång ansett kålen förorsaka de mat
smältningsbesvär, som huvudsakli
gen härleda sig från de feta samt 
starkt saltade eller rökta sovelslag 
som man därtill begagnat. Dessa se
nare rätter äro visserligen goda och 
lämpliga rätter för friska personer, 
som hava sitt arbete i fria luften. 
För stillasittande eller svagare per
soner bliva kålrätterna mycket lätt-
smältare, om de kokas tillsammans 

ra 
tal befattningar. 
vid att i första hand avs 
kvinnliga funktionärer 

Man kom»?1 ( 

,keda 
Resp- st;' 

ut«1? 
reiser hava dock_ ålåg s je
dem, vilkas ekonomiska s a 
nom mannens goda i» 0 

anses tryggad. 

I Bulgarien har mfoit=^ ̂  

risk lantarbetsplikt 1,1 

som kvinnor. Varje Pe^# 
25—45 år är oavsett » utäc 

ning skyldig att arllge" j#o» 
. m dasrsver»'"* 

ersättning gora 10 ^ loi aV b1'1 erbdbiiiiiiö Joias 
jordbruket. Arbetet ford 

missioner. i»»»'*! 
"j 'Lâf l  

6ardinC i 
[Bomullstyger - )Möbeltyger 
• Vackra, starka, handvävda, ljus- ort) n^|„,kar 

Prover sändas, v Precisera godl)etsfullt vad »i onV.-tctjorg' 
Konst fliten a föröäljntngsmagasttv^^^,,,«««»' 
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K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

Offentlig Höjen. 

f o l k t e a t e r n .  
Varje afton kl. 8: 

s»».».. *«»'• 'ev'*ucc" 
Köp svenska varor. 

L i l l a  
T e a t e r n .  

Kl. 7,30 

En piga bland pigor" 
& KL 9,15 

Paulines bröllopsafton 

fXi^edraiTT eater 
och med måndag å Langedrag. 

Varje afton kl. 8,15. 

Mollusken 

Från 

FVITA BANDETS! 

I RESTAURANGER; 
Ï Slottsskogen vid stora dammen -

Kungsgatan 41 

R E K O M M E N D E R A S  
SLOTTSSKOGEN 

J Konsert dagligen 5-7, 8-11 e. m. 
Dirigent • s" 

ENORM prisnedsättning på 

KODAK- och BROWNIE- Kameror 
från och med den 

För 12 KRONOR kan man nu 

1  j u l i .  

köpa en B R O W N I E  N : r 2 6X9' 

H a s s e l b l a d s  F o t o g r a f i s k a  A k t i e b o l a g  

för och kvinnan som man 
r 

II. 

Siegfried Fournes. 

-Dat ItmeJfjat man^-

^ Bäst? 

3jÖrngårösotIIan 
Slottsfiogen. J:sta fil. matsals. oc$ 
fonditoriseroertng. £uncl), Tlttödag« 
o. Aftonkonsert. Best. pr teL J 9268. 

HasifiåMss6. ÎTÎargareta 
ParÈgatan 2. J:sta fil. mati 
seroertng. frafiost, £uneJj, 
BTtôôag m. m. Tel. 16958. 

JflipCtial £ "Hamngatan J J. 
TTÎittfôr ©omfigtfian. 
Telefon 7042, J 68 72. 

Restaurant Zettassen 
förstklassig fionôtfoti oefj 
luncfisercettng. Tel. 19279. 

Ktcfl "J{onôitott Restaurant, "Kors! 
gatan J tr. Tel. J07 79. 

Stöta Teaterns Jlestaw 

rant .Sommar terrassen. 
Tel. 3273. Dîustfi. 

Ptta 33anôet 
Kungsgatan $1. > Telefon 107 89. 

DodmetsjDîeetfis Tfiesalong. 
frufiost, £ une ft, .Smörgåsar. 

Jjîtàôagsfionsert flsti. 

För några månader sedan hade vi 
under ovanstående rubrik inne en 
av Fru Julie Gram författad artikel, 
vilken våra läsare ännu torde ha i 
minne. Den norska kvinnotidningen 
"Urd'- har avtryckt artikeln och lå
tit den åtföljas av en till den man
liga världen riktad fråga: "Vad är 
skillnaden mellan de kvinnor, som 
männen svärma för, och dem som de 
gifta sig med?" 

Tills dato hava två svar inkommit, 
vilka vi i översättning återgiva här 
nedan: 

I. 
Vad skillnaden är? — Ack, skill

naden är himmelstor-. Det är ett 
svalg dem emellan så stort att — 
ja, så stort att jag helt enkelt aldrig 
vågat mig över det. 

Det är så många kvinnor, som man 
ovillkorligen måste svärma för. Ett 
vackert leende över ett täckt flickan-
lete kan få mitt hjärta att svälla av 
fröjd. En slank flickgestalt som 
skjuter förbi mig in på Drammen-
veien en morgon driver ögonblickli
gen upp min temperatur, en mjuk li
ten arm som så tryggt vilar på min 
axel under dansen påverkar alltid det 
manliga och ridderliga hos mig. 

Men gifta mig med ett leende eller 
en vit arm? Ack nej, det gör man 
ändå inte! Och när jag sett en smula 
närmare på dessa flyktiga bekant
skaper, har jag aldrig hos någon av 
dem funnit det, som jag alltid tänkt 
mig hos den kvinna, vilken skulle 
dela livets sorger och glädje med 
mig. Hon måste ju först och främst 
ha en själ, bli min kamrat, vara den 
personlighet, som sätter prägeln på 
vårt gemensamma hem och gåve vå
ra barn det arv för livet, som skulle 
kunna göra dem till präktiga män
niskor. 

Men henne har jag icke mött ännu 
och därför förblir jag 

er oförbätterlige ungkarl. 

Jag har träffat henne en gång — 
kvinnan som jag svärmade för, men 
icke ville gifta mig med. Det var 
mycket, mycket länge sedan, men 
jag glömmer henne aldrig. 

När jag sluter ögonen, ser jag 
henne som i en dröm och i rägnbågs-
färger. När min hustru och jag ha 
grälat, och jag går in i mitt arbets
rum och stänger min dörr, då kän
ner jag hennes vita hand på mm 
skuldra och hennes ögon blicka in i 
mina så fulla av förståelse och sym
pati, åh, så oändligt förståelsefulla. 
Hon har blivit mitt livs klenod, ett 
dyrbart smycke, som jag tar fram 
och ser på och gläder mig åt, när 
livet synes tungt och svårt och all 
jordisk glädje har vikit ifrån mig. 

Mitt livs klenod! 
Varför jag inte gifte mig med 

henne? Ja varför? Vet jag det 
själv? 

Hon hade säkert önskat det, kan 
ske hon väntade, att jag skulle göra 
det. Kanske led hon gränslöst un
der mitt behändiga återtåg. Men, 
men — ja, jag tyckte väl att hon 
var för litet kroppslig; man gifter 
sig ju inte endast med en kvinnas 
själ? 

Min hustru? 
Ja, hon har vad den andra sak

nade. Hon är i hög grad kropps
lig, verklig. 

Kanske ser jag det tydligast när 
vi kivas. 

Och det göra vi ofta. 
Äktaman. 

djupt och ingående studium av Pa
steurs livsgärning, präglas boken av 
en varmhjärtad, rakt på sak gående 
i ramställning, formande sig till en 
allvarlig maning till tidens ungdom 
att sätta sina ideal högt. Skildrin
gen ger en ovanligt levande och sym
patisk bild av människan Pasteur på 
samma gång som den med säker hand 
linjerar upp konturerna till den bor
ne idealist och vetenskapsman, som 
genom sina outtröttliga forskningar 
blev en av mänsklighetens stora väl
görare. 

Försöken att lösa 
tjänarinne-

:frågan. 

LUNDGRENS 
THÉER 
ulVaJcta jrån. de 

finaste och Jörnämsfo 
tbéplanfagerna på 
Ceyfon och i Kina, hava. 
en delikat arom samt 
garanteras rena och 
oförfalskade ^ 

TAPISSERI 
DETALJ 

ö. Hamng. SI. 1 tr. 

IN-IABS 
Handarbeten 
stort urval. 

st i l ful la  

kvalitéer och färger 

Maraboutkragar 
svängd såväl 
som rak mod. 

Äkta Plymboas 
allt i olika längder 

till 

enastående billiga priser. 

Pasteurmedaljen till en 
dansk författarinna. 

Pasteurmedaljen har utdelats till 
elementarlärarinnan i Köpenhamn, 
fröken Betty Lund i anledning av en 
av henne nyligen utgiven levnads
teckning över den store vetenskaps
mannen. Föreliggande arbete är det 
första av hennes hand, men har icke 
förty tillvunnit sig denna mera ovan
liga utmärkelse. Grundad på ett 

II. 
Någon berättade, att någon sagt, 

att någon tagit illa vid sig den 
Kv. T. nr 24 under samma rubrik 
som här ovan införda artikeln, vil
ken ansågs vådlig med hänsyn till 
det stimulerande inflytande den kun
de ha på de svenska tjänarinnornas 
redan förut höga anspråk. 

Inte får man av fruktan för så
dant låta hindra sig från att offent
ligt dryfta och utreda ett viktigt 
spörsmål! Man bör i stället modigt 
se faran i ögonen för att finna me
del att undgå eller övervinna henne. 
Detta är givetvis avsikten med våra 
artiklar i ämnet. 

Tjänarinnefrågan dominerar f. n. 
inom den internationella kvinnovärl
den på ett synnerligen ledsamt sätt, 
mera dock inom den utländska än 
vår egen. Vi här i Sverige, som ju 
leva i världens periferi, hava ännu 
icke lärt känna frågan i den bistra 
form, som våra medsystrar i andra 
länder få pröva på, nämligen tjänar-
innesläktets raska försvinnande, men 
utvecklingen kommer antagligen att 
gå i sammia riktning hos oss, som 
den gjort hos dem. 

Under sådana förhållanden måste 
det vara av vitalt intresse för oss att 
studera de olika sätt, varpå husmöd-
rarne i andra länder försöka lösa det 
invecklade problemet för att hämta 
lärdom och varning av deras fram
gångar och misslyckanden. 

Själva kärnpunkten i spörsmålet 
äro tydligen frågorna: Aro arbetar
klassens kvinnor för sin utkomst be
roende av de borgerliga hemmen och 
deras villighet och förmåga att ge 
dem sysselsättning? Samt: äro tjä-
narinnorna nödvändiga och oumbär
liga för de borgerliga hemmen? 

Det var en tid, då den obemedlade 
klassens ogifta kvinnor för sitt livs
uppehälle nästan endast hade de mer 
välbärgade hemmen och deras arbe
te att lita sig till. Det var i våra 
mormödrars dagar, när jungfrur 
växte på träd. och då det för deras 
räkning varken var fråga om eget 
rum, fritid, sommarferier eller vän
ligt bemötande och då årslönen var 
hälvten av det nuvarande månads-
gaget. 

Det var husmödrarnes gyllene, nu 
försvunna och bittert saknade tid! 

För den inträffade ofördelaktiga 
förändringen bär industrien skulden, 
dels direkt genom att absorbera en 
ofantlig massa av den kvinnliga ar
betskraften, dels indirekt genom att 
ha förlänat ett ofantligt uppsving 
åt handeln och andra näringar, vilka 
likaledes för att fylla sitt behov av 
arbetshjälp vänt och vända sig till 
kvinnorna. 

Den kvinnliga arbetskraften är 
vid sökande av anställning redan i 
betydande utsträckning oberoende av 
de borgerliga hemmen och kan vän
tas bli det i ännu högre grad allt 
eftersom industrien utvecklas och er
bjuder kvinnorna rikligare arbete. 

S5e eieganfaofe 
S&odon ßöpas hos p 
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Nya A.-B 

Tet. 91 79 

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

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

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

Den uppställda första frågan må
ste sålunda besvaras nekande. 

Återstår den andra: 
— Aro tjänarinnorna nödvändiga 

och oumbärliga för de borgerliga 

hemmen? 
På deuna fråga kunna endast hus-

mödrarne lämna svaret. Blir det ja-
kande, ja, då måste de tydligen vara 
betänkta på att göra det husliga ar
betet ifråga om arbetstid, löner och 
andra förmåner minst lika tilldra
gande som det industriella arbetet, 
vilket utövar så stark lockelse på ar
betarklassens kvinnor. Det är otvi
velaktigt denna tankegång, som lig
ger bakom de stora utfästelser Kö
penhamns Husmoderförening gjort 
till Husassistenternas fackförening, 
omnämnd i nr 24 av denna tidning. 
Den återfinnes också i uttalanden, 
som nyligen gjorts av en stor kvinn
lig kommitté vilken tillsatts av det 
engelska arbetsministeriet för att ut
reda tjänarinnefrågan i England. 
"Vi måste", säga medlemmarna i 
denna kommitté, "göra det husliga 
arbetet eftersökt genom höjda löner, 
mera fritid, genom att icke säga 
"Betty" utan "miss Blank", genom 

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 6 990. 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 
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Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 
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att sälja, köpa, hyra ut eller 
byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Söker 
n å g 

Ni 
o n 

tjänare, våning, plats eller 
annat, så annonsera det j 

Göteborgs  Morgonpos  t  
Göteborgs största morgontidning. 
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Äed ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

1 Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av e. 

31. 

Skulle hon då aldrig komma ut i 
0 et ? Föp länge sedan måste hou 
ara tillbaka, ur sy-ateliern. Han 
ände sig obehaglig till mods. Tap-

et hörde icke till hans mest fram-
stående egenskaper. 

lia A ^narra^e köksdörren. Moritz 
ka" e e^er än ei1 gång i bröstfi".-
Ooh' °C^r kuvert lätt rasslade. 

fönstret^2 ^ fra"i till det öppna 

Erna!" 

ie Al, . ^ "dade fram. "Moritz, kä-
tid n,Z' det du? Och du har 

Q tor mio-V S +i-
i dag? v '. thSen — än en gång 
det? t- ai "r ^ar sagt mig 

a hade iap- kunnat inrätta Ja£ 

allt litet trevligare. Har du fått 

vänta länge?" 
"Åh, inte så läng, just — och jag 

har tid. Kom ut till t loden: där är 
det ostört och ingen hör oss. Jag 
är tvungen att tala med dig. Det är 

något allvarsamt." 
"Så högtidligt?" frågade hon 

skrattande. Men hon steg beredvil
ligt upp på det låga fönsterbrädej. 
Han gav henne handen, och hon 
sprang ned till honom. Hon slog ar
marna om hans hals och kysste ho
nom. "Min Moritz! att jag nu änt

ligen har dig igen!" 
Han besvarade hennes kyss med 

smärtfylld ömhet. Detta var väl si
sta gången, han höll henne i sina 
armar, och i hans upprörda hjärna 
kom den tanken, att priset han be
talade för sin "lycka" var mycket 

"Kom, kom", manade han och fat-
mellan de fönsterlösa murarne med 
mellan ge fönsterlösa murarne ned 
på den människotomma vägen längs 
vilken floden rullade sina vågor. 
Aftonrodnadens återsken speglade 
' i vattnet, så att flodbädden sag 

som en gata av guld och blod. 
sig 
ut 

Mitt i denna glans, som det rosiga 
återskenet bredde över alla föremål, 

g Erna på sin vän och märkte, att 
hans ansikte trots rosenglöden var 
blekt därunder, och att hans något 
framskjutna överläpp darrade. 

"Moritz! Moritz! Vad är det? 
I plötslig ångest prässade hon han

den mot sitt hjärta, som slog oroligt. 
Han vände sig bort. "Det är tal 

om att jag skulle bli kompanjon med 
Seefeld." 

"Kompanjon! —• Åh, Moritz, jag 
blir yr i huvudet, att se hur du sti
ger uppåt! Men du förtjänar det! 
Du förtjänar det! Det var alltid 
jag som sade, när de andra på går
den retades med dig och gjorde narr: 
det blir ändå något fint av Moritz 
Deideles! Och att tänka, att du hål
ler av mig, stackare — mig —" 

"Hör på!" avbröt han brutalt i 
sin samvetsnöd. "Det går inte så 
där utan vidare att jag blir kompan
jon. Det sker endast på ett villkor; 
att jag skjuter in kapital i bankaffä
ren — ett stort kapital. 

"Får du det av din far? Ar han 
verkligen så rik?" 

"Nej. Inte far. Jag har fått lov 
att hitta på andra utvägar." 

"Andra — utvägar?" Hennes mot 
honom uppslagna ögon vidgade sig. 
Det var blicken hos ett skrämt barn. 

"Kort och gott: jag ska' gifta mig 
med Klara Idstein. Hon har en halv 
miljon, det är just vad som fordras." 

"Du — gifter dig -—?•!" 
Han talade mycket fort. "Ja, det 

är allt bestämt. Se inte så förtviv
lad ut. Vår kärlek var så skön — 
så skön. Gud skall veta, att det gör 
mig ont, mycket ont! Men finns här 
väl en annan utväg? Min far har 
knogat och svultit för att jag skulle 
kunna, bli, vad jag är. Vet du, han 
skulle förbanna mig, om jag icke to
ge emot ett så gynnsamt anbud. Jag 
inser ju också hur fördelaktigt det 
är. En man måste sträva för att 
komma i höjden. Det är man sig 
själv skyldig." 

Hon hörde icke vad han talade. 
"Du gifter dig" — upprepade hon. 
"Och — jag!" Frågan var ett ge
nomträngande skri, som anklagande 
ljöd över den skimrande floden. 
"Moritz — och jag?!" 

"Min kära flicka — 

Hon grep hans hand med sina bä
vande fingrar. Hon talade i förtviv
lan, halvt vansinnig. 

"Moritz, har du inte svurit att vi 
skulle gifta oss till våren, då jag 
följde med dig hem i din fars hus. 
Du svor att du älskade mig! — mig! 
— mig! — framför alla flickor på 
jorden. Hundra gånger har du svu
rit det, redan förut, ända ifrån den 
dagen då du var en liten gosse och 
stod och grät vid brunnen på Rosen-
hof, när jag fann dig. Och jag har 
trott på dig, har haft förtroende för 
dig. Allt vad du sagt har jag litat 
på. Jag vill ju inte tvinga dig. Jag 
kan vänta! Jag vill stå i skuggan 
och vänta tåligt, tills du kan kalla 
på mig! — Men —- du får inte gifta 
dig med en annan! Tänk på din he
liga ed! Du får inte övergiva mig, 
Moritz! Du får inte!" 

"Jag skall aldrig övergiva dig, 
min lilla, kära Erna", svarade han. 
"Icke i dag — och icke senare. Du 
har varit så god mot mig, och det 
glömmer Moritz Deideles inte. Se, 
du övervinner denna smärtan förr 
eller senare, och kommer åter att 
skratta. Jaha. du skall få se! Och 

så finner du nog en annan man, 
som har en sådan ställning i världen, 
att han kan gifta sig med dig. Och 
—- och — när det händer, så skall 
jag ge dig en vacker hemgift. Jaha, 
det skall jag. Och — så — för när
varande — se här! —" Han drog 
det frasande kuvertet ur bröstfickan. 
"Här är hundra kronor, jag har inte 
mer i dag. — Men snart får jag gott 
om pengar, och jag övergiver dig al
drig. Det lovar jag heligt — inför 
Gud! — Alltid kan du räkna på mig 
— men -—- så tag det då —" 

Vid hans ivriga tal hade hon efter 
hand stelnat till. Hon stod mitt 
emot honom som en stenbild. Endast 
i hennes onaturligt stora ögon var 
liv. Långsamt lyfte hon slutligen 
handen, tog kuvertet, som han räckte 
henne, och då hon nu talade, klang 
hennes stämma främmande och bru
sten, som om en sträng hade sprun
git i hennes bröst. 

"Det var det sista strået. — Pen
gar! — Pengar vågar du erbjuda 
mig för att jag givit dig allt, som 
jag ägde och var?! — Allt! Må du 
kvävas i ditt förbannade guld! — 
Må du dö av hunger efter en smula 



S ä n d  E d e r  

T V Ä T T  
tin 

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

att förbjuda den nedsättande beteck
ningen "tjänarinna", genom att be
handla vår husliga hjälpreda som 
medlem av familjen och ge henne 
tillträde både till salongen och till 
pianot samt genom att förklara för 
henne, att hon begår en synd, om hon 
sviker sin kvinnliga uppgift, vilken 
är att ägna sig åt hemmet och hjälpa 
bättre lottade medsystrar att sköta 
deras stora- hushåll etc." 

Ett nytt spörsmål reser sig emel
lertid: Ha hemmen råd att hålla en 
så dyr arbetskraft, som en tjänar
inna måste bli, om husmödrarne ge
nom höjda löner etc. skola kunna 
draga . den kvinnliga arbetskraften 
från industrien och till .sina hem? 

En del i verkligt burgen ställning 
skola naturligtvis kunna göra det, 
men knappast det stora flertalet me
delklasshem, där inkomsterna äro be
gränsade. 

Det låter tänka sig att kostnaden 
för en tjänarinna till en del skulle 
kunna täckas genom att hemmen 
skaffade sig extra inkomster t., ex. 
medels inackorderingar. 

Eull ersättning skulle kunna er
hållas, om husmodern lade hela det 
husliga arbetet på tjänarinnan och 
själv genom arbete ute i förvärvsli
vet skaffade sig en inkomst, översti
gande det belopp som tjänarinnans 
lön plus kosthåll m. m. represente
rar. 

Båda dessa utvägar torde redan i 
rätt stor utsträckning användas. De 
äro icke särskilt goda, men dock 
framkomliga. 

När husmodern icke kan eller icke 
vill använda dem, och hemmet icke 
har råd att anställa en tjänarinna, 
ja, då står husmodern inför nödvän
digheten att själv åtaga sig hemmets 
skötsel. 

Det är med detta faktum ameri
kanskorna räkna och som de, prak
tiskt och resolut lagda som de äro, 
inrätta sig efter. De äro villiga att 
arbeta i sitt hem, men icke att träla 
från morgon till kväll. De vilja ha 
tid för make och barn, för sin klubb, 
för sina personliga intressen, för si-

: na nöjen och för att, om det så be
hagar dem, göra ingenting. Allt 
detta kan vinnas endast genom en 
begränsning och omläggning av det 
husliga arbetet. De amerikanska 
husmödrarne kräva att detta önske
mål skall beaktas av arkitekter, hus-

För Sommaren! 
Stort urval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommartyger i 

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

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

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

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

Damunderkläder 

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

Brudutstyrslar utföras. 

Gör ingenting i vrede! A ar för 
skulle vi gå ombord i det ögonblick 
en rasande storm upprör havet? 

(Indiskt ordspråk). 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

värdar, livsmedelsindustrien, matva
ruaffärerna. De begära praktiskt 
inredda kök med tillgång på varmt 
och kallt vatten, centraluppvärmda 
våningar, stort, luftigt, svalt skaf
feri, goda billiga konserver av alla 
slag, matvarorna levererade i köket. 
Deras önskelista upptar vidare min
dre våningar, med en inredning, som 
gör städnings- och rengöringsarbetet 
till ett lekverk, förenklad matsedel, 
den huvudsakliga matlagningen för
lagd till en enda dag med upplagring 
i skafferiet för veckans övriga da
gar, tillgång på arbetsbesparande 
redskap i hushållet, hjälp i den mån 
det är möjligt, av familjens övriga 
medlemmar samt söndagen som den 
ifråga om matsedeln enklaste dagen. 

Nu är frågan den, om icke den 
amerikanska metoden skulle vara nå
got för de svenska husmödrarne att 
taga efter? 

Yi upprätthålla i stort sett hem
typen från våra mormödrars tjänar -
inneöverflödande tid med ett i oer
hörd grad arbetsslukande maskineri. 
Bjuder icke vårt sunda förnuft och 
vår självbevarelseinstinkt att vi an
passa hemmen efter den tjänarinne-
lösa tid, i vilken vi leva? 

G. M. 

Från allmänheten. 
Skona naturen! 

De flesta människor reagera sä
kerligen ej alls eller åtminstone fö
ga vid åsynen av dessa tanklösa 
personer, som vare sig de komma 
från salutorgen eller från en utflykt 
till landet ila fram på våra gator 
med ett fång grönt i famnen eller 
med en stor bukett av våra vackraste 
vilda blommor i handen. Man är så 
van vid denna syn, att man kanske 
finner den med nödvändighet höra 
till gatubilden. Och dock borde man 
med litet eftertanke inse, att det här 
egentligen är fråga om ett groft 
ofog. 

Det gick väl an så länge endast 
en eller annan gjorde sig skyldig till 
en dylik åverkan på naturen. Då 
var ej mycket att säga om saken. 
Men såsom denna skövling nu har 
utvecklat sig, är förhållandet värt 
uppmärksamhet. Den verkar nu 
rent av fördärvbringande på natu
rens utseende. Vid en promenad i 
Gröteborgs omgivningar behöver man 
sannerligen ej söka efter skövlingens 
följder, överallt påträffar man av
brutna träd, söndertrasade grenar m. 
m. Och våra vackra vilda blommor 
ha blivit avgjort sällsynta. Yärst 
är det med blåsipporna, vilka, bok
stavligen talat, hålla på att utrotas, 
upptagna med rötterna som de bliva. 
Eår nämnda skövling ostörd fort
sätta, kan man snart icke njuta av 
naturen längre! Därför måste ock 
var och en, som fått ögonen fullt 
öppna för vad som verkligen äger 
rum, med harm i sinnet betrakta van
dalerna. Men denna harm bör bli 
allmän och uppstå icke minst hos 
kvinnorna själva — ledsamt nog de 
icke minst skyldiga till denna na
turvandalism. Man vill hoppas att 
även bland kvinnorna här i Göteborg 

Hotell C- Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

BeriKtigande. 
Ehuru det strider mot tidningsku

tymen att vidgå ett misstag erkänna 
vi, nu som alltid gående egna vägar, 
att vårt omnämnande av Sv. Modera
ta Kvinnoförbundets ombudsmöte (i 
nr 24) inneslöt en icke korrekt upp
gift. Där sades, att diskussionen rö
rande de tre olika förslagen om S. 
M. Kv.-förbundets samgående med 
Allmänna Valmansförbundet "ledde 
till ett enigt samlande om ett av för
slagen". Man har emellertid upp
lyst oss om, att denna enighet icke 
existerade — mer än en tredjedel av 
deltagarne röstade nämligen för ett 
annat av förslagen. 

Ett 

P r e s e n t k o r t  
Är alltid 
välkommet 

HERM.MEETHS AB 

'Cl 

Qäller till köp 
inom samtliga 
avdelningar 

någon ville taga samma initiativ, 
som fröken Anna Lindhagen tagit 
inom stadsfullmäktige i Stockholm. 
Men var och en i sin stad kan skydda 
naturen och lära andra att göra det
samma. Och kunde dessa rader i 
någon ringa mån stävja den väntade 
naturförödelsen under sommarens ut
flykter till landet, vore de ej alldeles 
förgäves. Naturvän. 

} 

Också ett minnestal. 
I början av 1700-talet levde i Ön-

nestad i Skåne en från Pommern 
bördig kyrkoherde Jemsseus, vilken 
i likhet med många andra av sina 
landsmän aldrig kunde lägga bort 
sitt hemlands idiom. Det underliga 
språkresultat som brytningen och 
hans originella formulering i övrigt 
åstadkommo, framgår av följande 
brottstycke ur en två hundra år gam
mal likpredikan, hållen över en 
trumpetare vid namn Trapp: 

"Jak är af feterpörande förhord-
nad at tala nåkra hort om får i Her-
ranom afsomnate manhaftige trum
peter Hugen Trapp; så har jak för-
hordnat till text följande: "Pasunes-
röst skall icke mera hört farta i tik 
och qvarnaröst skall icke mera hö
ras" af Upp enparelsep oken 18 kapit
let fers 22. Får salike proter far i 
Konkens tjenst i 23 hår, har plåst 
för Konken och hans-tjenare, men 
nu är trumpetare-anten af honom, så 
att. ingen pasuneröst är mera i ho
nom att förfänta; alltså tyck jak, 
mine hälsikelike, att thessa, horten 
kunte passa: "Pasunesröst iskall icke 
mera hört farta i tik". När krop
pen är tö t, så är rösten porte, alltså: 
"ther intet är, ther har Kejsaren för
lorat sin rätt". 

Får salike trumpetare har plåst 
alla menniskor till tyckes, ja nästan 
plåst lif i folk. Tänk! mina åhörare, 
huru månka kånker han stot i Hön-
nestats kyrktorn och plåste: "Taken 
ifrån oss skriter", så att jak somnat 
therfit. Hans trumpet kunte höras 
öfver alla trumpeter, ja ut till Wan
neberga; men för hönskeligt skulle îi 
alla hälskelike, som här församlate 
äre, hönska att han kunte stå opp 
och trumpetera: Faker upp i menskor 
alle. Får salike proter kunte 'plåsa 
så tyst, som hate thet farit en säck'e-
pipà, men när han plåste tutti, far 
thet som en hate hört en stor jule-
qvarn. Men texten säker: "Qvarna
röst och pasunesröst skall icke mera 
höras i tik". Alltså mine hälskelike: 
qvarnaröst och pasunesröst miste vi 
med får salike proter. Jak vill fö
reställa eder, mine hälskelike åhö
rare, ett exempel. När en möllare 
har intet att mala, är thet ett kott 
tecken, att hunger är i landet; thetta 
vill jak applicera på får salike pro
ter trumoeter; när intet trumpeten 
höres, så är thet tecken att trumpe
taren är töt, hvilket fi i tak allesam
man, som här församlate äre, må pe-
klaka och säka: "Hjortens kinter 
skola kr åta honom ..." 

Man ville se det nutida audito
rium, som kunde hålla sig allvar
samt inför ett dylikt gravtal! 

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. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Damblusar 
klädningar och kjolar finnes i stort 

sortiment i 

0. F. Hultbergs Blusaffär 
Husargatan 40. 

Optimism och pessimism. 
Optimismen är uppbyggande. Den 

är för individen vad solen är för 
plantan. Den är tankens solsken, 
vilken ger liv, skönhet och växtkraft 
åt allt som ligger inom dess räck
håll. Våra andliga krafter växa 
och trivas i den, såsom växter och 
trän växa och trivas i det fysiska 
solskenet. 

Pessimismen är negativ, liksom ett 
mörkt fängelse, vari livskraften un-
dergräves och stannar i växten. 

Swett Marden. 

Lars i Svängen berättar för ett 
par lantliga vänner, att han efter sin 
ledsamma kontrovers med polisen in
ne i staden aldrig skall dricka något 
starkt mer. 

Efraimsons Karl Emil snor tum-
marne fundersamt om varandra: — 
Tänk, aldrig? Men om uti fall, att 
du stode i ett kar med brännvin, som 
räckte dig till knäna, nog böjde du 
dig väl då ned och toge en klunk? 

— Käpprak stode jag, käpprak, 
förstår du. 

— Men om utifall att brännvinet 
räckte nästan alldeles upp till mun
nen på dig, nog gjorde du väl då ett 
litet böjande? 

Lars i Svängen efter en stunds 
självrannsakan: —- Sagt skall vara 
sagt, och jag skulle stå käpprak, 
men det kunde kanske hända att jag 
skvalpade litet med handen. 

Hälsa, s0i 
och YVY-tvål äro ... ' och YVY-tvål äro saker. t 
åt. Yvy-tvålen användes 
enklare som finare toaletten 

ä0m alltid, 
sWl Ti4

J'-
_ -

är idealet för hälsa och'2,^ 
kor, finnar eller fräknar ^ 
dagligt bruk av Yvy-tvål^! ^ 
alltid ett tilldragande yttre till 

Yvy-tvålen säljas i varje Hüd* 
hela landet. aÖir 

Aktiebolaget YVY^abriken 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval. Lägsta 

Varnyheterna inkomna! 

F)jecLrtromLr 

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

P A P P E R S H A N D E L N  
Tel. 9184. Husargatan 23. 

A N G B A G E R I  A . B .  

R O S  E N  L U N D  S  

B R Ö D  

io Södra Larmgatan io 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57 

BREVLÅDA. 
Naturvän. Införandet av artikeln 

tyvärr fördröjt. Vi dela era åsikter, 
men kunna dock anlägga andra syn 
punkter på frågan, till vilka vi må
hända. senare återkomma. 

Felicia. Tack! Dock med någon 
förkortning. Även tidigare bidrag 
torde komma till användning. 

Bekymrad. Var tröst! I presslägg. 
ningsögonblicket ingår meddelande, 
att. husmödrarne i Köpenhamns hus-
moderförening gjort uppror mot sty-
reisen för att denna på egen hand 
och utan fullmakt av föreningen un
derskrivit överenskommelsen med 
Husassistenternas fackförening ock 
lovat dess medlemmar guld och grö
na skogar. Ett stort protestmöte har 
ägt rum och styrelsen gick ur stri
den fullständigt slagen. Mötet för
klarade, att någon överenskommelse 
i angiven riktning icke existerar! 

Opponent. Ert inlägg mot miss
bruket av kraftord inflyter i ett 
kommande nummer. 

Chic. Ack nej, inte den sorten! 
Vi tillstå oss i all anspråkslöshet tro 
att det för närvarande finns vikti
gare linjer än dressens. 

Intresserad läsare. Vi skola, fram
föra till författarinnan av artikeln 
"Vilken är den lyckoskapande mak
ten?" Ert varma och sympatiska er
kännande. Däremot* kunna vi icke
tillmötesgå Er önskan att få veta 
vilket namn som döljer sig under de-

tre stjärnorna. 

kärlek! — Ingen människa skall nå
gonsin mer älska dig, ingen vän nå
gonsin bliva dig trogen! — Du skall 
bliva övergiven i din djupaste nöd. 
så som du i dag övergiver mig! — 
Se här! Så föraktar jag dina pen
gar!" 

Innan han kunde hindra henne, rev 
hon kuvertet med sedeln tvärs över, 
kastade trasorna för hans fötter och 
störtade i skymningen mot hemmet. 

Moritz Deideles suckade djupt. Det 
hade varit en svår halvtimme. Sedan 
böjde han sig efter papperslapparna, 
sökte passa dem tillsammans för att 
se, om ännu något kunde räddas, och 
skakade på huvudet. 

"Sådant oförnuft! Hundra kro
nor!" 

Nej, i sitt djupaste inre passade de 
nog inte tillsammans, han och den 
lilla. Det var 110g en naturlag, som 
gjorde att deras vägar skildes. 

Det var nästa morgon. Baronen 
satt på sin lilla träbänk i trädgården 
och skådade djupsinnigt in i sitt 
blomsterrike, som prålade i högsom
marens yppighet.. Visserligen var 
det ett mycket anarkistiskt rike, i 
vilket individualiteterna, såväl de 

fridsamma som de kamplystna fingo 
fritt utveckla sig efter sina innebo
ende instinkter. 

Den smärta liljestängeln hade hål
lit sig. Trots vind och rägn stod den 
kapprak och öppnade den första av 
sina underbara, vita blommor, vil
kens bedövande doft segerrikt domi
nerade över alla de mindre aroma
tiska dofter, som svävade över Ro
senhof. De överlevande lejonga
pens tvillingpar kämpade sig också 
uppåt. Något illa tilltygad och för
krympt efter den hagelstorm, som 
förkrossat brodern, gjorde han just 
ansats till ett nytt skott, som skulle 
komma att bära blommor. 

På den lilla trädgårdens kompost
hög hade en belladonna sått sig själv, 
och frodades otroligt, sände utlöpa-
re över hela miniatyrkullen och över
glänste fräckt i giftig prakt sina le
gitima grannar. Baronen hade låtit 
henne stå kvar, såsom sinnebild av 
en grann mänsklig giftplanta, som 
utvecklade sig inför hans ögon. 

Allvarligt betraktade han denna 
morgon ett par convolvulusrankor, 
som framkommit ur ett frö, av vin
den blåst tätt till husväggen. I bru

tal kraft trängde de sig fram som 
rövare ur ett bakhåll. De slingrade 
sina ormlika kroppar kring en stac
kars liten rosenbuske, den enda i 
trädgården, som förde en tynande 
tillvaro. En enda blek rosenknopp 
hade den, som strävade att få ut
veckla sig i ljuset, men just denna 
blyga blomma försökte rövarne att 
insnöra och strypa, I sitt rika fanta
sispel såg trädgårdens herre i alla 
sina olika plantor människoansikten, 
symboler av levande människor. 

Hela trädgården var för honom en 
symbol, och hans drömmar gingo sin 
vanliga väg, medan han satt och skå
dade ned på individualiteterna i 
"vildmarken" vid sina fötter, och såg 
huru var och en av dem levde sitt 
eget liv. 

"Kraft är grundvillkoret för allt 
växande och allt vardande; kraften, 
som städse pa nytt stiger ur den hem
lighetsfulla fruktbarheten i djupet. 
Denna kraft är icke alltid etisk, går 
icke alltid hand i hand med sedlig
heten, slår henne tvärtom ofta i an
siktet. Det är hon som skapar för
brytaren såväl som helgonet. Denna 
kraft är något stort, väldigt, det le

vande blodet i människosläktets hi
storia: lika nödvändigt för världens 
bestånd som elden — i sig själv var
ken god eller ond —• kan bliva till 
nytta eller förstörelse allt efter som 
hon användes." 

Då baronen höjde ögonen från sina 
skötebarn, stod den gamle Deideles 
framför honom. Han hade en fin 
klädesrock, och cylinderhatt, och 
överräckte grannen ett av de granna 
förlovningskorten över staketet. 

"Eftersom baronen alltid varmt in
tresserat sig för Moritz. Ett gott 
parti gör han, min son. . Nå, varför 
skulle han också inte? Blir ju kom
panjon i herr Seefelds stora bankaf
fär, blir han." 

Baronen uttalade sina lyckönsk
ningar, men de klingade något kyli
ga. Han hade under natten hört den 
lilla Erna Abeking snyfta. Väggar
na i det Abekingska huset voro inte 
särdeles tjocka. 

Deideles forfor: "Nu skall jäg 
icke mer löpa omkring i staden med 
min lumpsäck till mina kunder. Det 
passar sig icke, då min son så nobelt 
gifter sig. Jag skall leja en man, 
som löper omkring i husen i mitt 

ställe. Det blir mig svårt, herr ba-^ 
ron. Trettio års vana är ej lätt att 
lägga bort. Men jag måste offra 
något för min son, min Moritz — 
han är en god son — men vet vad 
han vill." 

"Ja, Deideles, det vet jag. Er 
Moritz går fram även om vägen —• 
som man säger — går fram över lik." 

"Varför skulle han inte? Om li
ken ligga i vägen, varför skulle han 
inte trampa, över dem. Huvudsaken 
är att han kommer fram till sitt mål. 
Och det gör han. Men alltid rättvis, 
strängt hederlig. "Största ärlighet 
är största klokhet." Hundra gånger 
har han sagt det, min Moritz. Det 
vet också hans bankchef —- och sät
ter värde på det. Trohet och ärlighet 
äro sällsynta i världen nu för tiden. 
Har herr baron redan hört om det 
nya inbrottet?" 

"Nej, Deideles. Redan åter ett 
inbrott?" 

(Forts i nästa n:r.) 
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— och den andra. Av Julie 

Utlandskrönika 
i sammandrag 

För den utrikespolitiska situatio
nen just nu torde utan överdrift be
teckningen "förtvivlad", kunna an
vändas. Förhållandena hava den se
naste tiden allt mera förvärrats och 
det synes som skulle utvecklingen 
alltjämt komma att fortgå i denna 
riktning. 

De mellan ententemakterna inled
da underhandlingarna i den tyska 
skadeståndsfrågan och vad allt där
till hör ha ännu icke givit något re
sultat. Det skriftliga svar England 
begärt av Frankrike med ett preci
serande av dess önskningar och pla
ner ifråga om Tyskland har utebli
vit och i istället hava muntliga me
ningsutbyten ägt rum mellan de 
franska och engelska regeringarna, 
företrädda av sina sändebud i Lon
don, samt engelske utrikesministern 
lord Curzon. Dessa konversationer 
omgivas av diplomatisk sekretess, 
°ch utbytet av dem är följaktligen 
okänt för alla utom för ententerege-
ringarne. 

Vad man vet är, att Frankrike, 
för en uppgörelse med Tyskland, 
med förstockad envishet håller fast 
|id sitt krav att detta land skall er-

änna sig besegrat i Ruhr och upp-

det passiva motståndet, samt 
ockupationen skall få upprätt-
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&arna uPPrätthålla vänska

pen med England, men det finns dock 
en gräns för det pris, som kan be
talas därför. Bryter England för
bundet, så förbehåller sig Frankrike 
full handlingsfrihet mot Tyskland. 

Även om de rykten äro sanna, som 
berätta att England redan vänt sia 
håg ifrån den franske förbundsbro
dern och söker anslutning till andra 
makter, ter sig icke framtiden ljus 
och hoppfull. Frankrike står icke 
ensamt i världen. Det har många 
vänner: Belgien, Polen, Rumänien, 
Tjeckoslovakien och Jugoslavien, av 
vilka några stå eller falla med det 
franska väldet, och det är därjämte 
självt Europas starkaste militärmakt. 
Det är icke troligt att Frankrike 
skall låta sig skrämmas till en upp
görelse, som det icke önskar. Frågan 
återstår då, om det tyska problemet 
skall kunna lösas på fredlig väg. 

Yad som gör ställningen ännu all
varligare är det ständigt växande 
tyska hatet mot den franske förtryc
karen. När ett helt folk, som nu 
sker, endast lever i tanken på "Da
gen", den dag som skall ge befrielse 
och mättnad åt det flammande hatet, 
då är också faran för en eruption 
överhängande. Och hatet får stän
digt ny näring genom de i de besatta 
områdena vidtagna skärpningarne av 
ockupationen. — De franska tidnin
garna veta berätta om hemliga ty
ska förberedelser till en resning i 
början av aug., varvid Rhenbroarne 
skulle sprängas och tyskarna kasta 
sig över de från förstärkningar av
skurna ockupationstrupperna, Kan
ske är allt detta endast foster av 
fruktan och sjukt samvete, kanske 
smidas verkligen dessa planer. 

Det i Genève samlade Folkför
bundsrådet har beslutat undersöka 
förhållandena i det av Frankrike be
satta Saarområdet med hänsyn till 
vissa franska föranstaltningar: infö
randet av franc-valuta samt vid
makthållandet av den franska mili
tären. Förslaget härom hade fram
lagts av Englands representant, lord 
Robert Cecil. Sveriges representant, 
Branting, understödde förslaget, men 
önskade att icke blott den franska 
Saarkommissionen skulle höras inför 
Förbundsrådet utan även represen
tanter för den tyska befolkningen. 
Lord Robert Cecil genmälde härtill, 
att man kunde besluta härom sedan 
kommissionen hörts. — Utgången 
.av frågans behandling anses som en 
seger för Frankrike, som icke ön
skar att Saarbefolkningens stämma 

får höras. 

Till sist ett omnämnande i kort
het av en del av veckans utrikespoli

tiska händelser: 
Påven har slagit till reträtt 1 

Ruhrfrågan. Han har icke velat 
fördöma vare sig den franska Ruhr-
ockupationen eller det tyska passiva 
motståndet, utan har endast gjort 
sig till talesman för freden i allmän
het. Vidare har han uttalat sitt 

skarpa ogillande av det tyska järn
vägsattentatet i Duisburg, för vilket 
ett antal belgiska ockupationssolda
ter fallit offer, men han har ingen
ting sagt om att fransmännen för 
att° straffa detta brott fullständigt 

avstängt det besatta området 
moderlandet och därigenom på ett-
omänskligt sätt förvärrat den rec an 

Maja Sjöströms textilier i 
Stockholms Stadshus 

Av Ann Margret Holmgren. 

Man kan visserligen beklaga att 
svenska vävnader så litet kunnat 
användas i huvudstadens nya stads
hus när vårt lands textilkunnighet 
står så högt. Men man inser snart 
skälen. 

Hela stadshuset är nu en gång in
te vidare svenskt, annat än i så 
måtto att det är överdådigt, för att 
inte säga vansinnigt, storslaget, ett 
sant uttryck för svenskens lynne 
att slå på stort och inte fråga efter 
vad det kostar när han én gång vill 
hålla fest. Och fest är sannerligen 
hela detta härliga palats i all sin 
underbara skönhet. Kommer man 
in i "Gyllene salen", där väggar och 
absider äro helt klädda med guld-
mosaik och med Forseths jättelika 
Mälardrottning tronande i fonden, 
då förstår man att i denna prakt du
ger ingenting annat än siden på de 
väldiga förgyllda stolarna och de 
brett pompösa taburetterna. Och 
det måste vara ett så utsökt siden 
att det är omöjligt för en svensk si
denfabrik att väva det. Detta inser 
man genast. 

Fröken Sjöström har därför legat 
2 år i Venedig för att övervaka ut
förandet av arbetsritningarna efter 
hennes kartonger för de olika ty
perna av sidenvävnader. Själv må
ste hon passa på att allt silke blev 
färgat precis i de färger hon ville ha. 
Och hon måste kontrollera arbetet i 
sidenfabrikerna. Man får en svag 
föreställning om vilken möda som är 
nedlagd på hennes sidenvävnader, 
när man hör att varje mönstertyp — 
12 till antalet — krävde minst 2 
månader bara att knytas upp i väv
stolar av de mest yrkesskickliga och 
fingerfärdiga mästarehänder ! 

I sju år har fröken Sjöström oav
brutet arbetat på stadshusets textila 
utsmyckning. Och man måste säga 
att hon har lyckats på ett lysande 
sätt. 

Man beundrar den ljusa väggbe
klädnaden i salen "Tre kronor" av 
lampazzovävnad med blandad bro
kadteknik i azurblått, kinesrött och 
guld på silverskimrande botten. H011 
kallar den "Festens genier". Och 
man kan inte se sig mätt på hennes 
möbelstoffer, brokad på svart grund, 
djur- och växtmotiv i bedårande 
läckra färger, silver och guld. Man 
vet inte vad som är vackrast i all 
denna fantasirikedom, utförd med 
det känsligaste färgsinne och utsökt 

smak. 

Salen "Tre kronors" möbel är 
klädd med sopra rizzaväv — en slags 
skuren och upphöjd sammet över 
guld och silverbotten. Guldtråden 
är förgyllt silver, spunnet över silke. 
Motivet, "vasen med blommor" i blått 
violett-rosa. Här hade en helt annan 
form på möbeln varit önsklig. Det 
dyrbara stoffet kan inte göra sig 
gällande på så ordinärt formade sto
lar. 

Fröken Sjöström har svarat för 
stadshusets samtliga textilier med 
undantag av de utländska mattorna. 
Hon har använt vackra linnevävna
der både från Svensk Hemslöjd och 
Thyra Grafströms ateljé i flera sa
lar och rum. Till bänkarna i "Gal
leriet" har hon en bredrandig siden
väv i grönt och silver från Alm
grens sidenfabrik. Men den blev 3 
gånger dyrare än den venetianska 
härligt röda brokaden i rådssalens 
gardiner och tronhimmel. Så myc
ket högre ställer sig arbetskostnaden 
i Sverige än i utlandet. "Handar
betets vänner" har emellertid under 
arbete 7 väldiga absidförhängen till 

Livets hemlighet. 
En visionärs ord. 

"Efter fem veckors vistelse i 
Frankrike, Italien, Turkiet, Grek
land, Palestina och Egypten till-
bragte jag en månad i ett vilohem 
och en månad i Devonshire. Tre 
månader är fjärdedelen av ett år. Ett 
år är sjuttiondedelen av en männi
skas liv, som uppgår till "70 högst 
80 år" överhuvud taget. Under min 
sjukdom och den därav följande väl
signade sysslolösheten fick jag tid 
att tänka mycket på de ting som äro 
av betydelse. Jag upphörde att vara 
journalist och blev visionär. Jag såg 
livet i sin fullhet. 

Livet flödade in genom alla sin
nen. Jag upplevde timmar och da
gar av hänryckning, så överjordiskt 
lyckliga, att jag knappast kunde ut
härda dem. Mänskligheten krympte 
samman och smälte ihop till en liten 
myggsvärm i fjärran. De små vil
da blommorna vid bäckarnas strän
der viskade .hemligheter i mitt öra, 
Alla jordens och havets och himme
lens små röster mumlade trollform
ler och besvärjelser. Någonstans i 
min själs djup spirade ett litet frö 
upp och växte, tills jag kände igen 
det som min förlorade själ. Denna 
min själ var död, sade jag, och se! 

Gyllene salen av linnegarn i skiftan- jen ievanc}e igen: den var förlo-
de blå och violetta bottentoner med 
en Ornamentik i silvervitt, duvblått, 
veronesergrönt, svart och guld efter 
kartonger av fröken Sjöström. 

Det har utan tvivel varit en lycka 
för stadshusets skapare att en så rikt 
utrustad ock så kunnig konstnär som 
Maja Sjöström har funnits att tillgå 
för den textila utsmyckningen. Meu 
inte mindre "lyckligt har det varit för 
henne att få ett så enastående till
fälle att utveckla sin glänsande ta
lang. Och nog var hon väl förtjänt 
av den hedersbevisning, Illis quorum 
i guld femte storleken, som kungen 
överräckte henne — och några få ut
valda — omedelbart före invignin
gen. Visserligen äro varken ordnar 
eller medaljer i och för sig tilltalan
de, men för en ensamstående kvinna 
kan ett sådant hederstecken kanske 
ha ett visst värde och ge ett slags 
stöd. 

Vi kvinnor ha verkligen allt skäl 
att känna oss stolta över vår Maja 
Sjöström som utfört ett så vackert 
verk som kommer att stå sig genom 
långa tider framåt. 

Ann Margret Holmgren. 

förut fruktansvärda livsmedelsnöden 
i ockupationsområdet. — Den belgi
ska ministerkrisen har lösts på det 
sättet att f. v. statsministern Theunis 
återvänt med det gamla kabinettets 
samtliga ledamöter. — På Lausanne-
konferensen har det kommit till över
enskommelse i en del tvistefrågor, 
men många kvarstå ännu olösta. — 
England har fått en stor hamnarbe-
tarstrejk och Tyskland hotas, pa 
grund av den sjunkande valutan, av 
svåra lönestrider. 

Din tanke — ditt öde. 
Aforismer av Swett Marden. 

Ingen kan vinna välstånd så län
ge han i verkligheten väntar eller 
halvt om halvt väntar, att han skall 
förbliva fattig. Vad vi vänta ha vi 
i viss utsträckning hopp om att få; 
att ingenting vänta är att ingenting 
få. 

* 

Ett ödesdigert straff väntar den, 
som alltid spejar efter tingens skugg
sida, alltid förutsäger olycka och 
motgång och liksom ser livet endast 
från dess avigsida. Han drager det 
till och över sig själv som han är på 
utkik efter. 

rad och är återfunnen. Och jag 
fröjdade mig." — — 

Dessa gripande ord skriver den 
framstående engelske publicisten 
James Douglas i "The Sunday Ex
press" och han tillägger: 

"De flesta av oss leva intill sin 
död utan att ge sig tid eller göra sig 
besvär med att söka reda pa sin själ. 
Vi existera, men vi leva ej. En dag 
av verkligt liv är mera värd än sjut
tio års blott och bart existerande. 
De flesta människor leva skenbart, 
men äro döda. Jag visste ej att jag 
var död. förrän läkarna skickade mig 
till ett vilohem. Och där i stillheten 
kom jag att tänka djupare, än jag 
någonsin gjort förut. För det för
sta upptäckte jag, att jag förspillt 
hela mitt liv. Åsynen av allt, som 
jag slösat bort, förfärade mig, och 
kom mig att blygas. Jag såg att 
jag låtit tidens gyllne stoft glida 
bort mellan mina fingrar. Jag hade 
levat utan att leva, Och jag blev 
bestört och häpnade, då jag förstod, 
att en minut kan vara en evighet, 
ty livets hela fullhet kan upplevas 
på sextio sekunder. 

Livets hemlighet är själens puls, 
ej hjärtats slag. Själen är univer
sums rörelse i människosinnet. Vi 
ha många namn på denna namnlösa 
rytm. Det enklaste namnet är Gud. 

Då jag låg i min bädd, läste jag 
världens underbaraste bok, Bibeln, 
med döden till ljus vid huvudgär
den, och helt plötsligt såg jag, att 
Gud och verkligheten äro ett. Gud 
allena gör levande. Jag kom fram 
ur'skuggorna och de bedrägliga vil
lorna i den grav, som vi kalla livet. 
Jag skakade av mig svepkläderna 
och sade farväl till död och förgän

gelse. 

Och vad är livets hemlighet? Tro! 
Jag kan finna andra ord därför men 
inget bättre. Och vad är tro? Det 

är själens öga. Vår tids sjukdom är 
saknaden av tro. Ingen tror på nå
gon eller något. Världen är full av 
blinda själar, brustna illusioner, här
jade ideal, av cyniskt hån, hädisk 
ironi. 

Är det underligt, att Europa är 
ett stort benhus, fyllt av döda na
tioner, sammansatta av döda själar? 
Är det underligt, att konsten är en 
grav och litteraturen ett bårhus? Är 
det underligt, att varken de stora 
eller de små nationerna kunna fram
bringa ledare, som de tro på, eller 
som tror på dem? Kontakten med 
det osynliga förnimmes ej av våra 
barn, så som vi kände den, då våra 
fäder och mödrar voro i livet. De 
friska fläktarna från den osedda 
världen vederkvicka ej deras själar 
så, som de fått vederkvicka våra. Vi 
ha förlorat elden från himlen. Vi 
ha förslösat vår förstfödslorätt av 
mystik och under och romantik. Vi 
äro tungsinta och uppblåsta mate
rialister, nedsölade och söndersarga
de av kriget. Europas korsfästelse 
har inte räddat oss. Alla sörjande-
mödrars martyrskap har inte kommit 
oss att vekna. Tio millioner unga 
hjältars offerdöd har inte kunnat 
smälta våra hårda och själviska 
hjärtan. Det finns flere beväpnade 
män i Europa 1923 än 1914. 

Fyra vårar ha sökt förmå oss att 
kasta bort våra grymma avgüdar 
och bli till ett med de vänliga trä
den, källsprången, vindarne, blom
morna, skyarna, fåglarna. Under en 
månads tid har jag fått åtnjuta mo
der jords välsignade sällskap. Jag 
har hört det magiska livets sakta 
viskningar i däld och skog, i blad 
och blommor, i bäckarnas sång, i 
vivornas guldglans, i slånbuskarnas 
snö, i violens doft. 

"När kommer min vår?" utropa
de den grekiske lyrikern. "När 
kommer våren?" stönar det döende 
Europa, sönderslitet och torterat av 
hat och fruktan, av tvivel och miss
tröstan. Och Europas tillstånd är en 
återspegling av tillståndet i våra eg
na själar. Vi äro offer för vår otro. 
Vi försmäkta av törst, fast livets 
friska vatten strömmar förbi våra 
dammiga fötter. Vi hungra, fast li
vets bröd finns i våra hem. 

Tragedien är så klar som dagen, 
och likväl är vägen till frälsning 
svår att beträda för nationerna så 
väl som för individen, emedan för
mågan att se ej är något, som kan 
vinnas med resonnerande eller predi
kande, genom satirer eller smädel-
ser. Det är ej en medicin, som kan 
köpas och säljas på torg och mark
nader. Och hur kan en död nation 
eller en död människa bli levande 
igen? Skulle ord kunna återupp
liva den förtvinade inre energien? 
Skulle den levande saven kunna 
övertalas att stiga i vissnade rötter 
och grenar? Hur skola folk och en
skilda människor, som förlorat sin 
tro, kunna treva sig tillbaka till 
trons borttappade källsprång? 

Avgudarna måste slås i spillror. 
Altaren måste rivas ned. Det måste 
bli sorg och ve. Sanningens åskvig-
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