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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-
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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 
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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! 
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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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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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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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gällande ränta. 

Uthyr brand- och 
ringsfack. 

dyrkfria förva-

Förmedlar köp och försäljning 

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 depoéition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

GÖ T E B O R G S  B A N K  
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100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 
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Emottager penningar à sparkasse-, kapital- och depositionsräkning till högast 

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

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

(Inf. gen. Oöteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. */« 2—>/a 3, övriga 
tider efter avtal. 

gar måste släppas lösa. De vackra 
lögnerna måste bort, de skrävlande 
osanningarna 'bringas på skam. La
zarus måste dö för att leva sitt nya 
liv. Hjärtan måste krossas, innan 
de kunna bli botfärdiga och ödmju
ka. Det finns ingen frälsning i 
glans och ståt och yttre maktmedel. 
Det finns inget botemedel i pengar 
eller i det, som kan köpas för pen
gar. Det finns inget hopp i hat. 
Det finns ingen balsam i dyn. 

Detta är den hemlighet, som jag 
kommit på spåren under tröttsamma 
dagar och långa ensamma nätter. 
Detta är det trollmedel, som jag stal 
från Exmores åsar och de mossiga 
dälderna i Devonshire. 

Det blåser fredsvind. 

Svenska freds- och skiljedomsför
eningen har i dagarna hållit sin års
konferens i Söderhamn. Av årsbe
rättelsen framgick, att det avslutade 
verksamhetsåret varit synnerligen 
gynnsamt för föreningen, som erhål
lit en ökning i antalet lokalförenin
gar från 28 till 118 och i medlems
antalet från omkring 4,000 till om
kring 8,000. Åt centralstyrelsen 
uppdrogs att utröna möjligheten för 
att skapa en samorganisation för de 
olika fredsorganisationerna inom 
landet. 

Från Kvinnovärlden. 

De i kvinnokonferensen i Rom del
tagande representanterna för-de sto
ra katolska kvinnoorganisationerna 
(Frankrike, Italien, Tyskland, Ir
land, Sydamerika m. fl.) hade önskat 
sända en deputation till påven för 
att inför honom framlägga kongres
sens önskningar och beslut. Påven 
avböjde dock besöket, men uppmana
de de katolska ombuden vid konfe
rensen att meddela sina resp, länders 
kvinnor, att han är en avgjord vän 
till kvinnorösträtten. 

För den statliga församlingen i 
Oregon, U. S. A., har framlagts ett 
förslag, gående ut på att alla brudpar 
före vigseln skola undergå examen. 
Om kontrahenterna visa sig äga allt
för klent förstånd, "mindre än ett 
tolv års barns", eller om någon av 
dem lider av smittosam sjukdom, 
skall vigsel förbjudas. I det först
nämnda fallet kan tillåtelse till vig
sel dock erhållas, om den undermå
lige av läkare gjorts steril för livet. 
Det antages, att förslaget skall bli 

lag. 

D:r phil. Käthe Bauer-Mengel-
berg har utnämnts till docent vid 
handelshögskolan i Mannheim. 

En parallell. 
Det är inte nog med att man blir 

hädd som man är klädd, även bosta
den synes spela en viss roll ifraga 
om den respekt man kan avvinna 

andra. 
Moder Svea bor inte alltid vac

kert. För halvtannat år sedan skrev 
Frigga Carlberg om själva Rikssa

len: 
"Salen verkade gammal och illa 

medfaren lantkyrka, smutsiga och 
söndriga pelare —" 

Den här gången var det inte frå
ga om en så förnämlig lokal utan 
bara om det största postkontoret i en 

stor stad. 
Det var inte smutsigt som Riks

salens pelare, bevars väl, nej, men 
rummet verkade med sitt gråa golv, 
sin mörka skamfilade inredning an
språkslöst och fattigt. 

Den trafikerande allmänheten ha
de tydligen en stark och klar känsla 
av att i en sådan här pauver lokal 
behövde man sannerligen inte gene
ra sig. Ett par springpojkar knac
kade utan uppehåll med naglarna 
mot disken för att påskynda post
tjänstemännens febrila arbete inne i 
luckorna, en gumma kältade över 
den otrevliga bråkiga posten, som 
inte kunde tro henne på hennes är
liga ansikte, utan begärde att hennes 
namn på en postanvisningsavi skulle 
vara bevittnat, och en äldre kolerisk 
herre flög fram och åter med en pre
numerationsblankett, som han fyllt : 
galet, och som han nu skulle skriva 
om, "alldeles som om jag inte har 
bättre användning för min tid än för 
sådant här förbannat bråk." 

Luften var laddad med allmänt 
missnöje, dåligt humör och ringakt
ning för det flitiga arbete, som ägde 
rum bakom glasskärmarne. 

Det var en kvart senare i ett av 
stadens förnämsta bankpalats. Den 
stora högloftade salen glänste av 
blänkande glasskivor och skinande 
mässing, de för allmänheten avsedda 
skrivborden och stolarne av blankpo-
lerad mahogny utstrålade rikedom 
och tjänstemännen hade denna min 
av lugn värdighet, som man får, när 
man är anställd i ett rikt och ansett 
företag. 

Fullt med springpojkar hängde 
väntande runt expeditionsdiskarne 
och stucko fram sina papper och 
digra penningbuntar, som ingen 
gjorde sig brådska med att mottaga. 

Knackade de med naglarne mot 
diskskivan för att påminna om sin 
höga därvaro och om tidens värde? 
Bort det! I en så fin lokal! 

Hustrun — och den andra. 
Av Julie Gram. 

Jag läser för närvarande en bok 
— en äktenskapsroman, om man så 
vill. Det är den gamla alltför van
liga historien om mannen som efter 
några års äktenskap med en stackars 
obetydlig liten kvinna plötsligen 
träffar Henne, den rätta — idealet. 

Såsom läsare sitter jag opartisk 
utanför och åskådar den historia, 
författaren upprullar. Jag känner 
hans tydliga önskan att väcka min 
sympati för mannen och den andra. 
Men mina tankar gå sina egna vägar, 
och jag följer med det hela, mer 
kritisk och desperat än man kanske 
bör vara vid läsandet av dylik lek

tyr. 
Först är det mannen som träder 

in på scenen. Naturligtvis en lä
kare! Alla män äro läkare eller fi
losofie doktorer i den sortens roma
ner. Märkvärdiga söndagsmänni
skor, som gå och vänta på att göra 
något betydande, vanligtvis en bok, 
vilken dock aldrig blir skriven, förr
än hon, den rätta, kommer med in
spirationen. 

Under tiden leva de sitt trista var
dagsliv tillsammans med hustrun, 
som de ingenting ha att säga, och 
barnet, som är likt dem själva och 
följaktligen deras enda glädje. 

Den bok jag läser innehåller alla 
ingredienserna. Mannen är provin
sialläkare, drömmare, fiolspelare, 
och tyst, så tyst, att hela huset lyss
nar i andlös spänning, när han nå
gon gång gör det den äran att tala. 
Barnet är naturligtvis hans avbild. 
Hustrun finns också någonstans i 
huset, men är så obetydlig att för
fattaren inte ens gitter att närmare 

presentera henne. På något sätt, 
som han icke anser det värt att spilla 
ord på, har hon en gång blivit hus
fru, maka och mor i läkarehemmet. 
Hon har burit brudkronan vid hans 
sida inför altaret, hans barn, års ge
mensamma sorge- och fröjdeämnen. 
Men allt detta får man blott ana sig 
till. Det enda man verkligen får 
veta om henne är att hon icke är den 
rätta — den som skall utlösa hans 
livs förnämsta uppgift: boken. 

Kanske har hon aldrig hört talas 
om denna bok! Kanske är hon full
komligt omedveten om den pina hon 
bereder mannen genom att endast 
ägna sina omsorger åt hans hushåll, 
barn och rena skjortor samt hemmets 
trevnad i allmänhet. Hon ser icke 
längre, stackars kvinna! (Författa
rens slutkläm). 

Men den andra däremot. Hon ser 
genast med sin djupa, av ungdom 
strålande blick att denne man har en 
stor uppgift att fylla. Och medan 
hustrun reder spenaten i köket, talar 
Hon med mannen bland rosorna på 
balkongen inspirerande ord om det 
vardande verket. Och på vers och 
prosa strömma deras själar över i 
varandra. 

Jag vet knappast varför jag gri
pes av antipati mot det där paret 
bland rosoena. Hon är ju intelligent 
och skön, och han skall ju skriva en 
bok. Och likväl verka de löjliga —• 
utanför det stora enkla, allvarliga, 
rättrådiga livets lagar. Deras tira
der trötta mig såsom en ändlös ouver
tyr till ett fästspel vilket aldrig ta
ger sin början. Min tanke irrar oav
brutet ned till hustrun, som ivrig 

m 

PARLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

"JC.Tbidezsan 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Den gamle herrn från posten var 
också där och stod tålmodigt väntan
de i kön vid glasluckan för att, när 
han sent omsider kom i tur att bli 
expedierad, få bakläxa på vad han 
skrivit. Men nu var han icke kole
risk längre, utan vandrade besked
ligt tillbaka till bordet för att göra 
ett nytt skriftprov, varefter han 
återvände till luckan, där man emel
lertid hänvisade honom till en annan, 
där han fick ställa sig längst bort i 
en hopplöst lång kö. Men icke en 
rynkning av de buskiga ögonbrynen, 
icke en min av otålighet i hans an
sikte, som uttryckte absolut och 
vördnadsfull underkastelse under ar
betsordningen i en så förnäm lokal. 

Nej, Moder Svea, får laga att hon 
bor dyrablare för att bli hädd akt
ningsfullt. 

Crayon. 

jrATtfrcti - • ~ • KSrSSi;## 

l 

/ediga stunder 
Fem minuters arbete på Kvällen er

sätter lika många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills har man genom Hård gnugg-
ning och borstning prässat smutsen ur 
kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både kläder och krafter. 

Nu för tiden låter man kläderna lig» 
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycket ren tvål, att 
det verkligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
Ingenting som kan skada kläderna eller 
färgerna. 

Kokning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÂ.L AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

•9 
mm 
ÄÄSI 

SSiS&irKg 
*ÜÄifs »X »T. 

1. Vanligt tvättpulver — inne-
hållande för litet tvål. 

2. RINSO — innehållande s4 
mycket tvål att det bildar 
ett tvålgelé. 

En gedigen damvâska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 

JLGafun 
U & RORSGATAR 1Ï 

och varm sysslar i barnkammare och 
kök för att hålla allt tillsammans. 
Och jag fattar icke riktigt den vack
ra främmande damens stora överläg
senhet gentemot henne, hustrun. Jag 
förstår inte hr doktorns intresse. 

Ett vackert, välordnat hem äger 
också en själ. Och detta är hustruns 
verk. Det friska, välskötta, välupp-
fostrade barnet en del av hennes hi
storia. För mig blir hon centralfigu
ren. Det är just vad författaren 
sorgfälligt förbigår, nämligen hust
runs tankar, känslor och gärning, 
som intressera mig mest. Där hon 
sysslar, undanträngd och obelönad, 
men dock trogen sin kärlek och sin 
plikt, anar jag något av den karak
tärens storhet och styrka isom dock, 
när allt kommer till allt, bär livet. 

Hur lättköpt är icke den andras 
seger. Hur futtigt detta joller, som 
endast kostar några vackra småleen
den och ord! Anar hon icke, att vil
ken man som helst, som varit gift 
några år, är beredd att falla för dy
likt, endast det kommer från till
räckligt unga och friska läppar! 
Smyger aldrig den tanken genom 
hennes själ, att med samma betagna 
blick som mannen vid hennes sida 
betraktar henne, har han en gång be
traktat hustrun — såsom den enda 
rätta! Och ryser hon inte för den 
säkra utvecklingen! . 

Men författaren vill tydligen icke 
ha det på det sättet. Han .formar 
slutakten till ett sorgespel, vari två 
för varandra födda själar, blödande 
taga avsked av varandra — för plik
tens skull! Doktorn skriver sin sto
ra bok, och Hon drar sig heroiskt 
tillbaka från ett skövlat hem med 
mannens hjärta och barnets tillgiven
het i sin kappsäck. 

Men om hustruns öde nämnes in
genting. Det är tydligen för litet 
för en stor .författare att behandla. 
Men i sina tankar är det dock på 
hennes ödmjuka huvud läsaren i 
tysthet trycker livets och heroismens 
törniga rosenkrans. 

Sommaren ärjify 

Färga Eira urblekta gardiner 
draperier och andra plagg mej 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

g^The Florist's Telegraphier; 
Association TT. S. A. samfc BlumenstW 
den-Vermittlung, Berlin äro tT£" 
nationella sammanslutningar av blomste" 
handlande med representanter jorden runt 

Genom dessa sammanslutningar niö'' 
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under M 
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till da» föt 

önskad leverans, i annat fall betalar kun-
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å all» 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

är enastående för 
fintvätt. 

Smide alla slag, Keramik, Väfnader 

Bese utställningen 
SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 
Ett parti eleganta 

Badkappor 
slutsäljes till 

24: 50 och 29:50. 

WIENERMAGASINET 
Kungsgatan 34. 

ligt med nervkraft för konst, ^ee 

skap och humanistisk bildning-
Den vite mannen betalar ett 

pris för sin överlägsenhet. Fm 0 

tålig hud hör nästan alltid ihop ^ 

ett överkänsligt nervsystem. ^ 

Rinso 

Den vita huden. 

Den engelske vetenskapsmannen 
d:r Leonard Williams har hållit en 
serie föredrag över ämnet "Karaktä
rens fysiska och fysiologiska grund
lag". Han gjorde därvid gällande, 
att huden är hjärnans och ryggmär
gens moder, att ju mer huden tar 
från nervsystemet för pigment er ing 
(färgning), desto lägre blir indivi
dens andliga utveckling. Negern, 
vars hud måste tillföras en mycken
het färg, får i behåll endast obetyd-

mannen är icke av naturen ^ 
leva i den mörkhyade mannens ia 

Hans vita hud är på samma 
hans ära och hans olycka. e 

länar honom de egenskaper soin^ 

honom till härskare, men den P ^ 

nom på samma gång ^ 
fortplanta sin egen ras i e ^ 
land. Efter några generatwne^ 

den vita kvinnan steril, un er 

den färgade fortfar att ^ a™ ^ 

kände fruktsam. Den vithuda*> 

mår icke att göra sig de tr0P ^ 

matförhållandena un^(>1^an,° ar ^11 
andlas av dem och fö^0 omv 

sist sin ras' höga särm: arken-

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiMiii! 

Tjock, varm, vacker, slitstark. 

Mattan för det burgna, välombonade, med kulti"cra(1 smak inreddaj 

I^OJVSTFLITElSr Göteborg 3-

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

0ffe^nÔjen' 

« största revysuecés 

K5p svenska varor. 

unaj?6"1-
En pigasb,and p.gor. 

Paulines brÖHopsafton^ 

fjSngedralsTeater 

^ Varje afton W. 8,15. 
Succéspjäsen 

Mollusken. 

A n v ä n d  K O D A K  =  F I L M  
Lika god finnes ej. 

D E L T A G  I  H A S S E L B L A D S  
B A R N B I L D - P R I S T Ä V L A N .  

Begär Cirkulär. 

La t  f r a m k a l l a  och kopiera hos 

Hasselbiads Fotografiska Aktiebolag. 

fi*ucin 
•KODARFILM 

SNAPSHOTS. 
Hur står det till? 

jCfFischer, Blomsterhandel 
I O" .. •>>, Oöteborg lU'dra Hamngatan 25, Göteborg 

I ,itt för Tyska kyrkan) 
,(™ Telefon 11451 

TELEFON REKOMMENDERAS! 

'VITA BANDETS: 
V 

^ R E S T A U R A N G E R :  
! slottsskogen vid stora dammen ! 

Kungsgatan 41 

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

SLOTTSSKOGEN « 
Î Konsert dagligen 5-7, 8-11 e. m. . 
• , c:-«rf-i\»A Fot 

\ 
Dirigent: Siegfried Fournes. , 

' 
y 

Par (ttncJ^ar man^ 
r 

6äst? 

Sjötngåtösoitlan 
Slottsftogen. J :sta (Ü. matsals« ocfj 
femôitorisett>ering. £unef), TJliööag« 
o. Aftonkonsert. 33est. pr tel. J 9268. 

'Kusfiållss6. Dtargareta 
Parégatan 2. l:sta fil. mat; 
seroering. yritfcost, —uni'I),-
Dîiôèag m. m. Tel. 16958. 

jmpettal Jtamngatan 11. 
Dîittfor îkimftyrfjan. 
Telefon 70*2, 16872. 

Restaurant Terrassen 
förstklassig fionditott ocfj 
(uneltsernering. Tel. 19279. 

Konbitoti ^Restaurant, Kors« 
gatan 13, 1 tr. Tel. 107 79. 

-Stora Teaterns Jlestau* 

tant üommar terrassen. 
Tel. 3273. IHusik. 

Ditå 3anôet 
Kungsgatan ^1. « Telefon 107 89. 

Do[Imets«TTleetfis Tfiesalong. 
frukost, £uncfi, .Smörgåsar. 

llTiâôag:",konsert flsti. 

Jag tog härom dagen min sed
vanliga förmiddagspromenad. 

När jag vandrat en stund mötte 
jag fru B. Yi äro rätt nära gran
nar, men mötas alltid endast på de 
mest avlägsna platser. 

— Hur står det till med dej? sade 
fru B. på sitt glada sätt. Man be
höver för rästen inte fråga. Det är 
alldeles väldigt vad du ser frisk och 
duktig ut. En helt annan människa 
än när jag sist mötte dig, låt mig se, 
var det inte i Köpenhamn? 

Hennes ord gladde och styrkte 
mig. I mina tankar framväxte ett 
halvt beslut att slå en tilltänkt fjor
ton dagars rekreationsresa ned till 
Erzgebirge ur hågen. Yarför skulle 
man kasta ut pengar på att rekre-
era sig, när man var frisk! Och dess
utom hade utlandet alldeles inpå 
dörrarna! Man behövde ju endast 
taga en utställningsvagn upp till 
Götaplatsen för att se en provkarta 
på den kosmopolitiska samling, som. 
brukar stämma möte i Södern. 

Efter några steg mötte jag fru T. 
Hon sade med sorgsen stämma: 

— Hur står det till? Kära vän, 
du ser riktigt medtagen ut. En tur 
upp mot fjällen eller skogen skulle 
bestämt göra dig gott. Det är inte 
riktigt, när man så där utan anled
ning faller av. 

Jag fortsatte min väg långsamt 
som en begravningspsalm. Fjorton 
dagar i Erzgebirge var alldeles för 
litet.- Jag måste 110g taga minst en 
månad för att komma på fötter igen. 

Under mina nedstämda betraktel
ser i denna riktning råkade jag i 
hörnet till Avenyen rakt i armarna 
på den glada fröken K. 

— Vad i himlens namn gör. du 
med dig, människa? utropade hon. 
Har du hittat någon bit av Idunas 
äpple? Du blir ju yngre och yngre 
för var dag, medan en annan stac
kare oavbrutet skraltar av. 

Erzgebirge farväl! Upprymd och 
föryngrad gick, nej flög jag ned ef
ter Östra Hamngatan. Yid Dohms 
hörna tog mig någon varsamt och 

häjdande i armen. 
När jag vände mig om mötte jag 

min fasters bekymrade blick. 

— Yad du magrar! sade hon 
strängt, nästan förebrående. Jag 
höll nästan på att inte känna igen 
dig. så tärd och förändrad har du 
blivit. Är du inte frisk? Något må
ste göras, gå till läkaren för all del, 
du är ännu jämförelsevis för ung att 
se så gammal ut! 

Folkskygg och dödstrött släpade 
jag mig till närmaste spårvagnshåll
plats. Idunas äpple och allt var 
glömt. Jag kände mig verkligt 
skral. För mina tankar återuppsteg 
Erzgebirges fjällkedja, stor och öd-
lig nog att under några månader 
för världens blick begrava den stac 
kars medtagna människospillra som 
jag kände mig vara. 

Yid hemkomsten uppsökte jag be 
kymrad spegeln. Men mitt ansikte 
var sig precis likt. Jag kunde inte 
se någon skillnad. Och ändå hade 
jag under loppet av en enda fattig 
timme varit duktig och frisk och 
medtagen och eländig, ung som en 
Idunas gunstling och gammal och 
skröplig som en för tidigt åldrad. 

Hur stod det egentligen till? 
Ragna Peters. 

Husmödrar och 
tjänarinnor. 

Ett schveiziskt normal

arbetsavtal. 

i månaden, därav två söndagsefter
middagar. Tiden beräknas till minst 
4 lediga timmar, samt för minst en 
eftermiddag i månaden till 8 timmar. 
1 jänarinnorna äga rätt att varannan 
söndag bevista högmässan, de katol
ska därjämte att varannan söndag 
övervara den tidiga mässan. Med
lemskap j föreningar är tillåtet. Ön
skar tjänarinnan deltaga i undervis
ningskurser eller att gå på föreläs
ningar, bör hon erhålla tillåtelse där
till, men husmodern äger "rättighet 
att avdraga de timmar, som på detta 
sätt tagas från arbetsdagen, på fri
tiden. Utöver den fastställda arbets
tiden är tjänarinnan skyldig att vid 
tvingande behov tillfälligt lämna si
na tjänster, dock ej i sådan grad att 
hennes hälsa lider därav. Gottgö-
relse lämnas henne i fritid eller me
dels kontant ersättning. Efter ett 
års tjänst har tjänarinnan rätt till 
14 dagars semester med lön. Mini
milön för icke fackutbildade tjänar
innor är 25 francs i månaden och för 
fullt utlärda 40 francs. (I svenskt 
mynt resp. kr. 16,50 och 26.40). Tjä
narinnan är ersättningsskyldig för 
av henne i tjänsten anställd skada, 
om den är avsiktlig eller vållad av 
slarv. Yarje tjänarinna måste vara 
inskriven i sjukkassa. Premierna 
betalas till 3/4-delar av arbetsgiva
ren. Då en tjänarinna tar plats, må
ste hon deponera 5 francs som sä
kerhet för att hon på bestämd dag 
skall infinna sig. Träder hon or
dentligt i tjänst, får hon tillbaka 
penningarne, eljes tillfalla de arbets
givaren. Denne å sin sida måste er
sätta tjänarinnan, om han efter att 
ha givit henne löfte om plats, icke 
antar henne. Beloppet är minst 10 
francs. För båda parterna gäller e;i 
uppsägningstid av 14 dagar. Upp
sägning måste ske den 1 eller 15 i 
månaden. 

3ames Lundgren cCs 
Göteborg 

Sverige* största och jomaméta 
théfirma. 

0B5L VARNAS W EFTERAPNINGSR.! 

I kantonen Zürich i Schweiz har 
efter långvariga förhandlingar mel
lan husmoder- och tjänarinneförenin-
garne samt representanter för rege
ringsrådet upprättats ett normalar
betsavtal för tjänarinnor, vilket skall 
gälla provisoriskt- för innevarande 
år i städerna Zürich och Winterthur. 
Tillfredsställer avtalet de intressera
de parterna, kommer det att få för
längd giltighet och förankras i av-
talslagstiftningen. 

Avtalet innehåller bl. a. följande 
bestämmelser : Tjänarinnans arbets
dag beraknas till 14 timmar, däri in
begripna timmar för måltider. Hon 
ikall ha minst 6 fria eftermiddagar 

Glädjen som 
medicin. 

j 

de pedagogiska kurserna vid 
universitetet i Jena den 6—18 näst-

stundande aug. skall docenten fru 

b'li, Martin-Zeitz leda en kurs i 

^bildning för äktenskap och mo-
dwskap Upplysningar om kurser-
!'a ':'mMr, mot porto, Sekretariatet, 

räu]ein Blomeyer, Jena, Karl Zeiss-
Platz 3. 

DETA 
Hamng 

N-I-ABI 
Handarbeten 

urval 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Yi skulle vara friskare och lyck
ligare människor, om vi bättre för-

stode att göra det trevligt för oss. 
Glädje skapar hälsa. Nöje är ofta 

det verksammaste botemedel i värl

den. 
Då människor äro sjuka och ned

slagna, är det i många fall inget or

ganiskt fel, som är orsaken. De lida 
av "monotonitis" — det rent av fy
siska obehag, som affärsmannen, den 

strängt arbetande husmodern, var 
och en soim för ett alltför enformigt 

liv, ofta erfar. 
Det är lättare att vara frisk och 

glad i de länder, där solen nästan 

alltid skiner. Men om vi måste leva 

och röra oss och ha vår varelse i över

fyllda städer under tryckande kli

matiska förhållanden, sa måste vi 
mera tänka på att förskaffa oss häl
sa genom en smula omväxling i det 

dagliga enahanda. 

Hälsa och glädje. 

Har ni aldrig lagt märke till vil
ken inverkan ett litet nöje kan ha 
på kroppsligt eller själsligt illabe-

finnande? 
Det skulle ligga ett vidsträckt fält 

för filantropisk verksamhet blott 

och bart d förskaffandet av nöjen åt 
kvinnor, som måste föra ett alltför 

tråkigt liv, i saknad av allt, som för
skönar tillvaron. Det är sådana, som 
lida av nedslagenhet utan synbar or
sak, som skulle ha mest nytta av nö
jeskuren. Låt dem försöka t. ex. 
teatern, där en god pjes eller mun
ter musik kan friska upp dem och 

leda deras tankar från deras egna 

lilla trånga värld. 
Förhållandet rörande många män

niskors sjukdomar är, att de inte för
stå sig på att "lätta upp" livet för 
sig. De ge ut pengar för droppar 

och stärkande medel, som i stället 
borde användas på någon slags för
ströelse, vilken skulle verka bra myc
ket kraftigare. Har ni gett akt på, 
hur ett intressant samtal på ett tåg 
eller en båt kan skydda er för den 
yrsel och huvudvärk, som brukar 
plåga er på resor? Har ni inte märkt, 
att ett oväntat nöje har kunnat kom
ma er att glömma tandvärk eller nå
got annat ont, som under vanliga 

förhållanden skulle hållit er nere un

der timmar? 

könheten i musik eller bildande 

konst, de ha bara aldrig varit inom 

dörren till dessa högre världar. Må 
de emellanåt besöka ett tavelgalleri 

eller ett museum. Må de gå till en 
konsert, där man kan höra nästan 

lika bra på de billiga platserna som 

på de dyraste. Ma de sällskapa med 
en liten krets av glada och trevliga, 

vänner och inte dra sig alldeles 

ifrån sällskapslivet, s o ni så många 
kvinnor äro fallna för att göra! 

Olika, slag av nöjen passa för olika 
människor. De flesta av oss veta, 
vad vi tycka om, och böra försöka 
förskaffa oss det och inte anse våra 
önskningar i den vägen som något 
syndigt och själviskt, som sa många 
människor göra. Tillfällen till nö

jen är en nödvändighet, ej en lyx, 
och det finns något sådant som dår
aktig sparsamhet, sett från hälsosyn
punkt. Det är bättre att ge ut pen
gar för vår trevnad än till läkare 

och medicin. 

Vad som menas med nöje. 

Lite omväxling och kroppsrörelse 

är just vad en mängd så kallade 
"hårt arbetande" människor behöva. 

Vi äro alla böjda för att förfalla 
till slentrian, men nöjen av rätta 

sorten komma oss att bryta med slen
trianen och hålla oss unga, För
ströelse behöver ej vara något nerv

spännande och tröttande. De män
niskor, som feberaktigt jaga efter 
nöjen, ha i verkligheten inget nöje 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Förströelse är ingen lyx. 

Yad beträffar husmodern, som må
ste leva ett alltför slentrianmässigt 
liv, så måste hon betrakta det som 

en plikt mot sig själv och sin familj 
att regelbundet förskaffa sig små 
förströelser. Penningfrågan behöver 
ej utgöra ett oöverkomligt hinder. 

Det finns få kvinnor, som äro så 
själlösa, att de ej kunna njuta av 

im •iiBiianaiiBh 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

SIDENHUSET Damernas P. D. KORSETTER 
Paradis. " världens förnämsta  korsett. 

DAMKONFEKTION, SIDEN, YLLE- & BOMULLSTYGER, TRICOTAGE, 
HANDSKAR, VANTAR, STRUMPOR m. M. 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

I VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

l ä s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORES HANDELS-
otlt SJÖFARTS-TIDNING 

/ Josenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

32. 

"Hos handlande Krontaler, lamp-

affären vid torget. Bovarne ha in
genting tagit utom pengarna i dags
kassan Det var ändå några hundra 

kronor. Ja, vad skall man säga? 

Den ena inbrottsstölden efter den an
dra, Men det värsta är, att polisen 

inte har den minsta ledtråd. Matte 

vara inpiskade skälmar. Men till slut 

bli de nog fast. Dålig affar, oarlig-

het. Har jag inte rätt, herr baron. 
"Ni och er Moritz hålla er pa en 

säkrare väg." „ 
"Gud ske lov ja, herr baron. 

Baronen fördjupade sig åter i 

traktandet av sina blommor. En av 
convolvulusrankorna, som hade snort 

sig om rosenknoppen, hade just öpp

nat sin första blomma mot solen. Den 

var lik ett mörkblått öga, men fullt 
av kall ondska och tycktes stirra på 

baronen. Den strypta rosenknoppen 

hängde vissnad mot jorden. 
Baronen böjde sig ned och strök 

medlidsamt över det döda rosenbar

net. 
"Stackars lilla knopp!" 
Med ett svart flor tätt över ansik

tet kom Erna Abeking över gården 

tillbaka från sitt arbete. Under flo
rets väv var ansiktet vitt som kalk. 
Hon slog icke upp ögonen från mar
ken, då hon gick förbi sin gamle 

vän. 

groll. Yar det väl en förbrytelse, 

att en från vaggan misshandlad va

relse icke beundrade en världsord
ning, som hon alltid trampat under 

fötterna? Honom själv, Paul, hade 
hon ju icke förolämpat! Hennes sten

kolsögon logo mot honom, hennes 
mjuka runda händer ströko smekan

de över hans ärm. Hon gick så 

XVIII. 

De närmaste veckorna förflöto i 

Rosenhof i synbar stillhet, men un

der den lugna ytan brusade dock 
ett underligt lidelsefullt liv. I flere 

dagar hade Julia smugit sig omkring 

Paul, på en gång ödmjuk och trot

sig likt ett barn, som fått bannor, 
och utan att förstå orsaken till hans 

långt i självövervinnelse, att hon 

täckte en hel sida av hans "förskrift 
med kråkfötter och bläckfläckar. 

Hon försökte läsa en av de böcker 
han lånat henne, och han fann henne 

insomnad med kinden mot en av dess 

sidor. 
Skulle han då aldrig, aldrig mer 

bli god på henne igen? 
Till hälften av svaghet, hälften 

förbarmande förlät han. Men den 
revan som uppstått mellan dem, slöt 

sig icke mer. % 

Det Wessel sk a äkta paret levde i 

fullständig tillbakadragenhet. Några 
gånger vid föreningssammanträden 

hade Paul försökt att närma sig 
Ernst Wessel, då han kände sig sam-
hörig med honom på grund av es
sels sedliga världsåskådning såväl 

som hans ivriga strävan efter bild

ning, och icke minst genom hans 

kärlek till Ede. Men Ernst Wessel 

hade visat sig oåtkomlig. 
En gång hade Julia träffat fru 

Wessel, som efter Edes död skynda
de förbi henne med nedslagna ögon 

utan att hälsa. Det var i Pothoffs 
butik, där Julia skötte affären, me

dan fru Pothoff var ute. Där fanns 
ingen möjlighet att undkomma, Lis-

beth höll den lille Augusts hand fast 
i sin, som om hon varit rädd och 

begärde med knappt hörbar röst sina 

varor. 
Julia betraktade henne med ett ut

tryck av godmodig satir på sitt mar-

moransikte. 
"Hur står det till fru Wessel? Man 

ser er ju aldrig nu för tiden." 
Lisbeth lyfte hjälplös sina blå 

ögon. "Jag går aldrig ut, fröken 

Julia, nej. alls inte mer. ' 
"Men det var bra trevligt, när vi 

gav oss i väg på söndagseftermidda
garne. Inte? Minns ni ännu den 
där söndagen i zoologiska trädgår

den? Och sedan på ön?" 
"Ja, ja. Men efteråt kom olyc

kan." Och tårar fyllde Lisbeths 

ögon och rullade utför kinderna. 

"Ja, han var för ung och för dum, 

er svåger. Fru Wessél, om han nöd

vändigt ville bort, varför då genast 

lämna världen? Hade ju bara be

hövt resa till Amerika! Och dit hade 

han kunnat ta' er med!" 
Lisbeth såg sig förskräckt om. 

"Tyst! — Tyst! — För Guds skull 

var tyst, fröken Julia! Tänk om 
Wessel hörde det! Han har strängt 

förbjudit mig att tala med er. 

Snälla fröken Julia, ge mig det jag 
skall ha, och låt mig gå. Jag törs 
ju knappast ens gå ensam över går

den." 
"Och det håller ni till godo med?! 

Så dum är ni?! ^ isa honom bara 

vad ni är, och vad han är." 
Men Lisbeth lyfte på sin klän

ning, och drog undan armen från 

Julias hand. som hon lagt därpå. 
"Låt mig vara, fröken Julia. Det 

som har kommit över mig, det kom 
som när ett järnvägståg far över en 

oförsiktig människa: innan hon hun
nit se det komma, ligger hon under 

hjulen. För mig finns nog inte mer 

glädje i livet. Men att min lille 

August här, när han en gång blir 

stor, skulle se på mig med sådana 
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Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 
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Emottager insättningar mot högsta 

gällande ränta. 
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ringsfack. 
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Förmedlar köp och försäljning 

aktier och obligationer. 

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

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten depoéition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 
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100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 
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Egna fonder Kr. 78.750.000 
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Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel, enskilda 
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Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

(Inf. gen. Oöteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. */« 2—>/a 3, övriga 
tider efter avtal. 

gar måste släppas lösa. De vackra 
lögnerna måste bort, de skrävlande 
osanningarna 'bringas på skam. La
zarus måste dö för att leva sitt nya 
liv. Hjärtan måste krossas, innan 
de kunna bli botfärdiga och ödmju
ka. Det finns ingen frälsning i 
glans och ståt och yttre maktmedel. 
Det finns inget botemedel i pengar 
eller i det, som kan köpas för pen
gar. Det finns inget hopp i hat. 
Det finns ingen balsam i dyn. 

Detta är den hemlighet, som jag 
kommit på spåren under tröttsamma 
dagar och långa ensamma nätter. 
Detta är det trollmedel, som jag stal 
från Exmores åsar och de mossiga 
dälderna i Devonshire. 

Det blåser fredsvind. 

Svenska freds- och skiljedomsför
eningen har i dagarna hållit sin års
konferens i Söderhamn. Av årsbe
rättelsen framgick, att det avslutade 
verksamhetsåret varit synnerligen 
gynnsamt för föreningen, som erhål
lit en ökning i antalet lokalförenin
gar från 28 till 118 och i medlems
antalet från omkring 4,000 till om
kring 8,000. Åt centralstyrelsen 
uppdrogs att utröna möjligheten för 
att skapa en samorganisation för de 
olika fredsorganisationerna inom 
landet. 

Från Kvinnovärlden. 

De i kvinnokonferensen i Rom del
tagande representanterna för-de sto
ra katolska kvinnoorganisationerna 
(Frankrike, Italien, Tyskland, Ir
land, Sydamerika m. fl.) hade önskat 
sända en deputation till påven för 
att inför honom framlägga kongres
sens önskningar och beslut. Påven 
avböjde dock besöket, men uppmana
de de katolska ombuden vid konfe
rensen att meddela sina resp, länders 
kvinnor, att han är en avgjord vän 
till kvinnorösträtten. 

För den statliga församlingen i 
Oregon, U. S. A., har framlagts ett 
förslag, gående ut på att alla brudpar 
före vigseln skola undergå examen. 
Om kontrahenterna visa sig äga allt
för klent förstånd, "mindre än ett 
tolv års barns", eller om någon av 
dem lider av smittosam sjukdom, 
skall vigsel förbjudas. I det först
nämnda fallet kan tillåtelse till vig
sel dock erhållas, om den undermå
lige av läkare gjorts steril för livet. 
Det antages, att förslaget skall bli 

lag. 

D:r phil. Käthe Bauer-Mengel-
berg har utnämnts till docent vid 
handelshögskolan i Mannheim. 

En parallell. 
Det är inte nog med att man blir 

hädd som man är klädd, även bosta
den synes spela en viss roll ifraga 
om den respekt man kan avvinna 

andra. 
Moder Svea bor inte alltid vac

kert. För halvtannat år sedan skrev 
Frigga Carlberg om själva Rikssa

len: 
"Salen verkade gammal och illa 

medfaren lantkyrka, smutsiga och 
söndriga pelare —" 

Den här gången var det inte frå
ga om en så förnämlig lokal utan 
bara om det största postkontoret i en 

stor stad. 
Det var inte smutsigt som Riks

salens pelare, bevars väl, nej, men 
rummet verkade med sitt gråa golv, 
sin mörka skamfilade inredning an
språkslöst och fattigt. 

Den trafikerande allmänheten ha
de tydligen en stark och klar känsla 
av att i en sådan här pauver lokal 
behövde man sannerligen inte gene
ra sig. Ett par springpojkar knac
kade utan uppehåll med naglarna 
mot disken för att påskynda post
tjänstemännens febrila arbete inne i 
luckorna, en gumma kältade över 
den otrevliga bråkiga posten, som 
inte kunde tro henne på hennes är
liga ansikte, utan begärde att hennes 
namn på en postanvisningsavi skulle 
vara bevittnat, och en äldre kolerisk 
herre flög fram och åter med en pre
numerationsblankett, som han fyllt : 
galet, och som han nu skulle skriva 
om, "alldeles som om jag inte har 
bättre användning för min tid än för 
sådant här förbannat bråk." 

Luften var laddad med allmänt 
missnöje, dåligt humör och ringakt
ning för det flitiga arbete, som ägde 
rum bakom glasskärmarne. 

Det var en kvart senare i ett av 
stadens förnämsta bankpalats. Den 
stora högloftade salen glänste av 
blänkande glasskivor och skinande 
mässing, de för allmänheten avsedda 
skrivborden och stolarne av blankpo-
lerad mahogny utstrålade rikedom 
och tjänstemännen hade denna min 
av lugn värdighet, som man får, när 
man är anställd i ett rikt och ansett 
företag. 

Fullt med springpojkar hängde 
väntande runt expeditionsdiskarne 
och stucko fram sina papper och 
digra penningbuntar, som ingen 
gjorde sig brådska med att mottaga. 

Knackade de med naglarne mot 
diskskivan för att påminna om sin 
höga därvaro och om tidens värde? 
Bort det! I en så fin lokal! 

Hustrun — och den andra. 
Av Julie Gram. 

Jag läser för närvarande en bok 
— en äktenskapsroman, om man så 
vill. Det är den gamla alltför van
liga historien om mannen som efter 
några års äktenskap med en stackars 
obetydlig liten kvinna plötsligen 
träffar Henne, den rätta — idealet. 

Såsom läsare sitter jag opartisk 
utanför och åskådar den historia, 
författaren upprullar. Jag känner 
hans tydliga önskan att väcka min 
sympati för mannen och den andra. 
Men mina tankar gå sina egna vägar, 
och jag följer med det hela, mer 
kritisk och desperat än man kanske 
bör vara vid läsandet av dylik lek

tyr. 
Först är det mannen som träder 

in på scenen. Naturligtvis en lä
kare! Alla män äro läkare eller fi
losofie doktorer i den sortens roma
ner. Märkvärdiga söndagsmänni
skor, som gå och vänta på att göra 
något betydande, vanligtvis en bok, 
vilken dock aldrig blir skriven, förr
än hon, den rätta, kommer med in
spirationen. 

Under tiden leva de sitt trista var
dagsliv tillsammans med hustrun, 
som de ingenting ha att säga, och 
barnet, som är likt dem själva och 
följaktligen deras enda glädje. 

Den bok jag läser innehåller alla 
ingredienserna. Mannen är provin
sialläkare, drömmare, fiolspelare, 
och tyst, så tyst, att hela huset lyss
nar i andlös spänning, när han nå
gon gång gör det den äran att tala. 
Barnet är naturligtvis hans avbild. 
Hustrun finns också någonstans i 
huset, men är så obetydlig att för
fattaren inte ens gitter att närmare 

presentera henne. På något sätt, 
som han icke anser det värt att spilla 
ord på, har hon en gång blivit hus
fru, maka och mor i läkarehemmet. 
Hon har burit brudkronan vid hans 
sida inför altaret, hans barn, års ge
mensamma sorge- och fröjdeämnen. 
Men allt detta får man blott ana sig 
till. Det enda man verkligen får 
veta om henne är att hon icke är den 
rätta — den som skall utlösa hans 
livs förnämsta uppgift: boken. 

Kanske har hon aldrig hört talas 
om denna bok! Kanske är hon full
komligt omedveten om den pina hon 
bereder mannen genom att endast 
ägna sina omsorger åt hans hushåll, 
barn och rena skjortor samt hemmets 
trevnad i allmänhet. Hon ser icke 
längre, stackars kvinna! (Författa
rens slutkläm). 

Men den andra däremot. Hon ser 
genast med sin djupa, av ungdom 
strålande blick att denne man har en 
stor uppgift att fylla. Och medan 
hustrun reder spenaten i köket, talar 
Hon med mannen bland rosorna på 
balkongen inspirerande ord om det 
vardande verket. Och på vers och 
prosa strömma deras själar över i 
varandra. 

Jag vet knappast varför jag gri
pes av antipati mot det där paret 
bland rosoena. Hon är ju intelligent 
och skön, och han skall ju skriva en 
bok. Och likväl verka de löjliga —• 
utanför det stora enkla, allvarliga, 
rättrådiga livets lagar. Deras tira
der trötta mig såsom en ändlös ouver
tyr till ett fästspel vilket aldrig ta
ger sin början. Min tanke irrar oav
brutet ned till hustrun, som ivrig 

m 

PARLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

"JC.Tbidezsan 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Den gamle herrn från posten var 
också där och stod tålmodigt väntan
de i kön vid glasluckan för att, när 
han sent omsider kom i tur att bli 
expedierad, få bakläxa på vad han 
skrivit. Men nu var han icke kole
risk längre, utan vandrade besked
ligt tillbaka till bordet för att göra 
ett nytt skriftprov, varefter han 
återvände till luckan, där man emel
lertid hänvisade honom till en annan, 
där han fick ställa sig längst bort i 
en hopplöst lång kö. Men icke en 
rynkning av de buskiga ögonbrynen, 
icke en min av otålighet i hans an
sikte, som uttryckte absolut och 
vördnadsfull underkastelse under ar
betsordningen i en så förnäm lokal. 

Nej, Moder Svea, får laga att hon 
bor dyrablare för att bli hädd akt
ningsfullt. 

Crayon. 
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/ediga stunder 
Fem minuters arbete på Kvällen er

sätter lika många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills har man genom Hård gnugg-
ning och borstning prässat smutsen ur 
kläderna - ett utmärkt sätt att slita ut 
både kläder och krafter. 

Nu för tiden låter man kläderna lig» 
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycket ren tvål, att 
det verkligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
Ingenting som kan skada kläderna eller 
färgerna. 

Kokning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÂ.L AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

•9 
mm 
ÄÄSI 

SSiS&irKg 
*ÜÄifs »X »T. 

1. Vanligt tvättpulver — inne-
hållande för litet tvål. 

2. RINSO — innehållande s4 
mycket tvål att det bildar 
ett tvålgelé. 

En gedigen damvâska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 

JLGafun 
U & RORSGATAR 1Ï 

och varm sysslar i barnkammare och 
kök för att hålla allt tillsammans. 
Och jag fattar icke riktigt den vack
ra främmande damens stora överläg
senhet gentemot henne, hustrun. Jag 
förstår inte hr doktorns intresse. 

Ett vackert, välordnat hem äger 
också en själ. Och detta är hustruns 
verk. Det friska, välskötta, välupp-
fostrade barnet en del av hennes hi
storia. För mig blir hon centralfigu
ren. Det är just vad författaren 
sorgfälligt förbigår, nämligen hust
runs tankar, känslor och gärning, 
som intressera mig mest. Där hon 
sysslar, undanträngd och obelönad, 
men dock trogen sin kärlek och sin 
plikt, anar jag något av den karak
tärens storhet och styrka isom dock, 
när allt kommer till allt, bär livet. 

Hur lättköpt är icke den andras 
seger. Hur futtigt detta joller, som 
endast kostar några vackra småleen
den och ord! Anar hon icke, att vil
ken man som helst, som varit gift 
några år, är beredd att falla för dy
likt, endast det kommer från till
räckligt unga och friska läppar! 
Smyger aldrig den tanken genom 
hennes själ, att med samma betagna 
blick som mannen vid hennes sida 
betraktar henne, har han en gång be
traktat hustrun — såsom den enda 
rätta! Och ryser hon inte för den 
säkra utvecklingen! . 

Men författaren vill tydligen icke 
ha det på det sättet. Han .formar 
slutakten till ett sorgespel, vari två 
för varandra födda själar, blödande 
taga avsked av varandra — för plik
tens skull! Doktorn skriver sin sto
ra bok, och Hon drar sig heroiskt 
tillbaka från ett skövlat hem med 
mannens hjärta och barnets tillgiven
het i sin kappsäck. 

Men om hustruns öde nämnes in
genting. Det är tydligen för litet 
för en stor .författare att behandla. 
Men i sina tankar är det dock på 
hennes ödmjuka huvud läsaren i 
tysthet trycker livets och heroismens 
törniga rosenkrans. 

Sommaren ärjify 

Färga Eira urblekta gardiner 
draperier och andra plagg mej 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

g^The Florist's Telegraphier; 
Association TT. S. A. samfc BlumenstW 
den-Vermittlung, Berlin äro tT£" 
nationella sammanslutningar av blomste" 
handlande med representanter jorden runt 

Genom dessa sammanslutningar niö'' 
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under M 
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till da» föt 

önskad leverans, i annat fall betalar kun-
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å all» 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 — 10365 
Telegram "Vasa" 

är enastående för 
fintvätt. 

Smide alla slag, Keramik, Väfnader 

Bese utställningen 
SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 
Ett parti eleganta 

Badkappor 
slutsäljes till 

24: 50 och 29:50. 

WIENERMAGASINET 
Kungsgatan 34. 

ligt med nervkraft för konst, ^ee 

skap och humanistisk bildning-
Den vite mannen betalar ett 

pris för sin överlägsenhet. Fm 0 

tålig hud hör nästan alltid ihop ^ 

ett överkänsligt nervsystem. ^ 

Rinso 

Den vita huden. 

Den engelske vetenskapsmannen 
d:r Leonard Williams har hållit en 
serie föredrag över ämnet "Karaktä
rens fysiska och fysiologiska grund
lag". Han gjorde därvid gällande, 
att huden är hjärnans och ryggmär
gens moder, att ju mer huden tar 
från nervsystemet för pigment er ing 
(färgning), desto lägre blir indivi
dens andliga utveckling. Negern, 
vars hud måste tillföras en mycken
het färg, får i behåll endast obetyd-

mannen är icke av naturen ^ 
leva i den mörkhyade mannens ia 

Hans vita hud är på samma 
hans ära och hans olycka. e 

länar honom de egenskaper soin^ 

honom till härskare, men den P ^ 

nom på samma gång ^ 
fortplanta sin egen ras i e ^ 
land. Efter några generatwne^ 

den vita kvinnan steril, un er 

den färgade fortfar att ^ a™ ^ 

kände fruktsam. Den vithuda*> 

mår icke att göra sig de tr0P ^ 

matförhållandena un^(>1^an,° ar ^11 
andlas av dem och fö^0 omv 

sist sin ras' höga särm: arken-

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiMiii! 

Tjock, varm, vacker, slitstark. 

Mattan för det burgna, välombonade, med kulti"cra(1 smak inreddaj 

I^OJVSTFLITElSr Göteborg 3-

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

0ffe^nÔjen' 

« största revysuecés 

K5p svenska varor. 

unaj?6"1-
En pigasb,and p.gor. 

Paulines brÖHopsafton^ 

fjSngedralsTeater 

^ Varje afton W. 8,15. 
Succéspjäsen 

Mollusken. 

A n v ä n d  K O D A K  =  F I L M  
Lika god finnes ej. 

D E L T A G  I  H A S S E L B L A D S  
B A R N B I L D - P R I S T Ä V L A N .  

Begär Cirkulär. 

La t  f r a m k a l l a  och kopiera hos 

Hasselbiads Fotografiska Aktiebolag. 

fi*ucin 
•KODARFILM 

SNAPSHOTS. 
Hur står det till? 

jCfFischer, Blomsterhandel 
I O" .. •>>, Oöteborg lU'dra Hamngatan 25, Göteborg 

I ,itt för Tyska kyrkan) 
,(™ Telefon 11451 

TELEFON REKOMMENDERAS! 

'VITA BANDETS: 
V 

^ R E S T A U R A N G E R :  
! slottsskogen vid stora dammen ! 

Kungsgatan 41 

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

SLOTTSSKOGEN « 
Î Konsert dagligen 5-7, 8-11 e. m. . 
• , c:-«rf-i\»A Fot 

\ 
Dirigent: Siegfried Fournes. , 

' 
y 

Par (ttncJ^ar man^ 
r 

6äst? 

Sjötngåtösoitlan 
Slottsftogen. J :sta (Ü. matsals« ocfj 
femôitorisett>ering. £unef), TJliööag« 
o. Aftonkonsert. 33est. pr tel. J 9268. 

'Kusfiållss6. Dtargareta 
Parégatan 2. l:sta fil. mat; 
seroering. yritfcost, —uni'I),-
Dîiôèag m. m. Tel. 16958. 

jmpettal Jtamngatan 11. 
Dîittfor îkimftyrfjan. 
Telefon 70*2, 16872. 

Restaurant Terrassen 
förstklassig fionditott ocfj 
(uneltsernering. Tel. 19279. 

Konbitoti ^Restaurant, Kors« 
gatan 13, 1 tr. Tel. 107 79. 

-Stora Teaterns Jlestau* 

tant üommar terrassen. 
Tel. 3273. IHusik. 

Ditå 3anôet 
Kungsgatan ^1. « Telefon 107 89. 

Do[Imets«TTleetfis Tfiesalong. 
frukost, £uncfi, .Smörgåsar. 

llTiâôag:",konsert flsti. 

Jag tog härom dagen min sed
vanliga förmiddagspromenad. 

När jag vandrat en stund mötte 
jag fru B. Yi äro rätt nära gran
nar, men mötas alltid endast på de 
mest avlägsna platser. 

— Hur står det till med dej? sade 
fru B. på sitt glada sätt. Man be
höver för rästen inte fråga. Det är 
alldeles väldigt vad du ser frisk och 
duktig ut. En helt annan människa 
än när jag sist mötte dig, låt mig se, 
var det inte i Köpenhamn? 

Hennes ord gladde och styrkte 
mig. I mina tankar framväxte ett 
halvt beslut att slå en tilltänkt fjor
ton dagars rekreationsresa ned till 
Erzgebirge ur hågen. Yarför skulle 
man kasta ut pengar på att rekre-
era sig, när man var frisk! Och dess
utom hade utlandet alldeles inpå 
dörrarna! Man behövde ju endast 
taga en utställningsvagn upp till 
Götaplatsen för att se en provkarta 
på den kosmopolitiska samling, som. 
brukar stämma möte i Södern. 

Efter några steg mötte jag fru T. 
Hon sade med sorgsen stämma: 

— Hur står det till? Kära vän, 
du ser riktigt medtagen ut. En tur 
upp mot fjällen eller skogen skulle 
bestämt göra dig gott. Det är inte 
riktigt, när man så där utan anled
ning faller av. 

Jag fortsatte min väg långsamt 
som en begravningspsalm. Fjorton 
dagar i Erzgebirge var alldeles för 
litet.- Jag måste 110g taga minst en 
månad för att komma på fötter igen. 

Under mina nedstämda betraktel
ser i denna riktning råkade jag i 
hörnet till Avenyen rakt i armarna 
på den glada fröken K. 

— Vad i himlens namn gör. du 
med dig, människa? utropade hon. 
Har du hittat någon bit av Idunas 
äpple? Du blir ju yngre och yngre 
för var dag, medan en annan stac
kare oavbrutet skraltar av. 

Erzgebirge farväl! Upprymd och 
föryngrad gick, nej flög jag ned ef
ter Östra Hamngatan. Yid Dohms 
hörna tog mig någon varsamt och 

häjdande i armen. 
När jag vände mig om mötte jag 

min fasters bekymrade blick. 

— Yad du magrar! sade hon 
strängt, nästan förebrående. Jag 
höll nästan på att inte känna igen 
dig. så tärd och förändrad har du 
blivit. Är du inte frisk? Något må
ste göras, gå till läkaren för all del, 
du är ännu jämförelsevis för ung att 
se så gammal ut! 

Folkskygg och dödstrött släpade 
jag mig till närmaste spårvagnshåll
plats. Idunas äpple och allt var 
glömt. Jag kände mig verkligt 
skral. För mina tankar återuppsteg 
Erzgebirges fjällkedja, stor och öd-
lig nog att under några månader 
för världens blick begrava den stac 
kars medtagna människospillra som 
jag kände mig vara. 

Yid hemkomsten uppsökte jag be 
kymrad spegeln. Men mitt ansikte 
var sig precis likt. Jag kunde inte 
se någon skillnad. Och ändå hade 
jag under loppet av en enda fattig 
timme varit duktig och frisk och 
medtagen och eländig, ung som en 
Idunas gunstling och gammal och 
skröplig som en för tidigt åldrad. 

Hur stod det egentligen till? 
Ragna Peters. 

Husmödrar och 
tjänarinnor. 

Ett schveiziskt normal

arbetsavtal. 

i månaden, därav två söndagsefter
middagar. Tiden beräknas till minst 
4 lediga timmar, samt för minst en 
eftermiddag i månaden till 8 timmar. 
1 jänarinnorna äga rätt att varannan 
söndag bevista högmässan, de katol
ska därjämte att varannan söndag 
övervara den tidiga mässan. Med
lemskap j föreningar är tillåtet. Ön
skar tjänarinnan deltaga i undervis
ningskurser eller att gå på föreläs
ningar, bör hon erhålla tillåtelse där
till, men husmodern äger "rättighet 
att avdraga de timmar, som på detta 
sätt tagas från arbetsdagen, på fri
tiden. Utöver den fastställda arbets
tiden är tjänarinnan skyldig att vid 
tvingande behov tillfälligt lämna si
na tjänster, dock ej i sådan grad att 
hennes hälsa lider därav. Gottgö-
relse lämnas henne i fritid eller me
dels kontant ersättning. Efter ett 
års tjänst har tjänarinnan rätt till 
14 dagars semester med lön. Mini
milön för icke fackutbildade tjänar
innor är 25 francs i månaden och för 
fullt utlärda 40 francs. (I svenskt 
mynt resp. kr. 16,50 och 26.40). Tjä
narinnan är ersättningsskyldig för 
av henne i tjänsten anställd skada, 
om den är avsiktlig eller vållad av 
slarv. Yarje tjänarinna måste vara 
inskriven i sjukkassa. Premierna 
betalas till 3/4-delar av arbetsgiva
ren. Då en tjänarinna tar plats, må
ste hon deponera 5 francs som sä
kerhet för att hon på bestämd dag 
skall infinna sig. Träder hon or
dentligt i tjänst, får hon tillbaka 
penningarne, eljes tillfalla de arbets
givaren. Denne å sin sida måste er
sätta tjänarinnan, om han efter att 
ha givit henne löfte om plats, icke 
antar henne. Beloppet är minst 10 
francs. För båda parterna gäller e;i 
uppsägningstid av 14 dagar. Upp
sägning måste ske den 1 eller 15 i 
månaden. 

3ames Lundgren cCs 
Göteborg 

Sverige* största och jomaméta 
théfirma. 

0B5L VARNAS W EFTERAPNINGSR.! 

I kantonen Zürich i Schweiz har 
efter långvariga förhandlingar mel
lan husmoder- och tjänarinneförenin-
garne samt representanter för rege
ringsrådet upprättats ett normalar
betsavtal för tjänarinnor, vilket skall 
gälla provisoriskt- för innevarande 
år i städerna Zürich och Winterthur. 
Tillfredsställer avtalet de intressera
de parterna, kommer det att få för
längd giltighet och förankras i av-
talslagstiftningen. 

Avtalet innehåller bl. a. följande 
bestämmelser : Tjänarinnans arbets
dag beraknas till 14 timmar, däri in
begripna timmar för måltider. Hon 
ikall ha minst 6 fria eftermiddagar 

Glädjen som 
medicin. 

j 

de pedagogiska kurserna vid 
universitetet i Jena den 6—18 näst-

stundande aug. skall docenten fru 

b'li, Martin-Zeitz leda en kurs i 

^bildning för äktenskap och mo-
dwskap Upplysningar om kurser-
!'a ':'mMr, mot porto, Sekretariatet, 

räu]ein Blomeyer, Jena, Karl Zeiss-
Platz 3. 

DETA 
Hamng 

N-I-ABI 
Handarbeten 

urval 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Yi skulle vara friskare och lyck
ligare människor, om vi bättre för-

stode att göra det trevligt för oss. 
Glädje skapar hälsa. Nöje är ofta 

det verksammaste botemedel i värl

den. 
Då människor äro sjuka och ned

slagna, är det i många fall inget or

ganiskt fel, som är orsaken. De lida 
av "monotonitis" — det rent av fy
siska obehag, som affärsmannen, den 

strängt arbetande husmodern, var 
och en soim för ett alltför enformigt 

liv, ofta erfar. 
Det är lättare att vara frisk och 

glad i de länder, där solen nästan 

alltid skiner. Men om vi måste leva 

och röra oss och ha vår varelse i över

fyllda städer under tryckande kli

matiska förhållanden, sa måste vi 
mera tänka på att förskaffa oss häl
sa genom en smula omväxling i det 

dagliga enahanda. 

Hälsa och glädje. 

Har ni aldrig lagt märke till vil
ken inverkan ett litet nöje kan ha 
på kroppsligt eller själsligt illabe-

finnande? 
Det skulle ligga ett vidsträckt fält 

för filantropisk verksamhet blott 

och bart d förskaffandet av nöjen åt 
kvinnor, som måste föra ett alltför 

tråkigt liv, i saknad av allt, som för
skönar tillvaron. Det är sådana, som 
lida av nedslagenhet utan synbar or
sak, som skulle ha mest nytta av nö
jeskuren. Låt dem försöka t. ex. 
teatern, där en god pjes eller mun
ter musik kan friska upp dem och 

leda deras tankar från deras egna 

lilla trånga värld. 
Förhållandet rörande många män

niskors sjukdomar är, att de inte för
stå sig på att "lätta upp" livet för 
sig. De ge ut pengar för droppar 

och stärkande medel, som i stället 
borde användas på någon slags för
ströelse, vilken skulle verka bra myc
ket kraftigare. Har ni gett akt på, 
hur ett intressant samtal på ett tåg 
eller en båt kan skydda er för den 
yrsel och huvudvärk, som brukar 
plåga er på resor? Har ni inte märkt, 
att ett oväntat nöje har kunnat kom
ma er att glömma tandvärk eller nå
got annat ont, som under vanliga 

förhållanden skulle hållit er nere un

der timmar? 

könheten i musik eller bildande 

konst, de ha bara aldrig varit inom 

dörren till dessa högre världar. Må 
de emellanåt besöka ett tavelgalleri 

eller ett museum. Må de gå till en 
konsert, där man kan höra nästan 

lika bra på de billiga platserna som 

på de dyraste. Ma de sällskapa med 
en liten krets av glada och trevliga, 

vänner och inte dra sig alldeles 

ifrån sällskapslivet, s o ni så många 
kvinnor äro fallna för att göra! 

Olika, slag av nöjen passa för olika 
människor. De flesta av oss veta, 
vad vi tycka om, och böra försöka 
förskaffa oss det och inte anse våra 
önskningar i den vägen som något 
syndigt och själviskt, som sa många 
människor göra. Tillfällen till nö

jen är en nödvändighet, ej en lyx, 
och det finns något sådant som dår
aktig sparsamhet, sett från hälsosyn
punkt. Det är bättre att ge ut pen
gar för vår trevnad än till läkare 

och medicin. 

Vad som menas med nöje. 

Lite omväxling och kroppsrörelse 

är just vad en mängd så kallade 
"hårt arbetande" människor behöva. 

Vi äro alla böjda för att förfalla 
till slentrian, men nöjen av rätta 

sorten komma oss att bryta med slen
trianen och hålla oss unga, För
ströelse behöver ej vara något nerv

spännande och tröttande. De män
niskor, som feberaktigt jaga efter 
nöjen, ha i verkligheten inget nöje 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

Förströelse är ingen lyx. 

Yad beträffar husmodern, som må
ste leva ett alltför slentrianmässigt 
liv, så måste hon betrakta det som 

en plikt mot sig själv och sin familj 
att regelbundet förskaffa sig små 
förströelser. Penningfrågan behöver 
ej utgöra ett oöverkomligt hinder. 

Det finns få kvinnor, som äro så 
själlösa, att de ej kunna njuta av 

im •iiBiianaiiBh 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

SIDENHUSET Damernas P. D. KORSETTER 
Paradis. " världens förnämsta  korsett. 

DAMKONFEKTION, SIDEN, YLLE- & BOMULLSTYGER, TRICOTAGE, 
HANDSKAR, VANTAR, STRUMPOR m. M. 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter

tryck ej tillåtet). 

I VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

t u r e n s  o m r å d e  

l ä s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORES HANDELS-
otlt SJÖFARTS-TIDNING 

/ Josenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

32. 

"Hos handlande Krontaler, lamp-

affären vid torget. Bovarne ha in
genting tagit utom pengarna i dags
kassan Det var ändå några hundra 

kronor. Ja, vad skall man säga? 

Den ena inbrottsstölden efter den an
dra, Men det värsta är, att polisen 

inte har den minsta ledtråd. Matte 

vara inpiskade skälmar. Men till slut 

bli de nog fast. Dålig affar, oarlig-

het. Har jag inte rätt, herr baron. 
"Ni och er Moritz hålla er pa en 

säkrare väg." „ 
"Gud ske lov ja, herr baron. 

Baronen fördjupade sig åter i 

traktandet av sina blommor. En av 
convolvulusrankorna, som hade snort 

sig om rosenknoppen, hade just öpp

nat sin första blomma mot solen. Den 

var lik ett mörkblått öga, men fullt 
av kall ondska och tycktes stirra på 

baronen. Den strypta rosenknoppen 

hängde vissnad mot jorden. 
Baronen böjde sig ned och strök 

medlidsamt över det döda rosenbar

net. 
"Stackars lilla knopp!" 
Med ett svart flor tätt över ansik

tet kom Erna Abeking över gården 

tillbaka från sitt arbete. Under flo
rets väv var ansiktet vitt som kalk. 
Hon slog icke upp ögonen från mar
ken, då hon gick förbi sin gamle 

vän. 

groll. Yar det väl en förbrytelse, 

att en från vaggan misshandlad va

relse icke beundrade en världsord
ning, som hon alltid trampat under 

fötterna? Honom själv, Paul, hade 
hon ju icke förolämpat! Hennes sten

kolsögon logo mot honom, hennes 
mjuka runda händer ströko smekan

de över hans ärm. Hon gick så 

XVIII. 

De närmaste veckorna förflöto i 

Rosenhof i synbar stillhet, men un

der den lugna ytan brusade dock 
ett underligt lidelsefullt liv. I flere 

dagar hade Julia smugit sig omkring 

Paul, på en gång ödmjuk och trot

sig likt ett barn, som fått bannor, 
och utan att förstå orsaken till hans 

långt i självövervinnelse, att hon 

täckte en hel sida av hans "förskrift 
med kråkfötter och bläckfläckar. 

Hon försökte läsa en av de böcker 
han lånat henne, och han fann henne 

insomnad med kinden mot en av dess 

sidor. 
Skulle han då aldrig, aldrig mer 

bli god på henne igen? 
Till hälften av svaghet, hälften 

förbarmande förlät han. Men den 
revan som uppstått mellan dem, slöt 

sig icke mer. % 

Det Wessel sk a äkta paret levde i 

fullständig tillbakadragenhet. Några 
gånger vid föreningssammanträden 

hade Paul försökt att närma sig 
Ernst Wessel, då han kände sig sam-
hörig med honom på grund av es
sels sedliga världsåskådning såväl 

som hans ivriga strävan efter bild

ning, och icke minst genom hans 

kärlek till Ede. Men Ernst Wessel 

hade visat sig oåtkomlig. 
En gång hade Julia träffat fru 

Wessel, som efter Edes död skynda
de förbi henne med nedslagna ögon 

utan att hälsa. Det var i Pothoffs 
butik, där Julia skötte affären, me

dan fru Pothoff var ute. Där fanns 
ingen möjlighet att undkomma, Lis-

beth höll den lille Augusts hand fast 
i sin, som om hon varit rädd och 

begärde med knappt hörbar röst sina 

varor. 
Julia betraktade henne med ett ut

tryck av godmodig satir på sitt mar-

moransikte. 
"Hur står det till fru Wessel? Man 

ser er ju aldrig nu för tiden." 
Lisbeth lyfte hjälplös sina blå 

ögon. "Jag går aldrig ut, fröken 

Julia, nej. alls inte mer. ' 
"Men det var bra trevligt, när vi 

gav oss i väg på söndagseftermidda
garne. Inte? Minns ni ännu den 
där söndagen i zoologiska trädgår

den? Och sedan på ön?" 
"Ja, ja. Men efteråt kom olyc

kan." Och tårar fyllde Lisbeths 

ögon och rullade utför kinderna. 

"Ja, han var för ung och för dum, 

er svåger. Fru Wessél, om han nöd

vändigt ville bort, varför då genast 

lämna världen? Hade ju bara be

hövt resa till Amerika! Och dit hade 

han kunnat ta' er med!" 
Lisbeth såg sig förskräckt om. 

"Tyst! — Tyst! — För Guds skull 

var tyst, fröken Julia! Tänk om 
Wessel hörde det! Han har strängt 

förbjudit mig att tala med er. 

Snälla fröken Julia, ge mig det jag 
skall ha, och låt mig gå. Jag törs 
ju knappast ens gå ensam över går

den." 
"Och det håller ni till godo med?! 

Så dum är ni?! ^ isa honom bara 

vad ni är, och vad han är." 
Men Lisbeth lyfte på sin klän

ning, och drog undan armen från 

Julias hand. som hon lagt därpå. 
"Låt mig vara, fröken Julia. Det 

som har kommit över mig, det kom 
som när ett järnvägståg far över en 

oförsiktig människa: innan hon hun
nit se det komma, ligger hon under 

hjulen. För mig finns nog inte mer 

glädje i livet. Men att min lille 

August här, när han en gång blir 

stor, skulle se på mig med sådana 



Skönhet! Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄKSTKÖM) 

KTTNGSGATAN 45 TELEFON &83l 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Det ligger en stor samlande mag
netisk kraft i att ständigt fasthål la 
den tanken, att vi skapades för att 
vara framgångsrika, friska, lyckli
ga och nyttiga, och att ingenting 
annat i hela världen än vi själva kan 
hindra oss från att bliva det. 

För Sommaren! 

Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er i 
Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
B o m u l l s t y g .  — ~ G O S S K O S T Y M T Y G E R ,  

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

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

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode

rier, Ritade handarbeten, 

Näsdukar och Brickdukar 

Brudutstyrslar utföras. 

alls utan föra ett mödosamt slavliv, 
som de ge en felaktig benämning. 

Nöje i ordets rätta mening är nå
got, som kommer oss-att känna oss 
bättre, lyckligare, friskare, vare sig 
det är en promenad genom ett vac
kert landskap, en teaterafton eller en 
liten middag med några likasinnade 
vänner. Kanske dess största värde 
är, att det är något tillfälligt, att 
man måste göra någon liten ansträng
ning för att förskaffa sig det. 

Alla ha nog erfarenhet av vilken 
förlamande inverkan på matsmält
ningen som ett dåligt lynne, häftiga 
meningsutbyten och rent av gräl 
k u n n a  h a  v i d  m i d d a g s b o r d e t  i  f a 
miljen. De människor, som vänja 
sig av med att skratta och lägga bor c 
alla slags nöjen, skola snart få se, 
att deras hälsa kommer att lida där
av. Och alldeles säkert komma de 
att åldras fortare. När vi skratta, 
sänker sig mellangärdet, bröstkorgen 
vidgas, luften strömmar in i lungor
na, kroppen får rikligare syretillför
sel, blodet blir uppfriskat, och alla 
organ och vävnader bli stimulerade 
och vederkvickta. 

Vi äro fallna för att ta livet för 
tungt och att glömma bort, att vi bli 
lyckligare, friskare och bra mycket 
trevligare för vår omgivning, om vi 
kunna förskaffa oss lite omväxling 
och förströelse emellanåt. 

En hemlighet till framgång i livet 

Kvinnor äro avundsjuka på var
andras hattar — männen på varan
dras huvud. 

E. van der Straten-Sternberg. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

I 
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mönster 
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//// 
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pr kter 
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A-.BC4RL JOHNSSON 
2 hvngsforgef 2 

är att arbeta strängt och förskaffa 
sig den böhövliga rekreationen på 
samma gång. Ett liv, som endast är 
ägnat åt nöjen, är värdelöst och otill
fredsställande. Att leva sitt liv i 
bara slit och släp är nästan lika illa. 

Ni kanske tycker, att edra tillfäl
len till nöjen äro få, och att det är 
m y c k e t  l å n g t  e m e l l a n  d e m ,  m e n  f ö r 
mågan att ha roligt har ingenting 
att göra med själva de materiella 
tingen i ens omgivning. En fattig 
kvinna kan ha likaså stor chans som 
en rikaste många gånger att förskaf
fa sig den bästa sortens nöjen; det 
nöje vi förtjänat som resultat av vårt 
arbete är långt mera tillfredsställan
de än någt annat. Skälet varför så 
många rika, sysslolösa kvinnor äro 
missnöjda med tillvaron är, att de ej 
uträtta något nyttigt. Människor 
kunna ej vara lyckliga, utan att gö
ra sin andel av arbetet i världen. 
Och ibland.är något arbete till an
dras gagn det största nöje en person 
kan skaffa sig. 

Det är så lätt att försjunka i en 
vana att alltid vara lite nedstämd, 
lite pessimistisk, lite tungsint. Men 
en sådan sinnesstämning borde be
traktas som en last, som måste över
vinnas, en sinnesriktning, som man 
måste stå emot. Vi böra vara glada, 
om det ej finns något verkligt all
varligt tragiskt skäl till motsatsen. 
En svag natur grubblar och ruvar 
över det oundvikliga. En stark per
sonlighet höjer sig över svårigheter 
och bekymmer. 

Ecery Woman's Encyklopaedia. 
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Verner Magnusson 
Kött= & Fläskaffär 
Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

iVENSSON* 
icKeBR°Ds^ 

^GER» 

Den modärna unga frun: — Säg, 
älskade, skall du hålla av mig också 
då jag blir gammal och grå??? 

Den modärne unge mannen: — 
Kära barn, hur kan du fråga så oin
telligent. Då äro vi ju för länge se'n 
skilda. 

Kvinnan man svärmar för 

I Färsk fisk • 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

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

hos 

N .  L .  B l o m b e r g  

TRÄOÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

Yi återgiva ännu ett av de svar, 
den norska tidningen "Urd" fått 
på sin fråga: "Är det någon skill
nad mellan kvinnan, som man svär
mar för och kvinnan som man gifter 
sig med, och, i så fall, vad är skill
naden?" Frågan är byggd på en 
artikel, som "Urd" hämtat ur vår 
tidning.. 

III. 
Skillnaden finns — ännu! 
Kvinnan man svärmar för är 

äventyret för unga rena skönhets
sugande ögon, bakom vilka intet har 
tagit form. Hon måste i sitt väsen 
och dess utformning äga det, vilket 
hos honom ligger som längtan vil
ken ännu icke fått gestalt. Eller 
om hon icke äger det, måste hon, 
som fakiren, låta hans viljande och 
troende ögon se det! Allt i färger 
och kvitter. Och vidd — strålande 
av livet på gott och ont. Alltså i 
sitt väsen livskonst når innan. Och 
hon kommer nog att fortfarande va
ra något av äventyret även för den 
mogne mannen så länge hon äger 
sitt väsens eller sin konsts friskhet. 

Det har icke frågats, om den kvin
na man älskar utan endast om den 
man gifter sig med. 

Ännu finns det män, vilka trots 
tidens anda gifta sig med detta helt 
avrundade — denna stilla styrka så 
fullständigt olika mannens — detta 
i en skön kropp harmoniskt vilande 
kvinnoväsen, vars kärna är moder
lighet. — Men det att gifta sig är 
huvudsakligen en borgerlig hand
ling. Och tiden är sommaren 1923 
— så många illusioner hava kros
sats av den genom kvinnorörelsen 
ständigt växande konkurrensen på 
arbetsmarknaden. Och till det som 
jäser inom mannen än i dag kommer 
också bostadsnöden och det ökade 
behovet av en viss komfort. 

Hurudan är hon då kvinnan som 
han gifter sig med? 

En behaglig toalettvål är oumbärlig för 
alla, som önska bevara hyn till ålderdom
ens dagar. För att höja sitt utseende 
bör man undvika alla skarpa och under
haltiga toalettmedel och i stället för så
dana endast använda YVY-Tvålen, ty på 
kort tid borttager den finnar, fräknar, 
pormaskar, rynkor och vissen hud samt 
vid ett ständigt begagnande lönas uthål
lighet med ett alltid ungdomsfriskt yttre. 

YVY-tvålen erhålles i varje välsorterad 
affär från Ystad till Haparanda. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ysiad. 

Kvinnornas Självhjälpskassa 
Sjuk- och Begravningskassa 

Nya medlemmar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf. Fr. Anna Larsson, Skans
torget 8. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

1 

w o r n  
WOCO-spisen tillgodo
gör 80 % av bränslevär-
det samt fördelar vär
men lika i alla rummen. 

-Varmt bad- och disk
vatten alltid färdigt 

och lägenheten alltid 
.varm under vintern. _ 

Bästa ekonomi är en 

W0C0- spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att 

tillgå i 8 storlekar för 
2 till 14 rums lägenheter 
Vi leverera hela anlägg
ningar eller evt. all ma-

'JLterial till lägsta priser.. 

wOCO-värmeledning är 
billigast, varaktigast, 
lättast att sköta och gi
ver mer värme, men för
brukar mindre bränsle 
än andra våningsvär
meledningar. Referen-

ser o. intyg på begäran-

Sänd oss en skiss eller; 

ritning och vi giva Eder[ 

kostnadsfritt förslag. j 

Då order ingått även; 
] jmonteringsritning. |  

! fvarmeledningsfir- I 
'j.man W0C0, Borås.! 
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BRÄUTIGAMS KONDITORI 
R E K O M M E N D E R A S  

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Stärker aptiten, ökar arbetslusten. 

För ALDR1NGAR, VUXNA OCH BARN. 
jiftlgl»,,*. • 

Hon är ofta en förmögen och 
hygglig faders lika präktiga dotter, 
med vilken han under sin lediga tid 
dyrkar minnet av hennes bortgångna 
mor och som till gengäld är en re
presentativ värdinna i hemmet och 
låter honom fortleva — i barnen. 

Men då det är konkurrens i kär
lekslivet, kommer livskonstnärinnor-
nas antal att ökas — i allt fall så 
länge kärlekslivet är fritt och icke 
statsegendom. 

Ilubiirumstoâi iov 
Till salu end ast 

hos lBrtia AW' 
57 Kungsgat., Göteborg KuJT« 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt _ ^ 

ZIWERTZ Extrait 
basta hål-konserveringsmedel Fi„ ^tal 
frisörer och 1 parfymaffärer (ilUac Hovleverantor » »W hos fe 

Representant i 

E. 

f5r 

Kvinnornas Tid„ ing  

S 

Amatörträdgårdsmästaren: — Aha, 
det är bara bluff det där påstå
endet att vad människan sår, skall 
hon också skörda! Jag har sått rä
disor, men här kommer bara ogräs 
upp! 

* 

Det nyrika herrskapet Larsson 
har kalas. 

Herr Larsson till sin gemål: — 
Snälla du, sjung den där sången, som 
den franske sångläraren tog tvåhun
dra francs i timman för att lära dig. 

Lilla Vilohemmet 
Beläget i Östra utkanten av staden. 

Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 
REKOMMENDERAS! 

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

pr dag. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 
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•  I •  F  A s k l u n d s  

Bröd 
Det är bästj 

ögon som min man, det uthärdar 
jag inte. Låt mig vara, fröken 
Julia." 

Då kastade Julia med en axel
ryckning de begärda varorna på di
sken. 

"Människans vilja är hennes him
melrike. Jag är bara nyfiken att få 
se, hur länge ni står ut." 

Pappa Lippert blev under tiden 
mer och mer hemmastadd i Josen
hof. Den tillkallade fattigläkaren 
hade konstaterat, att Lippert hade 
endast några få veckor igen, och ha
de också erbjudit sig att söka få ho
nom in på ett sjukhus. Men mor 
Lippert, som hade sin lilla stolthet, 
avböjde detta. "Vad tänker dok
torn om mig? Min man sköter jag 
själv, tills han dör." 

Till att börja med repade sig va
gabonden under det nya bättre lev
nadssättet. Han bredde ut sig som 
ogräs i solen. Hela dagen hörde man 
på Rosenhof hans hesa, grälande 
röst, och hans hosta. Som symbol 
för honom valde barnen en saftig 
brännässla, som skjutit upp i ett 
hörn av trädgården. När han var 
nykter, skällde han ut staten och re

geringen, var han drucken, vilket 
för det mesta var fallet, så skällde 
han ut sin hustru. Det var en dov 
avundsjuka på denna kvinna, som 
han för åtta år sedan övergivit, och 
som han, då han återkom, fann blom
strande, kraftig och verksam; detta 
jäste i honom och blev värre vid 
mor Lipperts tålamod. Då han icke 
kunde finna något annat föremål, 
fästade sig hans misstankar vid 
Palle. I flera dagar gingo de båda 
om varandra, som ett par morrande, 
arga hundar. En kväll brakade det 
löst. Lippert hade kommit över hu
struns småpängar, och då han nä
stan plakat kom hem och fann Palle 
med familjen till bords, slog han 
knytnäven i bordet, så att tallrikar
na hoppade och skrek att: Det var 
hans bord! — Hans rum! — Hans 
hustru! — Han undanbad sig att en 
snuskig tiggare gjorde sig till och 
bredde ut sig i hans familj, och han 
skulle minsann — -— 

Men han hann aldrig förklara, 
vad han skulle. Yig som en apa gled 
Palle ned från sin stol, gled på sina 
korkplattor bort till den rasande, och 
ehuru han, liggande på knä, var be

tydligt mindre än Lippert, grep han 
honom med ett enda tag av sina oer
hört långa, jättestarka armar —• lik 
en gorillas! —• om livet, klämde den 
av sjukdom och sprit försvagade 
mannen likt ett lindebarn intill sig, 
så att bröstet hoptrycktes och han 
blev andlös, och så släpade han ho
nom alltjämt glidande på knäna ge
nom dörren, som den andre lämnat 
öppen, över förstugan in i den av 
Otto ärvda kammaren, slängde ho
nom på sängen och väste honom i 
ansiktet: "Hålla käft ska' du, din 
försupne fähund, inte bara i dag 
utan också för framtiden! Annars 
— blir det jag som murar igen try-
net på dig!" 

Stukad och kämpande efter luft 
grät Lippert som ett agat barn, tills 
han somnade. Men efter den betan 
vågade han, åtminstone i Palles när
varo, aldrig säga ett ord varken 
mot honom eller hustrun. Han höll 
till och med fingrarna från hennes 
pengar. Till svärsonen sade han: 

"Har du nå'ngång tittat den kar
len i vitögat? Han kan, om det kni
per, göra dig kall, utan att blinka." 

Med Ladewisch hade Lippert från 
första dagen kommit väl överens. T 
en förtrolig stund berättade skräd
daren för svärfadern om mor Lip
perts sparbanksbok, som hon på det 
nedrigaste sätt höll gömd. De voro 
sedan två, som ivrigt och förgäves 
gemensamt sökte skatten. 

Lisa höll sig, efter faderns hem
komst, ännu mer för sig själv än 
förut. Med ångest hade hon väntat 
på att se någon förändring i kamra
ternas uppförande, eller i herrar 
Sommer & Millers bemötande. Det 
vore icke likt Emanuel Meyer att 
tiga med en sådan läckerbit, som 
pappa Lipperts uppträdande på sce
nen. 

Månne man skulle säga upp henne 
från platsen efter den historien? 
Men ingenting ändrade sig i prin
cipalernas bemötande, icke ett miss
tänkt ord föll från kamraterna. 
Tvärtom tycktes man understryka 
det henne visade förtroendet. Då 
steg hennes mod. Gällde hon verk
ligen så mycket genom sitt eget vär
de, att principalerna stillatigande 
bortsågo från hennes familjeförhål
landen, varför skulle det då icke 

också kunna lyckas henne att bygga 
upp en god framtid genom egen 
kraft och duglighet. Det var fram
tiden det gällde — icke ett gifter
mål eller en man! Och Emanuel 
Meyer såg hon nu alltid för sig, be
rövad hjälteglorian och i löjlig flykt 
för det missöde, som träffat henne. 
Och så stego där fram bilder och min
nen från barndomen och tvingade 
henne till jämförelser. Aldrig hade 
Paul Wieprandt lämnat den lilla 
kamraten i sticket i någon nöd eller 
ledsamhet. Hade hon tappat sin 
skrivbok, så var han strax färdig att 
offra sin frukostslant, och då hennes 
boll en gång råkade slå sönder sko
makare Abekings fönster, så hade 
Paul ridderligt låtit klå upp sig till
sammans med henne, fast han fick 
de värsta rappeh, dels emedan sko
makaren ansåg pojkar för ett särde
les passande upptuktningsobjekt, 
men huvudsakligast emedan han var 
litet rädd för mutter Liperts tempe
rament. 

(Forts i nästa n:r.) 

G Y N N A  V Å R A  

A N N O N S Ö R E R !  

Rikstelefon 13768 
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STOCKHOLM. * 
Utför: Maskinskrivning avfarH: 

vetenskapliga arbeten, proto&°cl1 

tioner etc. u"> nio-
Bokföringsarbeten och bokslut tillf, 

liga uppdrag savàl som årsacko4 

Revisioner, siffergranskningar det, 
tioner översättningar. ue«ara-

Mångårig praktik och kvalificera 
betskraft garantera ett fullgott arbet 

referenser. Moderata arvoH.. 

BREVLÅDA. 
Vaksam. Edert påpekande kon, 

den samlade redaktionen att få 
fruktansvärt förhöjd ansiktsfärg. 
påstår, att kon har fyra magar, och 
att den av oss uteglömda heter "blad-
magen". Redaktionen, som suttit på 
skolbänken sammanlagt 57 år och 
naturligtvis inhämtat även denna 
viktiga detalj, har, tyvärr, förlorat 
den ur minnet. En enda av dess 
medlemmar har från skoltiden en 
svag hågkomst av beteckningen 
"bladmagen", men håller före att den. 
icke har samband med zoologien utan 
med växtvärlden, detta att döma av 
namnet. 

Ungdom. Yi hänvisa till de tusen 
och en modejournaler, som leva och 
frodas. Om hållningen skall vara 
rak eller mjuk? För allt i värden 
mjuk, mjuk, mjuk!!! Den mjuka 
hållningen, S-formig, är f. n. högsta 
modet. Något framåthöjt huvud, 
kullrig rygg, magen framåtskjutan-
de, ena handen på höften, som bör 
te sig något sned, samt krokiga 
knän. Detta är synnerligen modärnt 
och har en absolut säkert bedårande 
inverkan. 

Fanny IL, G. H.-M., Svea B. Ty
värr omöjligt! 

G—d, S. W. Låt oss fundera! 
"Sommarsol". Annonser av detta 

slag införas icke. 
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lt,andskrönika i sammandrag 
Nutida romarinnor. Av Frigga Carlberg. 
Naturhistoriska museet 1 Slottsskogen. 

c„i2uld. Av I—e A—r. 
E„ morgon i Humlegården. Av Dag. 

En spansk författarinna. Av T. E. 

Sofia Svensson f. 
När barnet skall ha namn. Av Pastor 

Hagb. Isberg. 
"Med bästa vilja". 
Vilka män väcka kvinnans beundran? 
Vid vägen. Av Torsten Cederberg. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Förhållandet mellan England och 
Frankrike har under den gångna 
veckan inträtt i ett kritiskt skede. 
Man har nått den punkt, då frågan 
om fortsatt samgående eller skils
mässa med hänsyn till politiken mot 
Tyskland måste avgöras. De kon
versationer, som nu på femte veckan 
förts mellan de engelska, franska 
och belgiska regeringarna om ett ge
mensamt svar på den tyska fredsno-
ten, hava givit negativt resultat. 
Frankrikes och Englands intressen 
synas så oförenliga, att en samman
jämkning helt enkelt är omöjlig. 
Belgiens hållning är vacklande, och 
nan vet icke vilken av de båda stor
makterna det i den avgörande stun
den skall följa. Frankrike fasthål-
kr orubbligt vid Versaillesfredens 
bestämmelser, dock med eventuell 
reducering av skadeståndsbeloppen, 
rch sin rätt att som pant för fredens 
utlovade vinster tills vidare behålla 
^ besatta tyska områdena. Vilka 
följder denna politik kan få för Tysk
land och eventuellt för andra euro
peiska makter är, enligt fransk upp
fattning icke föremål för den nu på
gående diskussionen. Den engelska 
"PPfattningen är, att det skade-

"idsbelopp, ,som shall ådömas 
Jskland måste fixeras och utmätas 

H ter landets ekonomiska krafter. Vi-
,ar® ^r ett moratorium på några 

tillerkännas den tyske gäldenären, 

k en därjämte bör hjälpas på föt-
genom ekonomiskt understöd och 

er änd rätt att, utan inskränk
ning, 
affäi 
f utveckla alla sina arbets- och 

^ rsresUrser, vilket är möjligt en-

W +°m ^ran^r^e uppger Ruhroc-
|..I0Ilen" Tyskland, framhålles 

fälla nT Över^än§ande fara att hem-
4a an f..611 ^^ivlan, ägnad att dö-
°®rå(3 Öre^a^sam^et; på arbetslivets 
ti°D i8 'T'' •°ver ^ despera
ter I' ^n'ng mot inre oroligheter 

Tyskla ^ våldspolitik utåt. 
% œh • V9n ®öras förhandlingsvil-

&t end V6rklig meninS fredsbenä-
en 1 iusa S #°m man ^er ^ skymta 
^oomi)6. vilken det kan nå 
^8 vis ar^lef;e en i hand-

vilia att - sig Dint j 0 axx göra rätt 
genom u • ( e makter, till vilka det 

s® hutar i Aula. 

&elska pressens tydligen 

Helår Kr. 6: 

Prenumerationspris: 
-. 112 år Kr. 3: 50 l/4 år Kr. 2: —. 

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

från ledande håll inspirerade förkla
ringar, att England om någon upp
görelse med Frankrike ej vinnes, 
tvingat av vitala affärsintressen må
ste söka en separat uppgörelse med 
Tyskland, tages med förkrossande ro 
av de franska tidningarna. De eko
nomiska fördelar England genom en 
separataktion kan avlocka Tyskland, 
framhålles det, måste förbliva illuso
riska så länge Frankrike har Ruhr i 
sin hand., och Frankrike släpper icke 
godvilligt detta grepp. 

Den engelska folkopinionen är i 
stort sett franskvänlig, och även om 
clen engelska regeringen icke av hjär
tat delar denna känsla, synes den 
dock utomordentligt angelägen att 
finna en utväg, som kan tillgodose 
de engelska affärsintressena, utan att 
Jeda till en brytning med Frankrike. 
Hur starkt man håller på de vän
skapliga relationerna med Frankrike 
visar den utgång behandlingen av 
Saarfrågan inför Folkförbundsrådet 
fick. Saarkommissionen, som kal
lats inför rådet för att stå till svars 
för sitt av den tyska befolkningen 
underkända fögderi, vann enhälligt 
gillande. Dess åtgärder, vilka inne
burit ett gynnande av Frankrikes in
tressen på bekostnad av befolkning
ens, förklarades berättigade på grund 
av förhållandena. Rådet nöjde sig 
med att uttala en önskan, att kom
missionen, så snart lämpligen kan 
ske, ersätter den franska militär, som 
nu, i strid mot Versaillesfreden, upp
rätthåller ordningen i Saar, med 
tyskt gendarmeri. Vidare förklara
de Englands ombud i förbundsrådet, 
lord Robert Cecil, att Saarkommissio-
nen sorterar icke under franska re
geringen utan under rådet. Dessa 
mothugg voro emellertid så oväsent
liga, att Frankrike betraktar Saar-
frågans behandling som en seger för 

sin politik. 
Även Danzig-spörsmålet har varit 

före inför rådet. Det gällde här 
tysk-polska stridigheter i fristaden 
Danzig och Polen fick bakläxa. 

Vid Lausannekonferensen har änt
ligen en slutgiltig uppgörelse kommit 
till stånd mellan Turkiet och enten-
temakterna med fullständig seger för 
det förstnämnda landet. Turkarne 
hava varit det enda av de i världs
kriget besegrade folken, som icke 
godtagit de hårda fredsvillkoren, 
utan upprätthållit det väpnade mot
ståndet. Det har nu skördat de ly
sande frukterna härav. Turkiet står 
i denna stund, tack vare sin nyvak
nade nationalkänsla och uppgörelsen 
i Lausanne; starkare, än när det in

trädde i kriget. 
Spänningen mellan Vatikanen och 

Frankrike är ännu förhanden pa 
grund av ett nytt ingripande av på
ven i den fransk-tyska konflikten. 
Han har nämligen hemställt, att 
Frankrike icke skall genom alltför 
svåra repressalier mot Tyskland för 
järnvägsattentatet i Duisburg ytter
ligare öka det tyska folkets upphets
ning. Från franskt håll förklaras 
snävt, att påven ingen befogenhet 
har att blanda sig i politiska frågor 
utan bör spara sitt intresse för and

liga angelägenheter. 
Den franska och belgiska valutan 

fortsätter att falla på ett för de båda 
länderna synnerligen obehagligt satt. 

Franska deputeradekammaren har 

äntligen, i tydligt syfte att i gj 1111 

Nutida Romarinnor. 
Av Frigga Carlberg. 

De sista ord jag hörde, när jag 
lämnade Göteborg för att fara till 
rösträttskongressen i Rom, voro en 
väns uppmaning att skriva en 
artikel om "stiliga" kvinnor. Löftet 
gavs utan betänkande, då jag visste 
att det icke skulle bli svårt att in
fria. Först bland kongressdeltagarne 
står ju mrs Carrie Chapman Catt 
med sitt överlägsna sätt att sköta 
ordförandeklubban, ett självuppoff
rande jättearbete bakom sig och en 
stor uppgift — organisationen av 
Sydamerikas kvinnorörelse framför 
sig — lika vaken och påpasslig, lika 
humoristisk och diplomatisk vid kla
randet av vanskligheter, lika elegant 
i sitt uppträdande nu. som då hon 
för tjugo år sedan åtog sig att leda 
Alliansens öden, och vars framgång 
gör henne all heder. 

Om- jag nu företrädesvis dröjer vid 
Italiens kvinnor, så är det därför att 
de hos oss äro mindre kända än de 
andra. När vi låta tanken dröja vid 
Roms kvinnor föreställa vi oss när
mast antikens stolta matronor med de 
historiska namnen, men vår tids ro
marinnor ha också stil över sig och 
det är några av de mest framstående 
på det sociala arbetsfältet, som jag 
denna gång ber få föreställa för Kv. 
T:s läsekrets. 

Professor Wilhelmina Ranconi är 
för Italien vad Elisabeth Fry var 
för England och Mathilda Wrede 
för Finland: en reformator av fän
gelsesystemet. Av staten anställd som 
lärarinna vid kvinnofängelserna fick 
hon en inblick i dessa och då posten 
som inspektör uppdrogs åt henne er
höll hon auktoritet för att påvisa och 
avhjälpa missförhållanden. Det är 
på hennes förslag som fångna möd
rar få medtaga sina dibarn i fängel
set, där vaggor anskaffats för deras 
skull och där barnet får stanna tills 
det är avvänjt. Oss förefaller det 
icke tilltalande att ett spädbarn skall 
leva i ett fängelse med dess hygieni
ska förhållanden, vilka helt natur
ligt ej kunna vara lämpade för fallet. 

Men prof. Ranconi har även andra 
uppgifter i sitt reformarbete. Hon 
har grundat en populär föreläs
nings- och upplysningsverksamhet 
inom de fattigare stadsdelarne i Rom 
och Florens, vilken verksamhet fått 
namnet "Opera Vita Morale". Un
der vintern hållas regelbundna upp
lysningsföredrag för kvinnor — av 
vilka många äro analfabeter — i 
hygien, barnavård, moral och andra 
därtill hörande ämnen. Genom sitt 

mångåriga arbete inom dessa klasser, 
har prof. Ranconi förvärvat en 
grundlig inblick i folkets psykologi 
och blev därför ofta under och efter 
kriget av regeringen anlitad som 
rådgivare angående de mått och steg, 
som antogos skulle möta det minsta 
motståndet hos de breda folklagren. 

Ett så omfattande arbete, som un
dervisning åt fångna analfabeter, 
fängelseinspektion och föreläsningar 
— vid vilka hon dock har frivillig 
hjälp —, går ej att utföra på en 8-
timmarsarbetsdag, utan närmare 18 
timmar! säga de som stå henne nära 
och veta besked. 

En annan kvinna som gör sina 
anor heder är professor Amilda 
Pons, lärarinna vid Högre Lä
rarinneseminariet i Rom, som 
efter stora svårigheter lyckades 
få till stånd ett hem i Rom för fallna 
soldaters barn. Genom sin överlägs
na intelligens, parad med en sällsynt 
arbets- och organisationsförmåga 
blev prof. Pons sä uppskattad av de 
amerikanare, som under kriget sände 
hjälporganisationer till Italien, att 
hon för sin verksamhet erhöll ett 
helt hus fritt upplåtet av metodisti-
ska församlingen i Amerika jämte 
löftet att så länge barnhemmet står 
under hennes ledning behöver ingen 
hyra erläggas. Med hjälp även från 
amerikanska Röda korset, från itali
enska affärsfirmor samt enskilda 
personer ger Hemmet i närvarande 
stund skydd åt 140 barn, god upp
fostran och försörjningsmöjligheter 
när de lämna Hemmet. För unga 
flickors utbildning har prof. Pons 
startat en arbetsskola med undervis
ning i olika ämnen, såsom språk, ma
skinskrivning, stenografi m. m. 

Prof. Pons är även författare och 
hennes bok "Brännoffer" är över
satt till franska och engelska och 
har vunnit mycket erkännande. 

En av Italiens mest kända förfat
tarinnor är Grasia Beledda, vars fle
sta böcker äro skildringar från hen
nes födelseö Sardinien, vid vilken hon 
synes vara fästad med glödande kär
lek. 

Ett för oss och hela den övriga 
världen känt namn är Eleonora Duse, 
världens största skådespelerska, om 
vilken jag vill nämna det egendom
liga att hon aldrig målat eller smin
kat sig för scenen, i förlitande på 
sin konsts allmakt. 

Guiseppina Le Maire har i många 
år varit bibliotekarie vid Kvinnobib
lioteket i Rom och är själv en out-

sam riktning påverka den amerikan
ska opinionen, godkänt den s. k. 
Washingtontraktaten om en gemen
sam begränsning av flottrustning

arna. 
I pressläggningsögonblicket ingår 

meddelande att den engelske stats
ministern Baldwin i sitt stora med 
utomordentlig spänning motsedda in
terpellationssvar i skadeståndsfrå
gan i underhuset lämnat förklarin
gen, att England vore villigt att på
taga sig ansvaret för uppsättande av 
ett utkast till svar på den tyska no

ten, sedan klarhet vunnits i att 
Frankrike och Belgien icke voro be
nägna att taga initiativet i denna 
riktning. Utkastet kommer seder
mera att tillställas de allierade för 
kommentarer. Den engelske stats
ministerns tal hölls i en överraskan
de foglig ton, om också präglat av 
en genomgående förhandlingsvillig
het, vilken bl. a. även inneslöt kra
vet att "den beklagliga och sällsynta 
företeelse Ruhrockupationen är måt
te få ett slut så fort som möjligt." 

tömlig gruva av kunskap och vetan
de. Hon är den som alla lita till när 
upplysning behöves, eller när en 
hjälpande hand skall räckas i nödens 
stund — såsom vid de under senare 
år så ofta förekommande jordbäv
ningarna — är det hon som leder 
hjälparbetet och förmedlar gåvorna. 
F. n. är hon i Sydryssland för att 
på uppdrag av italienska Röda kor
set ordna en åkerbrukskoloni för 
svältande ryska barn. En sommar
koloni i Catalonien för skrofulösa 
barn existerar sedan många år till
baka på hennes initiativ. 

Professor Teresa Labriola är en 
framstående jurist och har i många 
år varit verksam för kvinnornas po
litiska rösträtt och deltagit i Allian
sens kongresser. Att hon vid en 
skönhetstävlan säkert skulle ta pris 
är ett plus till hennes övriga förtjän
ster. 

Redaktör Paola Benedettini utgi
ver tidningen "II Giornale della Don
na", den kvinnliga rösträttsförenin
gens organ, med samma program som 
andra nationers tidningar i detta 
syfte och följer med livligt intresse 
det internationella kvinnoarbetet. 

Att skriva om Roms kvinnor och 
ej nämna doktorerna Ancona och 
Feruzzi, som så flitigt deltagit i kon
gressarbetet och beredvilligt tolkat 
anförandena, eller signora Sciniavoni 
vore orättvist, men denna grupp för
slår att hävda den italienska kvin
nans anseende som en föregångare 
på universitetslivets och statsämbete
nas område, långt före oss i Sverige 
i alla händelser. 

Må ett svenskt namn avsluta ra
den: Gerda Hellberg-Castelli, som 
sedan många år deltager i Roms so
ciala verksamhet, dels som fattigvår
dare och dels som styrelsemedlem i 
åtskilliga institutioner för barn, hål
ler föredrag och skriver i sociala frå
gor. Fru Hellberg-Castelli deltog i 
kongressen med stort intresse och den 
stora vänlighet såväl hon som hennes 
make, överste Castelli, visat oss sven
skor under vårt uppehåll i deras för
tjusande Hotel Windsor, får kanske 
först och främst tillskrivas kärleken 
till Sverige. "Jag älskar Rom och 
Italiens folk", slutar fru H.-C., som 
beredvilligt lämnat en del upplysnin
gar om de kvinnor som skisserats 
här ovan, "men den känslan kan ej 
utplåna min kärlek till Sverige". 

Under hennes sakkunniga ledning 
har jag fått tillfälle bese Roms barn
hem, som lämnat ett odelat gott in
tryck. 

Vistelsen i hennes hem har varit 
en enda fästdag med många goda 
minnen av vänlighet för landsmanna-
skapets skull som förtjäna varmaste 
tack. 

Det finns tillräcklig plats för en 
fredlig man i den största församling, 
men en trätgirig själ kommer i trång
mål på öppna fältet. 

M. T upper. 

Vårt sätt att se påverkas mer än 
man tror av våra tankar om det 
sedda. 

Viktor Rydberg. 

Naturhistoriska museet i 
Slottsskogen. 

Göteborgs nyaste sevärdhet. 

Bland den ändlösa rad av fästlig-
heter, som denna sommar avhållits i 
vår stad, intog invigningen av Na
turhistoriska museet å Ekbacken i 
Slottsskogen förra söndagen en ena
stående plats, i det att i och med 
densamma en ny kulturbyggnad av 
bestående framtidsvärde överlämna
des till staden. 

Dagen blev först och främst pro
fessor Jägerskiölds — själen i det 
nya museet och ordnaren av dess 
utomordentligt vackra samlingar. 
Det var även berömmande ord, ord 
av den uppriktigaste beundran för 
vad Göteborg här åstadkommit, som 
de utsedda oratorerna i den lysande 
församlingen av in- och utländska 
forskare och vetenskapsmän fram-
buro på alla Nordens språk. 

För åhöraren låg det liksom ett 
nationellt särmärke över de olika 
hälsningarna. Varmhjärtad, känslig 
och musikaliskt välljudande klinga
de professor Enzio Reuters hälsning 
från Suomi land, humoristiskt, 
hjärtligt och älskvärt professor Vilh. 
Johannsens budskap från Danmark, 
koncist och kraftigt såsom en malm
klang bland hårda fjäll sprang talet 
fram från vårt norska broderlands 
representant, professor S. Schmidt-
Nielsen. 

Men man hörde även hur genom 
hälsningar och gensvar strömmade en 
underton av den sympati och samhö
righetskänsla, som i våra dagar kan
ske starkare än någonsin håller på 
att binda Nordens folk samman. Hur 
många ädla drömmares högsta ön
skemål som härigenom förverkligas! 
Hur många redan tystnade rösters 
återklang som förnimmas däri! 

Naturhistoriska museet blev lik
som en ny länk i den kedja som för
enar de nordiska ländernas gemen
samma kultursträvanden. En insti
tution som Norden kommer att räk
na med och som Göteborg har rätt 
att vara stolt över. 

Det nya museet är ordnat efter 
en plan, som rent vetenskapligt, men 
underhållande och därför omärkligt 
leder besökaren från det minsta till 
det största i samlingarna, från insek
terna till valen. Salarna äro rymli
ga och behagliga, de värdefulla sam
lingarna en sevärdhet, som Slotts
skogsvandraren hädanefter säkerli
gen icke kommer att försumma. 

Och sist men icke minst erbjuder 
den vackra kringbyggda museigår-
den en härlig viloplats. Gröna, fri
ska gräsmattor kanta den, och i mit
ten sorlat stilla Sigrid Fridmans har
moniska, roingivande pingvinfontän. 

I sanning, en ny sevärdhet har i 
oöh med detta museipalats på den 
gamla Ekbackens idylliska krön in
förlivats med Göteborgs stad. 

Att göra gott emot dem, som göra 
gott, är mänskligt. Att göra gott 
emot dem, som göra ont, är gudom
ligt. Att göra ont emot dem, som 
göra gott, är djävulskt. 

Freidank. 
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