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Varför gråter han? 
Shelley monumentet i Oxford låter 

på ett kuriöst sätt tala om sig. 
Shelley uteslöts från universitetet 

i Oxford på grund av gudsförnekel-
se. Han blev emellertid sin tids stör
ste engelske skald, men innan uni
versitetet med anledning härav hann 
återtaga bannlysningsbullan, drunk
nade skalden, som just då stod på 
höjdpunkten av sitt rykte. 

Universitetet ville dock rehabilite
ra hans minne och reste honom för 
den skull ett monument i en särskilt 
uppförd byggnad. Monumentet vi
sar Shelley naken, uppkastad på Me-
delhavsstranden så som man en gång 
fann honom. 

Ett icke önskvärt understrykande 
av drunkningsmomentet uppstår där
av att luftens fuktighet avsätter sig 
som väta på den kalla marmorbilden 
och missfärgar den. Varannan må
nad underkastas bilden en grundlig 
tvagning och torkning, men vilar där 
snart lika våt igen. Särskilt har 
man fäst uppmärksamheten vid de 
tårar, söm droppa från skaldens 
ögon, och man frågar: "Varför grå
ter han?" 

Universitetets myndigheter ha nu 
beslutat insätta en värmeapparat i 
byggnaden för att torka luften och 
därmed hejda denna stenbildens tåre
ström, vilken på sina håll uppfattas 
som spökeri och som ett tecken på, 
att den omkomne diktaren begråter 
sin gudsförnekelse. Dessa misstänk
samma säga: Det finns gott om mar
morstatyer i Europas konstmuseer, 
varför avsätter sig icke luftens fuk
tighet även på dem? Varför gråta 
inte också de? 

En annan förklaring har försökts 
till lösning av Shelleymysteriet, näm
ligen att den odödliggjorde är miss
nöjd med monumentet eller ursinnig 
över att det universitet, som exklu-
derade honom i livstiden, nu, hyck
lande, vill hedra hans minne — där
för gråter han! 

En last är dyrare än att föda två 
barn. 

Benjamin Franklin. 
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För Sommaren! 
Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er i 

Frotté, Musslin, Gabardln, Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. GOSSKOSTYMTYGER, 

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Många män uppträda såsom ty
ranner mot sina underordnade, eme
dan de äro toffelhjältar hemma. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Vilka män väcka 
Kvinnans beundran? 

Av övriga influtna svar på denna 
fråga återgiva vi här nedan med 
någon sammandragning en del nya 
synpunkter på ett manligt ideal. 

Sålunda skriver signaturen "Ebon 
M.": 

Det manliga idealet är ett svä
vande begrepp. Vad vi beundra vid 
16 års ålder är ej samma ideal som 
vid 20 år fått vårt hjärta att klappa. 
Vi passera oavbrutet en rad av miss
räkningar och förvandlingar i vårt 
inre liv innan den bild småningom 
utkristalliseras som blir icke endast 
vårt manliga utan vårt mänskliga 
ideal. 

Den man som på mig gjort ett för
blivande intryck har varit en av dem 
vilkas liv äro en enda oavbruten ön
skan att nå det högsta. Själv tadel
fri i liv och seder, gudfruktig, rätt
rådig och med ideell strävan i alla 
livets förhållanden, äger han samti
digt sympati och förståelse inför alla 
människor, alla former av liv och 
tänkesätt, är glad, öm, ett barn med 
barn, en ledare bland de vuxne, som 
make ett mönster, som sina barns 
fostrare en föresyn, som medborgare 
en allmänt intresserad och kunnig 
människa. Hans själ är i ständig till
växt, öppen inför naturens skönhet, 
uppmärksam inför tillvarons stora 
problem. Han kan vörda, älska för
stå och förlåta allt, är aldrig småak
tig, aldrig tadlande, aldrig simpel, 
skvalleraktig eller skadeglad. Han 
har en andlig renlighetskänsla, som 
gör luften omkring ren, klar och hög. 

Till gestalten är han harmonisk 
och välbyggd —- ty det ligger en 
ofrånkomlig sanning i att en skön 
själ trivs i en skön kropp. Blicken 
speglar klar och uttrycksfull hans 
själ och har den utvecklade andens 
djupa perspektiv. Sitt arbete älskar 
han som en uppgift, varigenom han 
på en gång fyller existensens plikt 

och får ett tillfälle att på sitt sätt 
gagna andra människor. 

Om också ej helt och hållet felfri, 
är han så att säga ett huvud högre 
än sitt lägre jag så att han själv kan 
överskåda sina fel, straffa och söka 
att komma ifrån dem. 

I hemmet är han sin makas stöd, 
vän och kamrat, sina barns intresse
rade fostrare. Han är mån om att i 
hemmet och sin affär bevara goda 
sedvänjor och god patriarkalisk an
da. Högmod och fåfänga äro bann
lysta ur hans medvetande, men han 
är i stolt och ädel strävan ytterligt 
mån om sin egen och sin familjs för
kovran, heder och anseende. Sådan 
han är är han ett ideal av människa, 
en man med vilken en kvinna kan 
sublimera ungdomens passion till 
den ömhetsbetonade stora och stän
digt växande kärlek som småningom 
omfattar alla och allt. 

Spisrummet. 
Göteborgs stadsfullmäktige har 

anslagit 300,000 kr. för härbärge
rande av husvilla -den 1 okt., och 
drätselkammaren har med anledning 
därav beslutat att omedelbart igång
sätta arbetet med uppförandet av 
några nya upptagningsanstalter i 
huvudsaklig överensstämmelse med 
de förut uppförda, alltså innehål
lande s. k. spisrum,. 

Så lyder notisen i dagspressen och 
ni har antagligen läst den med en 
suck av glädje: "Gud ske lov, att 
man skaffar hem åt de husvilla!" 

Vad är ett spisrum? Det är en 
bostadslägenhet, bestående av ett en
da rum* försett med kokspis, d. v. s. 
ett kök, säger och skriver ett kök 
och ingenting annat! 

Ett spisrum kan vara tillräckligt 
för" en ensam människa, i nödfall 
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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 

för ett nygift par, men för en familj 

med barn? 
Många barnrika familjer bo i spis

rum, och ännu flera skola komma att 
göra det i de nya bostäder av detta 
slag, som skola byggas. 

Spisrummet är gemensam säng
kammare för föräldrar och halv
vuxna barn. Här ligger modern i 
barnsäng och föder i familjens åsyn 
sina barn. Här kokar mari, mat, äter 
och torkar man sura småbarnskläder. 
Här skall husfadern, när han uttröt
tad kommer hem från sitt arbete, 
vila, under det att småttingarna stoja 
och leka, här skall barnen läsa sina 
läxor, här ligger det febersjuka bar
net bredvid de ännu friska, här ja
gar den nyfödde med sitt skrik natt
sömnen från de vuxnes läger, här 
i detta myllrande liv kämpar den 
döende sin sista kamp, sover han sin 
sista sömn. 

Att det bygges spisrum är ingen
ting att tacka Gud för. Det vore att 
häda Hans namn. Ett spisrum är 
"slum", ett ställe där människorna 
vantrivas och leva under demoralise
rande förhållanden. En stad skall 
icke bygga slumkvarter. Den skall 
bygga människovärdiga bostäder. 
Det är ju inte fråga om medellösa 
personer, om välgörenhet och hyres-
fria lägenheter, utan om arbetarefa
miljer som förtjäna pängar och kun
na betala hyra för en ordentlig bo
stad. 

Stilett. 

Svärmeri och 
giftermål. 

4 

Vi tillåta oss återge ännu ett av de 
manliga svar, som den norska kvin
notidningen "Urd" fått på sin pris
fråga om det är någon skillnad mel
lan kvinnan man svärmar för och 
kvinnan man gifter sig med. Upp
slaget till frågan har hämtats från 
en artikel av Julie Gram i Kvinnor
nas Tidning. 

—• Naturligtvis, skriver "Förlovad 
ung man", är det skillnad. Redan 
däri ligger en skillnad, att man för
älskar sig ofrivilligt och gifter sig 
med eftertanke. Att förälska sig är 
en känslosak, en hjärtesak. Man går 
ju inte och frågar sig själv: Skall 
jag eller skall jag icke förälska mig 
i den här eller den där? Men dyker 
tanken på giftermål upp, då funde
rar man sannerligen. Man tar sitt 
förstånd till råds. I regel åtminsto
ne. Och förståndet uppställer krav. 
Ibland kanske så stora, att gifter
målet icke blir av och man sedan 
kommer till ånger. Men understun
dom händer nog, att förståndet får 
komma alltför litet till sin rätt och 
att man sedan känner ånger för den 
skull. 

sig trött inom dessa fyra väggar. 
Man nekar oss skyddsrätten för dessa 
hem som våra dagar och nätter ha 
byggt. Man disponerar fritt över 
dem utan att en enda kvinnas och 
moders namn behövs för att göra 
förstörelsedokumentet "lagligt". Man 
blåser bort från jordens yta våra 
hem och våra käras liv och lycka, så 
lätt som en fågels fällda fjädrar 
virvla bort för den plötsliga storm
ilen, kommen, man vet icke varifrån. 

Mödrar, o mödrar, när skolen I 
vakna och se, att det är edert eget tak 
som brinner? 

När, o när, skolen I sluta en 
skyddsvakt omkring alla mödrars 
heliga hem? 

På smutsiga bakgårdar växa allt
jämt barn upp. I strid och kiv för
rinna deras barndomsår. Grälande 
röster och fula tillmälen vanhelga 
alltjämt deras öron, liksom fula sy
ner deras unga ögon. Inga susande 
träd sjunga sina milda sånger över 
deras hemvrå. Ingen ren grönska 
gjuter renhet i deras unga men redan 
solkade själar. Inga blommor dofta 
och stråla där i ro för små fingrar 
som förlorat förstörelselustan, eme
dan uppehållelseglädjen är så myc
ket större och mäktigare. 

Mödrar, varför sen I icke till, att 
inga hem få byggas utan gröna går
dar, där barn kunna fostras i vörd-
nadsfull kärlek till allt levande, som 

gör livet verkligt skönt och alla brott 
verkligt fula och otilldragande? 

Varför hjälpen I så litet alla möj
ligheter för barns framtidslycka, de 
må vara edra eller er systers eller er 
grannes? Hem och barn äro ju dock 
vårt eget rike. Men vi styra det än
nu icke med full kraft och insikt. Må 
vi vakna, må vi vakna! 

Må vi icke låta krigen och hatet 
och våldslystnaden och den onda 
världsordningen födas och trivas re
dan i våra barnkamrar! Låt oss 
dräpa dem redan där, och de skola 
aldrig mer växa oss över huvudet! 

Mödrar, o mödrar, låtom oss för
ena oss kring och för allt det som 
vårt hjärta lever för, medan detta 
allt ännu är levande, och medan än
nu gröna träd kunna susa över lyck
liga hem! 

En moder. 

Det hjälper ej, att vi finna en lika 
bra eller bättre människa än vi själ
va, om hon ej harmonierar med oss. 

Emerson. 

Om jag skall åhöra en annans me
ning, måste denna vara positivt ut
tryckt. Problem har jag nog av in
om mig själv. 

Goethe. 

Lady Astors seger. 

Engelska underhuset har vid tred
je läsningen med 257 röster mot 10 
antagit den av lady Astor väckta mo
tionen om förbud mot att sälja be
rusande drycker till ungdomar under 
18 år. I fråga om öl, porter och 
cider, som drickes till måltider, gäl
ler dock 16 år som förbudsålder. I 
sitt arbete för reformen har lady 
Astor funnit stöd hos den katolska 
kyrkan, hos frikyrkoförsamlingarna, 
läkare- och lärareorganisationerna 
samt hos de kvinnliga sammanslut
ningarna, 

Alla tidningar, utan hänsyn till 
partifärg, gratulera såväl lady Astor 
som den engelska ungdomen till un
derhusets beslut. 

Lady Astor yttrar själv om saken: 
Att min motion antagits av under

huset med en så överväldigande ma
joritet är en triumf för allmänna me
ningen. Det bevisar, att ingen anser 
alkohol nyttigt för unga människor. 
•Tag har ofta haft tillfälle konstatera 
att hur gärna män oçh kvinnor än 

själva förtära spritdrycker, inga an-
svarskännande föräldrar önska, att 
deras barn skola dela denna deras 
smak." 

Var försiktig 
med solbaden! 
Trots de år från år i pressen upp

repade varningarna mot oförsiktighet 
vid sommarens första solbad tycks 
man i allmänhet ej skänka nödigt be
aktande åt de givna råden. I och 
med den första heta sommarsolen up
penbarar sig osvikligen även ett stort 
antal människor med uppbrända, av 
blåsor, svullnader och eksem van
ställda ansikten. Man kan stundom 
se hela spårvagnslaster av söndags-
firare, vilka röda som kräftor i an
siktet återvända från sin, som de an
se, grundligt och väl utbrukade fri
luftsdag. 

Det är emllertid ett stort misstag 
att tro att man utan men på detta 
sätt kan så att säga sluka solen i en 

Skånska Wienerbageriet 
Emy Thorin. 

ERIK DAHLBEROSQATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

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

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. 

Kraven kunna vara olika, För 
det första: den kvinna man skall 
gifta sig med bör ifråga om intelli
gens vara något så när jämställd med 
en själv. Man kan mycket väl för
älska sig i ett vackert ansikte, dröm
ma om ett förtjusande hår. Men 
gifta sig med rätt och slätt en leka
men — nej! Vin je har rätt: 

"Det er ein gamall skikk og sed 
aa rose fagre fot og haand. 
Men den som du skal liva med 
maa attaat hava noko aand." 
Detta är det första och största 

kravet. 
Därnäst kräver man, att den kvin

na man gifter sig med, skall stå mo
raliskt högt, ha en ren själ och ett 
gott hjärta, Är det många män, 
som ställa det kravet på de kvinnor 
de leka och flirta med? Ahnej, ty
värr! Skam att säga, ofta raka mot
satsen ! 

För det tredje har man ju också 
krav på hennes utseende. Hon må
ste vara vacker. 

Summa summarum: Att svärma 
och flirta är ett spännande spel, en 
nöjsam lek. Det är ett klappande 
hjärtas och ett brusande blods priva
ta affär. Men att gifta sig är en 
viljesak, en förståndets angelägen
het. Det är allvar. Däri ligger 
skillnaden mellan svärmeri och äk
tenskap. Däri ligger också skillna
den mellan kvinnan man svärmar 
för och kvinnan man gifter sig med." 

Fru Larson stryker en hård smör
gås till Pelle. 

Denne, som med sorg ser hur 
smörlagret jämnas ut allt tunnare, 
ger till ett nödrop: 

— Men mamma, skrapa inte så 
hårt ! ! Det hörs ner till Andersons ! ! ! 

A N G B A G E R !  A . B .  
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Revisioner, siffergranskningar na
tioner översättningar. aeklara-

Mängårig praktik och kvalif.v ,  
betskraft garantera ett fullg-ött'® K AR" 

Ooda referenser. Moderata 

BREVLÅDA. 
Mitt ideal, Bliv inte ledsen, me 

ett ideal med sådana extrao^r" 
fullkomligheter finnes ej. 

Filmvän. Vi ha nöjt oss 

vi få veta och se på den vita duken 
Har Ni över huvud någon nytta av 
att få' frågan besvarad? 

Olof 46. Det finns många, många 

flera sparvar i den tranedansen 
Hjältemodet skänkes dock vederbör." 
lig respekt. 

V era 22. Ack nej ! Vi le inte alls. 
Vi förstå er tvärtom mycket väl och 
önska varmt framgång på den före-
slagna vägen. 

Fru E. B. Hjärtligt tack. 
Estella. Vi få övertänka sake» 

än en gång. 

Friluftsbadare. Enligt vad vi gjort 
oss underrättade om lära förhållan
dena på senaste tiden vara betydligt 
förbättrade, vadan vi få hoppas att 
uppträden av denna extraordinära 
art icke vidare må förekomma. En 
kvinnlig ordningsman på den kvinn
liga badplatsen vore dock ur flera, 
synpunkter önskvärd. 
- Box 27. Nej tack, inga humbugs-
annonser. Vi känna redan till er 
skamligt stympade upplaga av det 
litterära mästerverket. 

"LIN0LEUMMAGÀSINET 
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PETERS, FRANZÉN t, Cs 
KUNÖLHOFL. . 
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SKANDINAVIENS STÖRSTA SPECIALAFFÄR 
I SIN BRANSCH 

Hrla JVEjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 . 

enda munsbit. Oavsett den fysiska 
utmattning, den obehagliga känsla 
av olust och yrsel som bliva följden, 
innebär detta uppbrännande av hu
den ett påskyndande av dess i all 
synnerhet för damerna allt annnat än 
önskvärda förtorkande. 

Man räknar i sitt friluftsbegär ic
ke med dessa följder. Det är så för
klarligt. Efter den långa arbetsvec
kan äntligen en dag i Guds fria na
tur! Man vill njuta den utan för
behåll. Man vill låta luften speia 
fritt omkring sig och taga av solen 
så mycket man kan få. Den värmer 
så skönt när man efter badet ligger 
utsträckt på den heta klipphällen. 
Och luften svalkar samtidigt så för
rädiskt svalt, att man icke känner, 
när gränsen överskrides. 

Men ett par timmar efter det man 
kommit i kläderna, börjar ansikte 
och kropp att glöda, hetta och stic
ka, vattenblåsor slå upp, och en olid
lig smärta vidtager. Blir soleksemet 
i ansiktet tillräckligt kraftigt kan 
en ursprungligen vacker hy förlora 
sin vita friskhet för all tid. Ett 
säkert sätt att småningom fördärva 
hyn är även att sommar efter som

mar solsteka ansiktet under idehg 

vattenbegjutning. 
Den vackra friska jämnt röclbiuna 

färgen förvärvas ej på detta sä 
Den kommer av ett regelbundet, ror 

ligt vistande i fria luften • aV e 

förnuftigt solbadande, varunder man 

först efter hand utsätter kroppen 

solens inflytande. _ J 
En alldeles särskilt allvarlig vaj 

ning måste riktas mot oforsi^1?^ 
ten att naken insomna i solen e ^ 
ett bad. Hjärna och ryggmärg W* 

na därav taga obotlig skada, 

kan partiellt förlamas - ja' , 
sömn kan, såsom ett färskt exe 
givit vid handen, bokstavligen 

den sista. . 1 
Alltså: försiktighet med sol a • 

Solen är en mäktig herre. 
liv, men kan även förgöra. 

GYNNA VÅRA , 

annonsoR£r-

3:dje årg. 5 Augusti 1923 
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INNEHALL. 
, „dskrSnika i sammandrag. 

1 iernationella kvinnofören.ngar. 
°m ' Ann Margret Holmgren. 
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Av Jaqueline. 
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Av Elsa Koch. 
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från kvinnovärlden-
Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

De franska och belgiska regering
arne hava lämnat separata svar till 
England pa dess not i tyska ska
deståndsfrågan. När detta skrives, 
är det ännu icke känt i vad riktning 

.svaren gå. Man tror sig emellertid 
veta, att Frankrike icke är villigt 
att visa moderation i någon väsent
lig punkt, och att det orubbligt fast-
låller vid Ruhrockupationen. Det 
belgiska svaret lär vara avfattat nå
got mera tillmötesgående, icke helt 
avvisande tanken på en opartisk un
dersökning av Tysklands finansiella 
ställning. Noten anses «om en bryg
ga till fortsatta förhandlingar, men 
den engelska pressen frågar, om 
denna utsikt har något verkligt vär-
demed hänsyn till den överhängan
de faran av ett tyskt ekonomiskt 
sammanstörtande. Skall olyckan 
tunna förebyggas, måste positiva 
räddningsåtgärder ofördröjligen vid
tagas och icke uppskjutas till den 
wissa tdpunkt, då de med anled-
Mng av det belgiska svaret eventu
al' upptagna underhandlingarna 
®»jligen kunna hava givit ett resul
tat 

Den engelska pressen döljer icke, 
Tysklands och därmed Europas 

räddning ligger i Ruhrockupatio-

1®s upphävande. Men å andra si-
er döt i öppen dag att Frank-

är beslutet, vilket Tysklands 
ach Euri '°pas öde än må bli, att be-
a a Ruhr och under rättens täck-
a®tel såsom pant för det tyska ska-

andet, som icke kan betalas. 

Jkall England tillåta det? Skall 
. Vaga att korsa Frankrikes Ruhr-

detr ^all det äga kraft att göra 

Hn enfe^S^a Aningarna lämna be
at loj ? n°^ ®törre utrymme 

jfa 
e mibtära artiklar. 

an erkänner öppet att Englands 

Spanien om deras intressen i 
Marocko lät man anstå med ordnan
det av förhållandena i staden Tan
ger med omnejd. När frågan nu be
handlats synes England och Spanien 
hava samarbetat för att dämpa det 
franska inflytandet, som sökt att bli 
dominerande, och i stället befrämjat 
de engelska intressena. Ett brittiskt 
Tanger skulle ytterligare stärka 
Englands ställning vid afrikanska 
kusten och vid en öppen fransk-en 
gelsk konflikt försvåra förbindelsen 
mellan Frankrike och dess kolonier 
och protektorat i Afrika. 

Förhållandena i Tyskland förvär
ras för varje stund, och luften är 
fylld av orosrykten. Man räknar 
med möjligheten av en regeringskris 
och talar om förestående revolutio
ner antingen i fascistisk eller kom
munistisk riktning. Ett meddelande 
att Rhenlandet skulle planera sin 
lösryckning från tyska riket i av
sikt att etablera sig som en (med 
Frankrike samgående) självständig 
republik torde vara grundlöst. 

Lilla ententen, d. v. s. Tjeckoslo
vakien, Jugoslavien och Rumänien 
hava haft en konferens för att ordna 
sitt mellanhavande med Bulgarien 

och Ungern. 
Förenta staternas president, Har

ding, har avlidit till följd av sviter 

efter en matförgiftning. 
Just vid pressläggningen ingår 

meddelande, att engelske statsminis
tern Baldwin inför underhuset för
klarat, att regeringen icke funnit nå
got material i franska och belgiska 
svaren för en gemensam svarsnot 
från de allierade till Tyskland. Ej 
häller erbjuda svaren några utsikter 
till ett snart förändrande av Ruhr
situationen eller inledande av en dis
kussion om skadeståndsfrågan. Eng
land ser sig därför nödsakat att gå 
sin egen väg, men hyser alltjämt 
hoppet att de övriga allierade mak
terna senare skola ansluta sig till den 
engelska aktionen. 

Brytningen mellan England samt 
Frankrike och Belgien a den andra 
sidan är härmed ett fullbordat fak
tum. Den närmaste tiden skall helt 
säkert medföra stora utrikespolitiska 
händelser. Måtte de bliva av sadan 
art, att de leda till rättens och för
nuftets seger och därmed till den 
dödssjuka världens vederfående! 

(Eftertryck förbjudes). 

Om internationella Kvinno
föreningar. 

Av Ann Margret Holmgren. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

it 

a 
nin8 icke längre är densam 

det britfT ^rr' "^avet som omger 
från L ! a öriket och skiljer det 

skyddaud Spelar icke sa™ 
I.6 r°^ -SOni ^digare, nu när 

(j]i ar mils^vida luftvägar att 

flotta jr ®en mäktiga 
^ väl ri"1 Ürr förlänade England 
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Hsluw rankrike har sedan 
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franskt-engelskt tvisteäm-

yn.ger Pa Afrikas nord-
V; W'gare SvetlSggnm-

E»8Und, Frankrike «k 

En förmögen dam, som blivit 
skött av en för sina höga honorar 
bekant läkare, infann sig efter till
frisknandet pa dennes mottagning 
och överräckte honom med några ord 
av den djupaste tacksamhet en korg 
med de härligaste rosor. Då den 
förnäma patienten emellertrd mte 
gjorde min av att lata rosorna åt
följas av ett mera klingande honorar, 
tillät sig läkaren göra en påminnelse 
om att han beräknat den företagna 

operationen till 700 kronor. 
— Jaså, sade damen lugnt, endast 

700! 
Och i det hon inför jEsculapiso-

nens mer och mer förlängda ansikte 
lyfte upp rosorna och ur bottnen av 
korgen framtog ett med sedlar späc
kat kuvert, räknade hon upp de be
gärda 700 kronorna och stoppade 

återstoden tillbaka i sin väska. 
Här hade verkligen konsten att ti

ga betytt guld. 

Under brinnande krig år 1854 
framställde Fredrika Bremer i den 
engelska tidningen Times planer till 
en världsorganisation av kvinnor, ett 
förbund av alla jordens kvinnor till 
fredens befrämjande och till gemen
samt arbete för sociala ändamål. Hon 
slutar sitt upprop med följande hän
förda bild: "Så långt som solen lyser 
och de fria vindarna nå på jorden, 
flyga våra fridsbud som duvor oss 
emellan från land till land, från stad 
till stad, ostörda av drabbningarnas 
dån och fejdens bitterhet, på det värl
den må veta, att fridens och kärle
kens Gud är mäktigare än krigets an
de .. . Var för sig äro vi svaga och 
förmå blott litet, men om vi räcka 
varandra händerna runt hela jor
den . . . skola vi taga jorden i våra 
armar såsom ett barn . . ." Men lik
som flertalet' storslagna tankar kunde 
denna ej fattas av samtiden, utan av
färdades som enbart löjlig och på 
grund av de kostnader ett sådant fö
retag skulle draga även som en out-
förbar orimlighet. En dylik "barm-
härtighetsbataljon" skulle förfelas 
och hemmen bli förstörda, hette det. 
Hela förslaget begravdes snart i tyst
het som en galenskap, ej värd vidare 
begrundande. 

Tjugufyra år därefter bildades 
emellertid i Washington det första 
internationella kvinnoförbundet In
ternational Council of Women "I. C. 
W." (Internationella Kvinnorådet) 
på initiativ av Mrs Elizabeth Cady 
Stanton och Susan 'Anthony. 

Denna förening är nu ett fast band 
mellan miljoner kvinnor i alla världs
delar och har uträttat ofantligt myc
ket gott. Den har närmat kvinnor i 
skilda länder till varandra och spor 
rat dem till offervilligt arbete för 
allmänt bästa och till bevakande av 
humanitära frågor i det offentliga 
livet. 

Åt fredssaken ägnar Nationalrå-
det mer och mer intresse. Dess ord' 
förande, lady Ishbel Aberdeen, ytt
rade på kongressen i Kristiania 1920 
att världshistoriens framtid nu är 
betrodd åt kvinnorna, och att dessa 
nu behöva modet att se tidens hårda 
verklighet i ögonen för att få en kraf
tig maning att gå ut och offra sig för 
sin mission att vara mödrar åt värl
den. 

År 1902 bildades ännu en stor 
världsförening, kvinnornas interna
tionella rösträttsallians, Internatio
nal Woman Suffrage Alliance "I. 
W. S. A.". Aven till detta förbund 
voro Mrs Stanton och Susan Anthony 
initiativtagare. Alliansens enda 
mål var att skaffa kvinnorna röst
rätt i alla länder och den omfattar 
nu mer än trettio stater och miljoner 
kvinnor. 

I Europa torde målet snart nog 
vara vunnet ehuru striden ännu står 
het i några av dess största länder, 
däribland främst Frankrike, Italien 
och Spanien. Men det tyngsta arbe
tet återstår, nämligen att befria 
Asiens klavbundna kvinnor. I de 
flesta asiatiska länder leva kvinnorna 
fortfarande i högsta grad förtryckta 
och förnedrade. Flickor skänkas och 
säljas t. ex. i många länder till äk
tenskap eller prostitution redan i bar
naåldern, och hustrurna äro ofta 
verkliga martyrer. 

Kvinnorna börja dock vakna även 
i denna världsdel. Både i Indien, 
Kina och Japan finnas rösträttsför
eningar med livlig förbindelse till 
europeiska kvinnor genom de ovan
nämnda organisationerna. I. W. 8. 

A:s f. ordf., Mrs Carrie Chapman 
Catt, har genomfarit stora delar av 
Asien för att undersöka förhållan
dena och för att uppmana kvinnorna 
att bekämpa den rådande orättfär
digheten mot dem. I Japan t. ex. 
utnyttjas kvinnorna i fabriksarbete 
på det mest upprörande sätt. Av de 
skildringar som givas förstår man 
hur behövliga Europas kvinnliga or
ganisationer äro för att en ny och 
mänskligare tillvaro för kvinnorna 
skall kunna frambringas. 

I. W. S. A. har sedan 1914 upp
tagit arbetet för freden. Redan före 
krigsutbrottet tillsände alliansen alla 
främmande sändebud i London ett 
bönfallande manifest att regeringar 
na måtte avvärja den hotande för
ödelsen. Det blev emellertid ur kri
gets fasansfulla kaos som kvinnornas 
politiska frigörelse "slungades fram 
såobm ett ensamt berg vid världens 
skapelse", som Mrs Catt utrryckte 
sig. 

I. W. S. A. var sannolikt den enda 
förening i världen som genom sin 
tidning, Jus Suffragii förmådde att 
under hela kriget uppehålla en vän 

Barselstuen." 
Ur ett föredrag av Fru Eva Anker-
Norregaard vid "Barnets Udstilling" 

i Köpenhamn. 

En och annan av-er har nog varit 
på k. teatern för att se "Barselstuen" 
och haft roligt åt det sätt, varpå 
Hotberg skämtar med det menings
lösa bruket, att de besökande nästan 
taga livet av den stackars barnsängs
kvinnan, när de komma med sina 
dumma presenter. Men de mänskli
ga dårskaperna hava nästan alltid ett 
förnuftigt ursprung, och det är först 
när en sed överlever sig själv och 
växer ut över ramen för sitt eget 
berättigande, som urartningen inträ
der. Och barnsängsvisiterna hava 
haft sin upprinnelse i föranstaltnin-
gar, vilka, med hänsyn till tidsför
hållandena, voro synnerligen väl
grundade. 

Det är egendomligt att lägga mär
ke till att medan omsorgen om sjuka 
och fattiga under medeltiden och 
dessförinnan var en religiöst betonad 
gärning, vilken ansågs medföra be
löning hinsides, var den åt barn
sängskvinnan ägnade omsorgen en 
medborgerlig plikt av samma inne
börd som åtskilliga slag av nutida 
socialt arbete. En barnsängskvinna 
skänkte samhället en gåva i sitt lilla 
nyfödda barn, och samhället var där
för skyldigt att under den första ti
den vårda sig om och värna modern. 
De många tillkallade kvinnorna 

lier förbindelse mellan de krigföran-1 skulle icke blott bistå barnsängskvin-
,  / - v t  •  i n* . 1 I J «ni. A A /-I I ̂ nfnryirtVoVar' de länderna. Och vid alliansens kon
gress i Genève 1920 togo kvinnor av 
alla nationer första steget till för
nyat internationellt tamarbete. De 
där församlade voro uppfyllda av 
samfälld god vilja att tjäna mänsk
ligheten genom att bidra till att fa 
till stånd en rättfärdigare ordning 
mellan folken. 

En tämligen ny förening för fred 
och frihet har utbrett sig över många 
länder och söker att vinna särskilt 
ungdomen. Det är att hoppas att 
den skall få stor makt över sinnena, 
ty fredsfrågan är kanske den vikti
gaste av alla framtidsfrågor. Utan 
denna frågas seger kan mänsklighe
ten knappast höja sig efter det för
nedrande kriget som satt en outplån
lig skamfläck på de civiliserade fol
ken. 

Averi andra mer och mindre sprid
da internationella kvinnoföreningar 
finnas, bland vilka den i vårt land 
allmänt kända och värderade krist
liga föreningen K. F. U. K., nykter
hetsunionen och Rädda barnens 
union. 

Alla kvinnoorganisationer för go
da ändamål stärka kvinnornas ställ
ning och öka deras utveckling. Det 
är därför av stor vikt för kvinnorna 
att de lära sig sammanslutningens 
betydelse och att de inträda i de för
eningar vilkas syfte de gilla och vilja 
befordra. Sammanslutning är det 
nödvändiga villkoret för att kvinnor
na skola kunna göra sin plikt att 
tillföra det offentliga livet det väl
behövliga moderliga värdet, som de 
på grund av sin natur borde känna 
som sin kvinnliga mission i världen 
att frambära vid sidan av barnsbör
den och hemmets och barnens vård. 

Om kvinnans framtid har profes
sor Benjamin Kidd profeterat att hon 
skall bli civilisationens maktcentrum,. 
Han påpekar att samhället i alla ti
der som helhet varit organiserat för 
krig och inte för ideella mål. Enligt 
hans övertygelse blir det kvinnornas 
uppgift och verk under närmaste 
släktled att omdana samhället i ide
ell riktning. 

Även en annan vetenskapsman, 
Alfred Russel Wallace har uttalat 
samma tro på kvinnans blivande in
sats i världen. Han skriver: I en 
icke avlägsen framtid blir kvinnans 
plats mycket högre och mer betydel-

nan med råd och dåd (barnmorskor 
med särskild utbildning höra ju först 
till en långt senare tid) de skulle 
också taga sig av hemmets vård. De 
medförde icke blott förplägning för 
egen räkning utan även för det gä
stade husets eget folk, kort sagt, 
barnsängskvinnan skulle under den 
första tiden vara förskonad för be
kymmer även för det dagliga brödet. 

Man beräknade, att sex veckor ef
ter nedkomsten skulle detta beskydd 
upprätthållas. I Moseboken räknas 
40 dagar som erforderliga, för att en 
barnsängskvinna skall återvinna full 
vitalitet, och den förste protestantiske 
biskopen i Danmark, Peter Palladius, 
ger i sina "Visitatsrejser" männen 
en allvarlig förmaning att spara sin 
hustru under denna tid, så att hon ic
ke överanstränger sig till skada för 
sig själv, barnet och ett framtida ha
vandeskap. Han slutar mycket lu 
stigt med en förmaning till de starka 
kvinnorna .att spara sig under denna 
tid, "på det att en annan fattig 
skröplig kvinna, som har en usling 
till man att dragas med, icke skall 
ha ont av ditt föredöme och han 
skall sticka henne i näsan med dig 
och säga: hon gick ut, vi skulle du 
då icke gå ut?" 

För de tillkallade kvinnorna var 
det ett hedersuppdrag, som de mot-
togo — fingo de icke bud efter sig, 
uppfattades detta som en kränkning, 
Och här gällde ingen ståndsskillnac. 
— här möttes rik och fattig. 

Efter hand som utbildade barn-

sefull, än hon eller någon annan nå
gonsin fordrat för henne. Framtidens 
kvinna blir mänsklighetens för 
nyare." 

Om dessa mäns förutsägelser 
skola besannas, måste kvinnorna 
alla länder troget hålla samman och 
ta sitt ansvar med allvar och utan 
självförhävelse, i ödmjuk förhopp
ning att kunna bli det godas tjänare 
i långt större utsträckning än hittills. 

De internationella organisationer
na med sina underavdelningar i alla 
länder äro vägen som leder till målet 
— gemensamhet i arbetet för att 
framskapa en bättre och lyckligare 
mänsklighet. 

morskor ställdes till förfogande bort
föll nödvändigheten att tillkalla an
dra erfarna kvinnor. 

Men när barnsängsstugan icke 
längre blev en plats, där kvinnorna 
samlades, försvann också medkäns
lan med barnsängskvinnan, och nu 
äro ju våra begrepp om privatlivets 
helgd sådana, att vi icke skulle vara 
glada över att se ett halvtjog främ
lingar husera i vårt hem, hur väl
ment detta huserande än vore. 

Jag har här i landet mött det 
vackra bruket att barnmorskan, när 
hon lägger den nyfödde till moderns 
aröst, mot en liten lyckopenning ber 
om en skärv till de barn, som från 
födelsen äro blinda. Och ingen mor 
kan väl jnotstå en bön i det ögon
blick, hon ser ner på sin egen rara 
lilla unges duniga huvud. Men vi 
3öra då också komma ihåg, att det 
är många, många kvinnor, för vilka 
denna stund är full av bekymmer — 
bekymmer för framtiden, för de när
maste dagarna — ja, för de närmaste 
timmarna. 

En annan skall här tala om de 
övergivna mödrarnas ställning — jag 
.vill blott säga, att vi gifta kvinnor, 
som sitta trygga i våra hem, alltid 
böra ha händerna utsträckta för att 
hjälpa dem och glädas över allt som 
göres för att förbättra deras ställ
ning. Vi böra medverka till att 
mödrarna icke skola vara tvungna 
att lämna från sig sina barn utan 
kunna behålla dem hos sig. 

Men även för den gifta kvinnan 
kan den första tiden vara förfärligt 
svår att komma över, när hon icke 
har råd till extrahjälp —• och det har 
endast fåtalet. Ett stort antal barn
sängskvinnor få ingen annan hjälp 
än barnmorskans besök och vad vän
liga grannkvinnor kunna åstadkom
ma. Plikterna kalla, huset, mannen, 
barnet, de störe barnen. Redan den 
tredje eller fjärde dagen är hon gär
na så smått i arbete, och vid den tid 
vi, stödda av kärleksfulla händer 
vackla de första stegen, är hon i fullt 
arbete. Jäg känner en, som mjölka
de den fjärde dagen och arbetade i 
rovåkern den tolvte, men frisk blev 
hon aldrig. Naturen låter icke gäcka 
sig. 

Det har under de senaste decen
nierna blivit mer och mer vanligt, 
att den gifta kvinnan, om familjen 
kan skrapa ihop de nödiga medlen, 
lägger sig på förlossningshem. Vå
ra bostäder lämpa sig föga för ett 
längre sjukläger; det finns sällan ett 
rum som kan isoleras, så att barna
föderskan får den stillhet och ro hon 
så trängande behöver. Men när de 
som disponera 4—5 rum icke kunna 
få det lugnt omkring sig, huru skola 
förhållandena då gestalta sig för 
dem, som endast hava ett eller två. 
Under de nu rådande förtvivlade bo
stadsförhållandena föder en kvinna 
ofta sitt barn i ett rum där 5—6 an
dra barn, ja, även andra personer 
uppehålla sig hela tiden under födel
seakten och hela tiden därefter. Där 
finns ingen möjlighet att skona hen
nes nerver, och nerver hava vi dock 
alla. Medelklassens och arbetarklas
sens kvinnor hava sällan möjlighet 
att taga hänsyn därtill, men lägg 
märke till hur fort de åldras, hur 
varje ny barnsäng härjar dem. 

Men om det är omöjligt att skaffa 
barnaföderskan ro, är det lika svårt 
att i de små hemmen åstadkomma den 
förnödna renligheten. Vi behöva 
därför kommunala förlossningshem 
där barnmorskorna äga befogenhet 
att inlägga sina patienter, när för
hållandena i hemmet kräva det, och 
där de kvinnor, som icke hava råd att 
lägga sig på de dyrbara privata kli
nikerna, kunna finna en tillflykt. 
Det bör icke vara ett rikedomens pri
vilegium att kunna erhålla denna 
nödvändiga hjälp. 

För de kvinnor som önska stanna 
i sitt hem och utan olägenhet för sig 
själva också kunna göra det, bör det 
finnas tillgång till barnsängssköter
skor, vilka, bredvid sin vård av bar-
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net och eventuellt även av modern, 
kunna sköta om hemmet och spaia 
barnaföderskan för bekymmer därom. 

Vi kunna icke upphäva den eko
nomiska skillnaden mellan samhäl
lets individer, men vi kunna alla med
verka i den strävan, som går ut på 
att varje kvinna före och efter det 
att hon fött sitt barn får en liten 
fridlyst tid, då kampen för tillvaron 
göres mindre hård för henne och då 
hon känner .sig skyddad o. värnad av 
en syskonkedja landet runt, då hon, 
fri från andra bestyr, kan giva sitt 
nyfödda barn den vård det så väl be
höver och själv samla lust och krafter 
till det arbete som åter väntar på 
henne. 

(Nationaltidende) 

Mary Andersons historia är sagan 
om Askungen, dock i en. ny och mo-
därn version. Det är den lilla fat
tiga flickan, som når en hög position 
i samhället, men här icke genom ett 
lysande giftermål, som i sagan, utan 
genom egen kraft och duglighet. 

Låt oss berätta historien! 
Maria Andersson föddes i en liten 

bondgård nära Lidköping som den 
yngsta av sju syskon. Det var ett 
lyckligt hem, och modern synes hava 
varit en upplyst kvinna, vilken ön
skade, att hennes döttrar skulle ha 
lika goda utsikter att slå sig fram i 
livet som sönerna. Den äldsta dot
tern tilläts att emigrera till Ameri
ka, och hon berättade därifrån i sina 
brev om de rika möjligheter att ar
beta sig upp till en god position, som 
den stora republiken erbjöd även 
kvinnorna. Skildringarna utövade 
en stark lockelse på de båda hemma
varande systrarne, och en vacker dag 
anträdde också de med föräldrarnes 
välsignelse färden till lyckolandet i 
väster. 

Maria eller, som hennes namn nu 
blev, Mary var vid sin ankomst till 
Amerika sexton år, en ganska ogynn
sam ålder. Hon var för gammal för 
att kunna komma i åtnjutande av 
landets skolundervisning och för ung 
för att med framgång kunna tävla 
med de vuxna ute i arbetslivet. Hon 
var ytterligare handicap ad av sin 
fullständiga obekantskap med engel

ska språket. 
Den enda utvägen som stod öppen 

var att taga plats som tjänstflicka. 
Det husliga arbetet låg emellertid 
icke för henne och redan efter ett 
år lämnade hon det för att i stället 

H ä  NORDISKA 
H*N DelcbaM^ 

GÖTEBORGS BANK 
STOCKHOLM GOTE 

124 AVDELNI 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack-

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

BORG MALMÖ 
N G S K O N T O R  

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

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

T I D N I N G  

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

STOCKHOLM 

Grundad år 1848 

GÖTEBORG 
100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 
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Emottager penningar &  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.  

bli fabriksarbeterska. Under 18 års 
tid förtjänade hon i denna egenskap 
sitt uppehälle inom skoindustrien. 
Bredvid denna sysselsättning, som 
säkerligen icke avvann den begåvade 
kvinnan något intresse, ägnade hon 
sig med liv och lust åt organisations
arbetet bland de kvinnliga yrkes
kamraterna och fördes därifrån ut i 
den allmänna arbetarrörelsen, vilken 
i U. S. A. icke är politisk utan rent 
facklig, och inom vilken hon kom att 
intaga en bemärkt och ledande ställ
ning som organisatör av olika kvinn
liga yrkesgrupper. De amerikanska 
industriarbeterskorna stå i största 
skuld till Mary Anderson för allt 
vad hon gjort för att förbättra deras 
sociala och ekonomiska ställning. 
Själv utvecklades hon under detta ar
bete till en personlighet av betydan-
het med omfattande kunskaper och 
djupa försänkningar inom arbetar
världen, särskilt dess kvinnliga del, 
vilken omfattade henne med den var
maste tacksamhet, tillit och sympati. 

Kom så kriget med dess väldiga 
krav på kvinnlig arbetskraft, särskilt 
inom industrien, som ersättning för 
den genom värvning till armén för
lorade manliga arbetsstyrkan. Det 
gällde för regeringen att finna exper
ter som med kort frist kunde organi
sera den kvinnliga arbetskraften till 
tjänst för industrien och landet. — 
Mary Anderson blev, självfallet, en 

av de utsedda. 
Arbetsministern upprättade inom 

sitt departement en "byrå för kvin
nan i industriell tjänst" och utnämn
de till chef för densamma en veten
skapligt skolad kraft, miss Mary van 
Kleeck, med miss Mary Anderson 
som hennes assistent. När den först
nämnda efter några år lämnade 
chefsbefattningen, utnämndes miss 
Anderson till hennes efterträdare, 

Hur stort värde man satte på hen
nes tjänster framgår därav att ar
betsministern vid hennes utnämning 
bröt med den gamla traditionen inom 
arbetsdepartementet, nämligen den 
att chefsposterna skola besättas med 
ieke-arbetare och att arbetarerepre
sentanterna skola anförtros endast 
assistenttjänster. 

Den byrå, för vilkçn miss Ander
son är chef, kallas Arbetsdeparte
mentets kvinnobyrå. Under henne 
sortera icke mindre än ett 60-tal 

tjänstemän. 
Svensk fattig bondtös, emigrant, 

tjänstflicka, fabriksarbeterska, byrå
chef i ett av Förenta staternas mini
sterier — i sanning en märklig kar

riär! 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

DC-Tbicbzcson 
^^^iovjuvelerare^^^ 

Fröken Elsa Brändström har på 
sin föredragningsturné i Amerika 
blivit föremål för det hjärtligaste 
mottagande från såväl pressens som 
allmänhetens sida. Huvudsyftemålet 
med färden är att insamla penningar 
till hjälp åt nödlidande ungerska och 
österrikiska änkor och barn, vilkas 
män och fäder på sin tid omkommo 
som krigsfångar i Sibirien. Insam
lingen har överallt varmt anbefallts 
av pressen, som hedrat fröken B. med 
det henne av krigs fångarne tillerkän
da mycket sägande namnet "Sibi

riens ängel". 

Jane Addams, 

vars sjukdom omnämndes i förra 
numret, har, enligt meddelande, lyck
ligt överstått den operation hon i 
Tokio underkastat sig. Det visade 
sig att den bortopererade svulsten 
icke var kräfta utan av godartad na
tur. Det bästa hopp finnes att pa
tienten återvinner full hälsa. 

Vilka män väcKa Kvinnornas 
beundran ? 

Idealmannen. 

Scenen: En badhusveranda mot 
väster. 

Personerna: En ung vacker dam 
med stora blåa, litet melankoliska 
ögon och så undertecknad. 

Den unga damen mötte mig vid 
min ankomst med en blick, som lyste 
av vänlighet och ett tindrande hopp 
om en stunds passiar, men jag, som 
är infödd göteborgska, talar icke 
med en människa, med vilken jag ej 
förenats genom en presentation. 

I stället försjönk jag i tyst beund
ran av den sköna tavlan farmför mig, 
det blåa havet med vittoppiga vågor, 
över vilket de smäckra lustyachterna 
för fyllda, blänkande segel ilade för
bi de rundmagade kosterbåtarne, som 
stampade tungt men säkert i den hö
ga sjön. Strax utanför verandan 
kretsade måsarne på spaning efter 
byte nere i vattenytan, omättliga, 
outtröttliga, och i fjärran reste sig 
den motsatta kustens mäktiga klipp
formationer mot aftonhimlens eld. 

—- Det är så vackert här, sade den 
unga damen i en ton, som kom mig 
att lyssna. Det låg ingen glad en
tusiasm i hennes ord, hennes röst lät 
nästan ond. 

— Alla trivs liär, alla, alla, men 
inte jag, inte jag! tillfogaide hon med 
desperation i stämman. 

Vi voro visserligen inte presente
rade, men denna ärliga bekännelse 
var det omöjligt att motstå. 

— Björkhagar, fågelsång, vitulli
ga lamm på gröna ängar, myggor, 
getingar, myror och huggormar i 
ljungen? föreslog jag. 

— Jag vet inte, svarade hon litet 
tveksamt, men jag tror inte, att det 
är det jag längtar efter. Här är 
vackert — herre gud så vackert, men 
jag trivs inte. Mina nerver bli för
störda, jag sover inte, jag kastar mig 
av och an —• jag har aldrig hatat en 
plats som denna! Och vi hade vän
tat så mycket av den här resan, min 
man och jag. Vi har varit gifta i 
tre år, och det är första gången han 
riktigt slår sig lös, och vi äro allde
les för oss själva. De andra somrar -
ne har vi bott på landet, och Göran 
har rest ut och in, och det har alltid 
varit så mycket bekanta omkring oss. 
Inte häller i stan få vi rå om varan
dra — han drunknar i sitt arbete. 
Och nu är det bara vi två dagarna i 
ända, och ändå trivs jag inte!! Gö
ran finner det idealiskt, men jag 
känner mig trött, eländig, trasig in
värtes, jag är vid det uslaste humör, 
och jag retar mig till och med på Gö
ran. Doktorn förstår inte mitt fall. 
Han sa' till Göran, att jag är hyste
risk. Jag som aldrig vetat vad ner
ver vill säga! Det här stället är för
häxat — vi reser i morron. Jag må
ste bort, annars hamnar jag väl på 
en nervklinik. 

Orden hade kommit forsande. Det 
var som om en fördämning brustit 
för en inre plåga, vilken måste töm
mas ut i ett ordflöde, likgiltigt inför 
vem. 

Det var icke lätt att i hastigheten 
finna ett lugnande svar på denna ut-, 
gjutelse, men det behövdes ej häller. 
En ung man hade kommit upp på 
verandan och närmade sig med raska' 
steg den talande. En ståtlig gestalt, 
en spänstig hållning, ett manligt vac
kert ansikte, brynt av sol och luft, 
strålande av hälsa och lycka. Blick 
vilade i blick — jo, de älskade var
andra, Och jag som nyss läst den 
fråga om "Idealmannen" som Kvin
nornas Tidning kastat ut i sommar
värmen, sade tyst och trosvisst till 
mig själv: Där är han! 

Praktmänniskan stödde sig emot 
verandabalustraden och började tala 
med en något stark röst och i di
stinkta vändningar: 

— Nå, det är en bra plats du fun
nit. Lä ! 

— Och så är här så vackert, sade 
hon mjukt, lycklig över hans närhet 
och glömsk av sin klagan nyss. Sol
nedgången är så grann. Västerhim-
len står i lågor. 

— Nordväst! insköt han. Den här 
tiden går solen ner i nordväst. Läng
re fram på sommaren i väster och 
på vintern i sydväst. De kala bergen 
skämma tavlan. För resten ha de 
inte alltid varit så där fattigt nakna. 
De ha burit skogar, ek och bok. Dan
skarna brände dem under krigen, 
stormen sopade bort den blottade jor
den, och nu växer här ingenting. Det 
är milliardvärden som gått förlorade 
för vårt land. 

— Det är ju synd, medgav hon, 
men det är vackert att se berggrun
den, hälleberget som Sverige vilar 
på. Och är hon inte rar den där 
lilla svarta lustiga väderkvarnen, där 
hon står mot den blekblåa himlen? 

— Åhjo, för all del, men väder
kvarnarne äro antikverade. De läm
na inget mjöl, som vi nu kan god
känna. Valskvarnarne ha tagit led
ningen. De göra ett utmärkt och hy
gieniskt förstklassigt arbete. Säden 
fläktas ren, tvättas, torkas, males, 
siktas och tömmes i säckar av maski
ner. Absolut hygieniskt. Och de 
stora bagerierna använda också ma
skiner till sitt arbete. 

— Ja, det är skönt, svarade hon. 
Jag önskar jag hade en skorpa att 
kasta ut till måsarne — se så för
tjusande dom är, så bländande vita! 
Se hur dom i flykten plötsligt slår 
back och skjuter som pilar ner mot 
vågtopparne. 

— Ja, det är måsar, bekräftade 
han. Familjen Laridœ, den samma 
som tärnorna hör till. Det är onytti
ga fåglar. Dom duger inte att äta, 
Dom smakar tran. Och så tar dom 
en massa småfisk. Det är mycket 
fisk här inne i fjorden. Det är för 
övrigt underligt att vårt havsfiske 
inte ger större reveny än det gör, en 
trettiotre miljoner årligen. Apropos 
fisk, har du sett all den där som hän
ger på stängerna nere på bryggorna? 

— Lutfisken? Ja, sade hon med 
en suck, men jag tycker inte om 
lutfisk. 
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H a r  i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

En gedigen damvåska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 

fyfin JLGaåm 
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— Kära barn, lutfisk blir det inte, 
förrän den är lutad! Det är långa 
med det latinska namnet Lota molva 
av torskfamiljen. Den fångas hu
vudsakligen utanför danska och nor
ska kusten. Så här torkad kallas 
den spillånga. Det finns sommar-
spillånga och vårspillånga, som är 
bäst. Man kan också bereda den till 
kabel jo eller klippfisk —. Men se 
där är postbåten! Låt oss gå ner och 
få en tidning. 

Och borta voro de! 
Vilken förfärlig människa att vara 

gift med ! Ett konversationslexikon ! 
Och ett som inte stod tyst i en bok
hylla utan talade som en uppdragen 
grammofon. Ingen människa i värl
den, om hon än vore utrustad med 
nerver av ståltråd skulle kunna ta 
emot denna tvångsmatning med kun
skaper utan att taga skada till sitt 
humör, sitt förstånd och sin själ! 

Nå, de skulle resa. Deras isole 
ring skulle upphöra. Han skulle åter 
drunkna i sitt arbete, som måste va
ra skolmannens eller journalistens, 
och hon skulle gå ensam i hemmet i 
en välgörande, läkande tystnad och 
få sitt upprivna nervsystem restaure
rat. Vore lyckan god, komme de al
drig mer på detta sätt på tu man 
hand i veckovis, och då skulle det 
aldrig gå upp för henne vilken 
ohygglig människa hon gift sig med. 

Kära Kvinnornas Tidning, det är 
verkligen icke lätt att beskriva ideal-
mannen. Just nu skulle jag som 
hans värdefullaste egenskaper vilja 
angiva brist på kunskaper och mun-
läsa, vilket naturligtvis skulle se för
ryckt ut. Men så är det i alla fall. 

Jaqueline. 

Den man som en kvinna 

är nöjd med. 

Det gör egentligen detsamma hu
rudan han i övrigt är, bara han ser 
rätt, stavar rätt och inte är så ful 
att folk vänder sig om efter honom 
på gatan. 

Den uppriktiga. 

Insändarnes spalt. 
Kvinnas tillträde till prästerlig 

tjänst. 

Till Redaktionen av Kvinnornas 
Tidning. 

Jag tror ej jag tar miste, om jag 
utgår från att många läsarinnor av 
Kvinnornas Tidning på samma sätt 
som jag studsat inför de reflexioner, 
vilka sign. "Stilett" låtit åtfölja om
nämnandet av Stockholms konsisto
riums åtgärd att avstyrka kvinnas 
tillträde till prästerlig tjänst. På ett 
slående sätt belysa nämnda reflexio
ner arten och graden av den naiva 

mamma 
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The Florist's Teleur^i 
Association U. S. A samt Rl eliv«ry 
d e n - V e r m i t t l u n g ,  B e r l i n  l o T ™  
nationella sammanslutningar sJv? mt«t-
handlande med representanter i 

Genom dessa sammanslutning 
liggores att a nästan vilken S ï H 
helst få blommor expedierade L]S SOlï 

ran ti för utförandet. er ga-
Inga extra omkostnader under fx , 

ning att brev hinner fram till T '" 
önskad leverans, i annat fall betal»!Si ßt 

den telegrammet. 
Order mottages för utförandet ä 
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VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - iö35, 
Telegram "Vasa" 
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I  V A R I E  

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

l ä s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

j 

Hanâslî^ompaniet 

Drottninggatan 42 
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GÖTEBORG 
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HANDSKAR och VANTAR 

åt. 

förblindelse, varmed åtskilliga av den 
kvinnliga prästtjänstens förfäktare 
argumentera för sin åsikt. 

Hittilldags har det varit en oskri
ven men självfallen lag bland vanligt 
hyfsat folk, att en kvinna under ha
vandeskapets period undandrar sig 
offentlighetens blickar. Denna utom
ordentligt elementära blygsamhet* 

gärd befinnes emellertid, enligt 
Stilett", fullkomligt överflödig fot 

kvinnliga prästens vidkommande 
förf. åberopar sig därvid på ^ 

legitima moderskapets skönhet oc 
helighet. Alltså en missvisande sam
manblandning av två skilda safer. 

L bestrider moderskapets he'o > 
ingen tänkande människa 

strider heller förekomsten av en i ̂  
gamla kristna begrepp och kris« 
civilisation fast rotad anständig10 

känsla, som lär oss, att havandes _ 
yttre förlopp liksom ett fler » 

andra kroppsliga funktioner i °r 
Lste bemärkelse tillhör prl 

. Jag är fullt och fast över v 

om att en överväldigande n J 
av besinningsfulla ^v^nn° 
land på det kraftigaste rea, 
t blotta tanken på en hava 

som träder inför församl"'* 
en kyrka, bestiger dess pre• 

och handskas med sakranie , 
r dess altare. Det finnes ^ 
heter 'Anstand und Würfe . 

den kristna kyrkans off"» 
bottnar i kristendomens 

den 
och 

Ingen 
men 

pets 
andr. lx 

strängaste 
livet, 
gad 
ritet 
detta 
rar 
kvi 

en i 
stol 
inför 
som 
inom 
liv. 

mot 
inna, 

det 
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Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda hernjl!— 
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{RESTAURANGER} 
* - vid stora dammen • Slottsskogen 

Kungsgatan 41 

ß E K O M M E ' N  D  E  R A S  

« SLOTTSSKOGEN 
Konsert dagligen 7,30-10,30 e. m. 

'  Dir igent  : Siegfried Fournes. 
\ ..... 

^ ej blott själens utan även krop
pens renhet, och det ignoreras icke 

«straffat-
Men jag kan ej sluta utan att aven 

peka på det, som för mig och många 
andra med ovedersäglig klarhet fram
står som den innersta kärnan i aktio
nen för kvinnans tillträde till präst

ämbetet. 
Frågan om kvinnliga präster är 

«th förblir en kvinnosaksfråga, dess 
förfäktare må förneka det aldrig så 
«nergiskt. Den är ett led i kvinnor
nas frammarsch in på yrkesområden, 
som av ålder varit mannen förbe-
hållna, och att den, i motsats till de 
flesta andra strävanden av nämnda 
slag, förefaller många bland oss så 
djupt osympatisk, beror på att den 
intimt förbindes med kyrkligt-reli-
giösa synpunkter och av sina an
hängare proklameras som ett moment 
i arbetet för kyrkans utveckling och 
Gudsrikets utbredande på jorden. 
Tare det långt ifrån mig att betviv
la den personliga övertygelse och 
den varma fromheten hos de kristna 
kvinnor, som vilja föra denna fråga 
framåt. Yad jag vill fastslå är blott 
det, att de samtliga synas blunda för 
det förhållandet, att deras uppsåt är 
ïvinnopolitiskt på samma gång som 
religiöst — i vilka inbördes propor 
toner, tillkommer icke mig att be 

döma. På det ena området efter det 
andra inom modernt samhällsliv har 
kvinnan fått säte och stämma vid 
mannens sida, men där råkar finnas 
en plats kvar: platsen innanför al
tarrunden. Fram till attack även 
där! 

Ty märk väl: vad det gäller är 
just den nu nämnda platsen in
nanför altarrunden. "Stilett" skri
ver: "Finns det verkligen någon 
präst, • en Guds tjänare i anda och 
sanning, som med frimodigt hjärta 
kan säga till sin Gud: 'Jag vill med
verka till att de kvinnor, som känna 
sig kallade till att förkunna Ditt ord 
och utbreda Ditt rike på jorden, icke 
skola bliva i tillfälle att göra det'." 

En lindrigast sagt, skev framställ
ning av verkliga förhållandet, be
klaglig om den är omedveten, sam
vetslös om den gjorts mot bättre ve
tande. Vår kyrkas präster hindra 
alltså kristna svenska kvinnor från 
att förkunna Guds ord och utbreda 
Guds rike ! Vad skall man då säga 
om den gärning, som utföres av dia-
konissorna, av de kvinnliga krafterna 
inom församlings- och ungdomsvår
den. av kyrkans kvinnliga missionä
rer? Icke ens predikstolen är som 
bekant stängd för en kvinnlig Ordets 
förkunnare. Men nej, allt detta är 
att räkna för intet, jämfört med rät
tigheten att träda för altaret och be
sitta prästtiteln. Vi vilja tillföra 
det kyrkliga fromhetslivet ett nytt 
tillskott, säga anhängarna av tanken 
på kvinnliga präster. Ingen av dem 
tillägger det oundgängliga komple 
mentet: — och tillskansa oss ännu 
en av de få återstående platserna i 
konkurrensen med männen. 

Det är kontentan av de intryck 
man får, när man bevittnar den fre
netiska anstormningen mot detta så 
gott som sista hinder för kvinnosa
ken, en anstormning, som för i min 
net den varning, som den store före
språkaren för kristlig ordning och 
justesse, Paulus, uttalar, då han ma
nar till att intet må ske "av parti
sinne eller fåfänga". Det förefaller 
en opartisk iakttagare, som om dessa 
bägge faktorer vore ganska illa ma-
skerade i den nästan monomana hets 
som på en del håll karaktäriserar 
försvaret för kravet på kvinnliga 
präster i svenska statskyrkan. 

Quelqu'une. 

Vid Rhen. 
Från en sommarresa i TysKland. 

Av Elsa Koch. 

På tåget till Mainz. Jag sitter 
bekvämt tillbakalutad i den läder-
klädda andraklass-soffan och ser det 
leende och fruktbara Rhenlandskapet 
glida förbi. Det är mest vingårdar 
och små städer, inbäddade i grönska. 

Bredvid mig, vid fönstret sitter en 
fransyska. Hon mottar nådigt den 
ödmjuka hyllning som ägnas henne 
av en ung man mittemot, vilken talar 
tyska, Vid hans sida och mittemot 
mig sitter en medelåledrs herre, på-
tagligen fransman. Han ser rätt fin 
ut, och jag gissar att han är en li
ten rentier från Paris. I fantasien 
har jag snart alltsammans klart för 
mig. Hon har godhetsfullt räckt 

en unge mannen sin hand (kanske 
är han en "befriad" elsassare, som 
ännu ej hunnit lära sig franska) och 
nu göra de sin bröllopsresa, åtföljda 
av hennes "papa". — På min andra 
sida sitter en herre som ser dyster 
och förgrämd ut och som jag antar 
vara tysk. 

Själv har jag först efter en del an
strängningar kommit på min fördel
aktiga plats. Den förklarades näm
ligen först vara upptagen, och jag 
fick hålla till godo med en mycket 
sämre vid den franske herrns sida. 
Att se på landskapet, då man åker 
aaklänges, liar sina nackdelar, och 
som ingen kom för att ockupera den 
av mig eftertraktade platsen, förkla
rade jag djärvt nog att jag ämnade 
sätta mig där tillsvidare. Vilket jag 
gjorde. Där satt jag sedan oantastad 
ända till Mainz. Ingen kom och 
krävde den. Men fransyskan såg 
förnärmad ut. 

TAPISSERI 
aj DETA . 

ö. Hamng. SI. 1 tr. 

1N1ABS 
Handarbeten och 

Material. 

Man skall uppträda i världen som 
om man vore gäst i ett förnämt hus 
Men de flesta, uppträda så tölpaktigt 
som om de vore ägarna, 

* 

Man kan likna ett ungkarlsliv vid 
en flott frukost, en splendid midda, 
och ett tarvligt aftonmål. 

Dam- ® Herr-HandsKar 

i erkänt goda kvaliteer och 
billigaste priser. 

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

Etablerad 1866. Telefon 6 990. 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

I Mainz. Aldrig i mitt liv har 
jag sett så mycket soldater eller 
drömt, att det kunde finnas så mån
ga. Man skulle, nästan kunnat tro 
sig vara vid fronten. Men där lågo 
de ju i sina skyttegravar. Här där
emot myllra de som myror i en myr
stack, eller snarare som gräshoppor 
på en rysk stäpp, fylla gator och 
torg, gå i långa rader och möta en 
vid varje steg, så att man knappt 
kan komma fram. Ingen under att 
det kostar Tyskland miljarder att 
underhålla dem. — Bland de ljusblå 
ser man ett starkt inslag av gulgröna 
med röd fez. Det är afrikaer. En del 
äro mycket mörkhyade män med ne-

gerliknande eller mongoliska ansik
ten. Andra åter äro ganska ljusa i 
hyn, med regelbundna drag; det är 
marockaner. 

Vid Rhenkajen, som är stadens 
centrum, hålla de mest till. Den sto
ra präktige Stadthalle, som ligger 
därnere och där konserter och dylikt 
törr brukade hållas, har förvandlats 
till officerskasino och foyer du sol
dat. — Guvernementshuset vid Schil
lerplatz är franskt högkvarter. 

Gustav II Adolf har ju en gång 
residerat här, men det är snart 300 
år sedan. Jag kunde icke upptäcka 
något spår av honom och hans sven
skar och finnepojkar. Men uppe i 
Mainz' citadell finns ett egendomligt 
minne från en mycket äldre tid. Det 
är "Eigelstein", en låg tornliknande 
byggnad, rest under romartiden till 
ära för för Drusus, kejsar Augustus' 
fältherre, som redan före Kristi fö
delse styrde och ställde i dessa trak
ter. Inuti tornet leder en vindeltrap-
pa upp till toppen. Vem vet, där 
har kanske någon romersk fältherre 
stått och sett ut över Rhen och dra
git samman ögonbrynen, då han på 
andra sidan skymtat germanernas 
mörka skogar. — Kanske bestiges 
tornet nu av franska officerare, som 
med liknande känslor se ut över nej
den. Säkert känna de sig som de 
gamla romarnas arvtagare i dessa 
trakter. Och liksom en del romare, 
(icke alla!) förstå de konsten att su
ga ut de besegrade. 

På promenaden vid Rhen vandra 
i kvällstunden stora skaror av sta
dens innevånare för att hämta frisk 
luft vid floden. Men det hörs ingen 
musik och inga glada skratt. Publi 
ken är ganska tyst, isynnerhet i när
heten av Stadthalle. Denna är av
spärrad och omges av höga stängsel, 
och innanför skymta franska office
rare i förnäm avskildhet vid sina 
bord. 

Jag har slagit mig ner på en bänk 
i Rhenanläggningarna, sitter och ser 
på vattnet och funderar. Då dimper 
plötsligt ett päron ned i mitt knä. 

Ti t [se noga 

vid köp av thé att yîdsta^ 
ende varumärke finnes 
å varje paket och bark! 

éndast då erhå ffes 

I ( M1U 

sr önaast da erriaLles rz 

[ JLunclijresis j 

Marknadens a([ra främsta 

^Borgen för äkta vara 

Överraskad ser jag upp och får ögo
nen på en soldat, av uniform och ut
seende att döma en marockan. Ett 
par rader glänsande vita tänder lysa 
vänligt i ett ljusbrunt ansikte. 
"Merci, monsieur!" säger jag och 
känner mig djupt tacksam. Det är 
ej alltid man möter vänlighet i främ
mande land. Men han är redan långt 
borta. 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

STOR 

Säsong-
Realisation 
alla från Vår- o. Sommarsäsongen 

överblivna 

Dam- , Herr- & Barn-

SKODON 
bortsäljes med betydande 

prisnedsättningar. 
Köp i tidl 

A.-I. HERKULES SKODON 
KUNGSGATAN 45. 

Yid Rhenbron lägga de stora tu
ristångarna till, som trafikera Rhen 
från Mainz ända till Köln. Där sti
ger jag på en vacker, solig förmid
dag för att bege mig till Koblenz. 

Det är en verklig kapplöpning för 
att få plats vid något av de många 
borden på däck. Det gäller att för
säkra sig om bordsplats, eftersom 
man naturligtvis så fort som möjligt 
skall beställa sig något att äta eller 
åtminstone att dricka. Snart är övre 
däck alldeles fullt av ätande och dric
kande. En livlig tavla! De flesta äro 
tyskar. Inte en enda uniform syns 
till. Det känns skönt. 

Rhenstränderna mellan Mainz och 
Bingen äro låga och till stor del 
klädda med vinodlingar. Det är en 
idyllisk och vacker trakt. Så kom
mer Bingen, och stränderna bli hög
re, med gamla medeltidsborgar, ofta 
restaurerade, på sluttningarna eller 
på holmar i floden. 

Under vägen få vi då och då en 
plötslig regnskur över oss. Men de 
gå snart över och dämpa inte synner

ligen mycket sorlet ombord. En fiol
spelare stiger fram och börjar spela. 
Det är gamla kända saker: "Deutsch
land, Deutschland über alles", "Die 
Wacht am Rhein" m. m. Snart bör
jar han sjunga till, med en stark, 
varm stämma, som ljuder långt ut 
över vattnet. Åhörarna stämma in: 
"Fest steht und treu die Wacht am 
Rhein". Det är isynnerhet en äldre 
herre, som sjunger med aldeles sär
skild känsla och övertygelse, i det 
han markerar takten med handen. 
En typisk rhenländare av den gamla 
stammen, tänker jag för mig själv; 
han har regelbundna, skarpt skurna 
drag, hög panna, ljusblå ögon och en 
kraftig gestalt. — Så företages kol
lekt, varpå fiolspelaren försvinner 
till andra regioner. Men han kom
mer snart tillbaka och börjar spela 

på nytt. 
Det var den enda gången jag hör

de de tyska nationalsångerna, 

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

Representant  i  S tockholm 

för 

Kvinnornas Tidning 

E. Hordhammars Skriv- i 
sin 

Rikstelefon 13768. 
MALMSK1LLNADSGATAN 11, 2 tr. 

S TOCKHOLM. 

Utför: Maskinskrivning av fackliga och 
vetenskapliga arbeten, protokoll, mo
tioner etc. 

Bokföringsarbeten och bokslut, tillfäl
liga uppdrag såväl som årsackord. 

Revisioner, siffergranskningar, deklara
tioner översättningar. 

Mångårig praktik och kvalificerad ar
betskraft garantera ett fullgott arbete. 
Goda referenser. Moderata arvoden. 

Köln är en präktigt byggd stor
stad med livliga, stark trafikerade 
affärskvarter och breda boulevarder 
längre ut i periferien, med ståtliga 
modärna byggnader omväxlade med 
renässanspalats eller medeltida torn 
och portar, med härliga kyrkor och 
först och sist dômen, stadens hjärta. 

Den som passerar Köln på väg till 
Paris och stannar ett par timmar, 
varav några minuter tillbringas i do
men, får inget riktigt begrepp om 
denna. Man skall komma igen flera 
gånger, slinka in då och då för att 
höra musiken eller sitta och vila, el
ler skall bese koret och kapellen un
der ledning av en vacker, högrest do-
minikanermunk, som förevisar de 
gamla glasmålningarna i de höga 
spetsbågefönstren och Stefan Loch-

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

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

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

Sommaren är här! 
Eärga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

r.»Yi...r»w 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

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

I Rosenhof. 
Koman av Luise Westkirch. 

Översättning av _e. 

35< 

led trötta steg smög Erna Abe 
ting 

så», 

uu c^agligen förbi sin gamle 
På sin väg hem. Hennes ögon 

gar p.°^aia<^e i sina mörka rin-
le} °r^ves rådde henne den gam-

värji °Uen s°ka en läkare. Hon 

alldellS1f •S
1

kyggt" Hon var frisk' 
mer f. r ' M®11 hon kom icke 

^na ^öcker ur baronens 

Wdviff ' ^°n sa^ fäller icke mer 

,,loi*moma
OI10S P.å bänken bknd 

feeing i nätterna hörde han 
^ nåirr11! er^ckta snyftningar, och 
^eQae V U V^ar sedan hade han sett 
^biner t ^ 'U k°nferens mec] 

ödo ° ^akoiu köksfönstret i 
Passagen. Man visste att 

denna förstod sig pa allehanda ljus
skygga konster och hemliga kurer. 
Baronens hjärta blödde för hans älsk
ling. Men varje människoöde måste 
fullborda sig. Han ingrep aldrig. 

Den lilla rosenknoppen i hans 
trädgård var nu alldeles förtorkad. 
De strypande slingerväxterna betäck
te redan levnadshungriga hela fön
sterkarmen, och stirrade fräckt solen 
i ansiktet med sina blå blomster
ögon. Och på en svart marmortavla 
utanför ett bankhus i affärskvarte
ret lyste i guldbokstäver inskriften: 
"Karl Seefeld & Moritz Deideles, 

Bankaffär". 
Människoöden måste fullborda sig. 

När Lisa nu gick bredvid Paul un
der sensommarskogens tunga lövtak 
eller emellan fältens sädesskylar och 
fullastaide höstvagnar, pratade hon 
mycket ofta om hans far, hur ensam 
lian kände sig vid sidan om sin ovän
liga andra hustru, och huru tvärs ge
nom hans skenbara köld och den fli
tigt framhävda vreden dock alltid 
kärleken till hans förstfödde lyste 
fram såväl som stoltheten över den 

begåvade sonen. 
Först hade Paul försökt att avleda 

samtalet. Men när hon alltjämt kom 
tillbaka till samma ämne, så lämnade 
han fria tyglar åt sin vrede, upp
räknade alla de gånger han blivit 
kränkt och förfördelad av fadern — 
ett långt register. Ofta nog hade 
han läst över det. 

"Ack", sade hon enkelt, "jag 
skulle tacka Gud på mina knän, 
om min far vore som er." 

"Det låter ju nästan, som om ni 
hade satt er i huvudet att försona 
mig med farsgubben?" 

Lisa såg honom ärligt i ögonen. 
"Jag tycker det är så sorgligt, när 
föräldrar och barn äro oeniga. Och 
om jag kunde försona er båda, ja då 
skulle jag vara mycket stolt." 

Han teg. Men mot sin vilja må
ste han tänka på hennes ord. Det 
var väl ändå det värsta man kunde 
tänka sig att behöva skämmas för 
sin egen far. Han fann icke mer i 
sitt hjärta den skummande vrede, 
som fyllt det på våren. Men det är 
lättare att riva ned än att bygga upp 

en bro. 
Då såg han en middag, då han kom 

hem från arbetet, en vagn med järn
stänger stå framför smedjan, och såg 

hur fader Wieprandt ansträngde sig 
att ensam släpa in de tunga buntar
na i verkstaden. Utan att säga ett 
ord tog Paul fatt i andra ändan på 
en bunt stänger, och då Wieprandt 
ingenting sade, tog han också fatt på 
nästa bunt. Och så buro de hela las
set efter hand in i verkstaden, men 
ingendera sade ett ord. 

Då de voro färdiga sade den gam
le Wieprandt stammande: "Jag är 
så glad, Paul, att du lyckades med 
vagnsdörren, och för övrigt att du 
sköter dig så bra i fabriken. Jag ha
de länge velat säga dig det." 

"Tack, far." 
Paul dröjde ännu. Han såg sig om 

i det välbekanta rummet, ännu mer 
fattigt och förfallet än det förr synts 
honom. 

Då sade den gamle: "Den där gån
gen kunde jag inte hjälpa dig Paul." 

"Det ser så ut." 
"Jag ville redan säga dig det, den 

kvällen." Den gamle Wieprandt såg 
sig skyggt om och talade lågmält. 
"Hon, din styvmor, kom emellan. 
Jag ville ha sagt dig: Jag kan inte 
nu ge dig din mors arv, det ligger i 
verkstaden, i material och i förlag. 

Så länge jag lever kan jag inte be
tala ut det, Paul. Men jag har låtit 
skriva det till dig och låtit lagfora. 
Så fort jag dör får dû först din del. 
Du får inte tro att jag ville bedraga 

dig på ditt." 
"Tack far. Jag har alltid ansett 

far för en genomärlig människa. Men 
jag är glad, att far säger mig det. 
Och — om jag talade opassande ord 
i min vrede, så tänk inte mer på 
dem. De voro inte så illa menade." 

"Det är bra. Kommer du med 

opp?" 
"Det skulle väl fars hustru inte 

gärna, se." 
"Ahå! Mitt hus är mitt hus. Och 

min son hör dit," 
"Om det är så, far, så kommer jag 

snart." 
"De skakade hand och sågo varan

dra i ögonen. Försoningen var slu
ten; enkelt som nästan alla stora ting 
ske, och båda kände sig i hjärtat 
lätat och glada däröver. Paul hade 
dessutom en känsla av varm tack
samhet mot Lisa, som banat vägen 
genom sin maning. 

Det var för övrigt en lycklig tid 
för Paul just nu, kanske den ljusaste, 

förhoppningsfullaste han någonsin 
upplevat. Den tanklösa ungdomens 
dårskaper och förirranden hade han 
lämnat bakom sig. Med sitt sam
vete hade han försonat sig för det 
begångna felsteget, Hans arbete 
skaffade honom pangar och heder, 
och fristunderna med Lisa voro här
liga, Hans hjärta och hans sinnen 
ännu varma efter den slocknade lidel
sen för Julia, upptogo villigt den 
nya känslan, liksom det är lättare 
upptända en ny brasa på en ännu 
icke kallnad spisel. Med Lisa kunde 
han lika otvunget prata som med 
Ede, den ännu bittert saknade vän
nen, i många fall ännu bättre, ty hon 
var mer ärelysten, och mer lik en 
stålfjäder än den likgiltigt muntre 
Ede. Detta var i Pauls smak, och 
hans hjärta slog raskare av glädje, 
så ofta den smärta gestalten, med sin 
goda hållning, kom honom till mötes 
i det klara höstljuset, och från det 
sorgfälligt ordnade guldhåret tycktes 
utstråla en klar glans, liksom flam
man på ett brinnande ljus. Men om 
kärlek talade de aldrig. Ett sådant 
välgörande själslugn hade kommit 
över honom efter den månadslånga 



K V I N N O R N A S  

S K A N D I N A V I S K A  
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GÖTEBORtt - STOCKHOLM - MA.LMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1h2—1h3, övriga 
tider efter avtal. 

Damer emottagas till inackordering 
och vård pä längre och kortare tid. 

Barnmorskan 
ANNA SVENSON 

villan Svaneborg. Böö. Örgryte tel. 6145 

net och eventuellt även av modern, 
kunna sköta om hemmet och spaia 
barnaföderskan för bekymmer därom. 

Vi kunna icke upphäva den eko
nomiska skillnaden mellan samhäl
lets individer, men vi kunna alla med
verka i den strävan, som går ut på 
att varje kvinna före och efter det 
att hon fött sitt barn får en liten 
fridlyst tid, då kampen för tillvaron 
göres mindre hård för henne och då 
hon känner .sig skyddad o. värnad av 
en syskonkedja landet runt, då hon, 
fri från andra bestyr, kan giva sitt 
nyfödda barn den vård det så väl be
höver och själv samla lust och krafter 
till det arbete som åter väntar på 
henne. 

(Nationaltidende) 

Mary Andersons historia är sagan 
om Askungen, dock i en. ny och mo-
därn version. Det är den lilla fat
tiga flickan, som når en hög position 
i samhället, men här icke genom ett 
lysande giftermål, som i sagan, utan 
genom egen kraft och duglighet. 

Låt oss berätta historien! 
Maria Andersson föddes i en liten 

bondgård nära Lidköping som den 
yngsta av sju syskon. Det var ett 
lyckligt hem, och modern synes hava 
varit en upplyst kvinna, vilken ön
skade, att hennes döttrar skulle ha 
lika goda utsikter att slå sig fram i 
livet som sönerna. Den äldsta dot
tern tilläts att emigrera till Ameri
ka, och hon berättade därifrån i sina 
brev om de rika möjligheter att ar
beta sig upp till en god position, som 
den stora republiken erbjöd även 
kvinnorna. Skildringarna utövade 
en stark lockelse på de båda hemma
varande systrarne, och en vacker dag 
anträdde också de med föräldrarnes 
välsignelse färden till lyckolandet i 
väster. 

Maria eller, som hennes namn nu 
blev, Mary var vid sin ankomst till 
Amerika sexton år, en ganska ogynn
sam ålder. Hon var för gammal för 
att kunna komma i åtnjutande av 
landets skolundervisning och för ung 
för att med framgång kunna tävla 
med de vuxna ute i arbetslivet. Hon 
var ytterligare handicap ad av sin 
fullständiga obekantskap med engel

ska språket. 
Den enda utvägen som stod öppen 

var att taga plats som tjänstflicka. 
Det husliga arbetet låg emellertid 
icke för henne och redan efter ett 
år lämnade hon det för att i stället 

H ä  NORDISKA 
H*N DelcbaM^ 

GÖTEBORGS BANK 
STOCKHOLM GOTE 

124 AVDELNI 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack-

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

BORG MALMÖ 
N G S K O N T O R  

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

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

T I D N I N G  

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

STOCKHOLM 

Grundad år 1848 

GÖTEBORG 
100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 
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Egna fonder Kr. 78.750.000 
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Emottager penningar &  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.  

bli fabriksarbeterska. Under 18 års 
tid förtjänade hon i denna egenskap 
sitt uppehälle inom skoindustrien. 
Bredvid denna sysselsättning, som 
säkerligen icke avvann den begåvade 
kvinnan något intresse, ägnade hon 
sig med liv och lust åt organisations
arbetet bland de kvinnliga yrkes
kamraterna och fördes därifrån ut i 
den allmänna arbetarrörelsen, vilken 
i U. S. A. icke är politisk utan rent 
facklig, och inom vilken hon kom att 
intaga en bemärkt och ledande ställ
ning som organisatör av olika kvinn
liga yrkesgrupper. De amerikanska 
industriarbeterskorna stå i största 
skuld till Mary Anderson för allt 
vad hon gjort för att förbättra deras 
sociala och ekonomiska ställning. 
Själv utvecklades hon under detta ar
bete till en personlighet av betydan-
het med omfattande kunskaper och 
djupa försänkningar inom arbetar
världen, särskilt dess kvinnliga del, 
vilken omfattade henne med den var
maste tacksamhet, tillit och sympati. 

Kom så kriget med dess väldiga 
krav på kvinnlig arbetskraft, särskilt 
inom industrien, som ersättning för 
den genom värvning till armén för
lorade manliga arbetsstyrkan. Det 
gällde för regeringen att finna exper
ter som med kort frist kunde organi
sera den kvinnliga arbetskraften till 
tjänst för industrien och landet. — 
Mary Anderson blev, självfallet, en 

av de utsedda. 
Arbetsministern upprättade inom 

sitt departement en "byrå för kvin
nan i industriell tjänst" och utnämn
de till chef för densamma en veten
skapligt skolad kraft, miss Mary van 
Kleeck, med miss Mary Anderson 
som hennes assistent. När den först
nämnda efter några år lämnade 
chefsbefattningen, utnämndes miss 
Anderson till hennes efterträdare, 

Hur stort värde man satte på hen
nes tjänster framgår därav att ar
betsministern vid hennes utnämning 
bröt med den gamla traditionen inom 
arbetsdepartementet, nämligen den 
att chefsposterna skola besättas med 
ieke-arbetare och att arbetarerepre
sentanterna skola anförtros endast 
assistenttjänster. 

Den byrå, för vilkçn miss Ander
son är chef, kallas Arbetsdeparte
mentets kvinnobyrå. Under henne 
sortera icke mindre än ett 60-tal 

tjänstemän. 
Svensk fattig bondtös, emigrant, 

tjänstflicka, fabriksarbeterska, byrå
chef i ett av Förenta staternas mini
sterier — i sanning en märklig kar

riär! 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

DC-Tbicbzcson 
^^^iovjuvelerare^^^ 

Fröken Elsa Brändström har på 
sin föredragningsturné i Amerika 
blivit föremål för det hjärtligaste 
mottagande från såväl pressens som 
allmänhetens sida. Huvudsyftemålet 
med färden är att insamla penningar 
till hjälp åt nödlidande ungerska och 
österrikiska änkor och barn, vilkas 
män och fäder på sin tid omkommo 
som krigsfångar i Sibirien. Insam
lingen har överallt varmt anbefallts 
av pressen, som hedrat fröken B. med 
det henne av krigs fångarne tillerkän
da mycket sägande namnet "Sibi

riens ängel". 

Jane Addams, 

vars sjukdom omnämndes i förra 
numret, har, enligt meddelande, lyck
ligt överstått den operation hon i 
Tokio underkastat sig. Det visade 
sig att den bortopererade svulsten 
icke var kräfta utan av godartad na
tur. Det bästa hopp finnes att pa
tienten återvinner full hälsa. 

Vilka män väcKa Kvinnornas 
beundran ? 

Idealmannen. 

Scenen: En badhusveranda mot 
väster. 

Personerna: En ung vacker dam 
med stora blåa, litet melankoliska 
ögon och så undertecknad. 

Den unga damen mötte mig vid 
min ankomst med en blick, som lyste 
av vänlighet och ett tindrande hopp 
om en stunds passiar, men jag, som 
är infödd göteborgska, talar icke 
med en människa, med vilken jag ej 
förenats genom en presentation. 

I stället försjönk jag i tyst beund
ran av den sköna tavlan farmför mig, 
det blåa havet med vittoppiga vågor, 
över vilket de smäckra lustyachterna 
för fyllda, blänkande segel ilade för
bi de rundmagade kosterbåtarne, som 
stampade tungt men säkert i den hö
ga sjön. Strax utanför verandan 
kretsade måsarne på spaning efter 
byte nere i vattenytan, omättliga, 
outtröttliga, och i fjärran reste sig 
den motsatta kustens mäktiga klipp
formationer mot aftonhimlens eld. 

—- Det är så vackert här, sade den 
unga damen i en ton, som kom mig 
att lyssna. Det låg ingen glad en
tusiasm i hennes ord, hennes röst lät 
nästan ond. 

— Alla trivs liär, alla, alla, men 
inte jag, inte jag! tillfogaide hon med 
desperation i stämman. 

Vi voro visserligen inte presente
rade, men denna ärliga bekännelse 
var det omöjligt att motstå. 

— Björkhagar, fågelsång, vitulli
ga lamm på gröna ängar, myggor, 
getingar, myror och huggormar i 
ljungen? föreslog jag. 

— Jag vet inte, svarade hon litet 
tveksamt, men jag tror inte, att det 
är det jag längtar efter. Här är 
vackert — herre gud så vackert, men 
jag trivs inte. Mina nerver bli för
störda, jag sover inte, jag kastar mig 
av och an —• jag har aldrig hatat en 
plats som denna! Och vi hade vän
tat så mycket av den här resan, min 
man och jag. Vi har varit gifta i 
tre år, och det är första gången han 
riktigt slår sig lös, och vi äro allde
les för oss själva. De andra somrar -
ne har vi bott på landet, och Göran 
har rest ut och in, och det har alltid 
varit så mycket bekanta omkring oss. 
Inte häller i stan få vi rå om varan
dra — han drunknar i sitt arbete. 
Och nu är det bara vi två dagarna i 
ända, och ändå trivs jag inte!! Gö
ran finner det idealiskt, men jag 
känner mig trött, eländig, trasig in
värtes, jag är vid det uslaste humör, 
och jag retar mig till och med på Gö
ran. Doktorn förstår inte mitt fall. 
Han sa' till Göran, att jag är hyste
risk. Jag som aldrig vetat vad ner
ver vill säga! Det här stället är för
häxat — vi reser i morron. Jag må
ste bort, annars hamnar jag väl på 
en nervklinik. 

Orden hade kommit forsande. Det 
var som om en fördämning brustit 
för en inre plåga, vilken måste töm
mas ut i ett ordflöde, likgiltigt inför 
vem. 

Det var icke lätt att i hastigheten 
finna ett lugnande svar på denna ut-, 
gjutelse, men det behövdes ej häller. 
En ung man hade kommit upp på 
verandan och närmade sig med raska' 
steg den talande. En ståtlig gestalt, 
en spänstig hållning, ett manligt vac
kert ansikte, brynt av sol och luft, 
strålande av hälsa och lycka. Blick 
vilade i blick — jo, de älskade var
andra, Och jag som nyss läst den 
fråga om "Idealmannen" som Kvin
nornas Tidning kastat ut i sommar
värmen, sade tyst och trosvisst till 
mig själv: Där är han! 

Praktmänniskan stödde sig emot 
verandabalustraden och började tala 
med en något stark röst och i di
stinkta vändningar: 

— Nå, det är en bra plats du fun
nit. Lä ! 

— Och så är här så vackert, sade 
hon mjukt, lycklig över hans närhet 
och glömsk av sin klagan nyss. Sol
nedgången är så grann. Västerhim-
len står i lågor. 

— Nordväst! insköt han. Den här 
tiden går solen ner i nordväst. Läng
re fram på sommaren i väster och 
på vintern i sydväst. De kala bergen 
skämma tavlan. För resten ha de 
inte alltid varit så där fattigt nakna. 
De ha burit skogar, ek och bok. Dan
skarna brände dem under krigen, 
stormen sopade bort den blottade jor
den, och nu växer här ingenting. Det 
är milliardvärden som gått förlorade 
för vårt land. 

— Det är ju synd, medgav hon, 
men det är vackert att se berggrun
den, hälleberget som Sverige vilar 
på. Och är hon inte rar den där 
lilla svarta lustiga väderkvarnen, där 
hon står mot den blekblåa himlen? 

— Åhjo, för all del, men väder
kvarnarne äro antikverade. De läm
na inget mjöl, som vi nu kan god
känna. Valskvarnarne ha tagit led
ningen. De göra ett utmärkt och hy
gieniskt förstklassigt arbete. Säden 
fläktas ren, tvättas, torkas, males, 
siktas och tömmes i säckar av maski
ner. Absolut hygieniskt. Och de 
stora bagerierna använda också ma
skiner till sitt arbete. 

— Ja, det är skönt, svarade hon. 
Jag önskar jag hade en skorpa att 
kasta ut till måsarne — se så för
tjusande dom är, så bländande vita! 
Se hur dom i flykten plötsligt slår 
back och skjuter som pilar ner mot 
vågtopparne. 

— Ja, det är måsar, bekräftade 
han. Familjen Laridœ, den samma 
som tärnorna hör till. Det är onytti
ga fåglar. Dom duger inte att äta, 
Dom smakar tran. Och så tar dom 
en massa småfisk. Det är mycket 
fisk här inne i fjorden. Det är för 
övrigt underligt att vårt havsfiske 
inte ger större reveny än det gör, en 
trettiotre miljoner årligen. Apropos 
fisk, har du sett all den där som hän
ger på stängerna nere på bryggorna? 

— Lutfisken? Ja, sade hon med 
en suck, men jag tycker inte om 
lutfisk. 
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H a r  i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

En gedigen damvåska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 

fyfin JLGaåm 
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— Kära barn, lutfisk blir det inte, 
förrän den är lutad! Det är långa 
med det latinska namnet Lota molva 
av torskfamiljen. Den fångas hu
vudsakligen utanför danska och nor
ska kusten. Så här torkad kallas 
den spillånga. Det finns sommar-
spillånga och vårspillånga, som är 
bäst. Man kan också bereda den till 
kabel jo eller klippfisk —. Men se 
där är postbåten! Låt oss gå ner och 
få en tidning. 

Och borta voro de! 
Vilken förfärlig människa att vara 

gift med ! Ett konversationslexikon ! 
Och ett som inte stod tyst i en bok
hylla utan talade som en uppdragen 
grammofon. Ingen människa i värl
den, om hon än vore utrustad med 
nerver av ståltråd skulle kunna ta 
emot denna tvångsmatning med kun
skaper utan att taga skada till sitt 
humör, sitt förstånd och sin själ! 

Nå, de skulle resa. Deras isole 
ring skulle upphöra. Han skulle åter 
drunkna i sitt arbete, som måste va
ra skolmannens eller journalistens, 
och hon skulle gå ensam i hemmet i 
en välgörande, läkande tystnad och 
få sitt upprivna nervsystem restaure
rat. Vore lyckan god, komme de al
drig mer på detta sätt på tu man 
hand i veckovis, och då skulle det 
aldrig gå upp för henne vilken 
ohygglig människa hon gift sig med. 

Kära Kvinnornas Tidning, det är 
verkligen icke lätt att beskriva ideal-
mannen. Just nu skulle jag som 
hans värdefullaste egenskaper vilja 
angiva brist på kunskaper och mun-
läsa, vilket naturligtvis skulle se för
ryckt ut. Men så är det i alla fall. 

Jaqueline. 

Den man som en kvinna 

är nöjd med. 

Det gör egentligen detsamma hu
rudan han i övrigt är, bara han ser 
rätt, stavar rätt och inte är så ful 
att folk vänder sig om efter honom 
på gatan. 

Den uppriktiga. 

Insändarnes spalt. 
Kvinnas tillträde till prästerlig 

tjänst. 

Till Redaktionen av Kvinnornas 
Tidning. 

Jag tror ej jag tar miste, om jag 
utgår från att många läsarinnor av 
Kvinnornas Tidning på samma sätt 
som jag studsat inför de reflexioner, 
vilka sign. "Stilett" låtit åtfölja om
nämnandet av Stockholms konsisto
riums åtgärd att avstyrka kvinnas 
tillträde till prästerlig tjänst. På ett 
slående sätt belysa nämnda reflexio
ner arten och graden av den naiva 

mamma 
ariv-̂ ïè̂ L 

The Florist's Teleur^i 
Association U. S. A samt Rl eliv«ry 
d e n - V e r m i t t l u n g ,  B e r l i n  l o T ™  
nationella sammanslutningar sJv? mt«t-
handlande med representanter i 

Genom dessa sammanslutning 
liggores att a nästan vilken S ï H 
helst få blommor expedierade L]S SOlï 

ran ti för utförandet. er ga-
Inga extra omkostnader under fx , 

ning att brev hinner fram till T '" 
önskad leverans, i annat fall betal»!Si ßt 

den telegrammet. 
Order mottages för utförandet ä 

platser av d m 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - iö35, 
Telegram "Vasa" 
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I  V A R I E  

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

l ä s e r  m a n  

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

j 

Hanâslî^ompaniet 

Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 
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HANDSKAR och VANTAR 

åt. 

förblindelse, varmed åtskilliga av den 
kvinnliga prästtjänstens förfäktare 
argumentera för sin åsikt. 

Hittilldags har det varit en oskri
ven men självfallen lag bland vanligt 
hyfsat folk, att en kvinna under ha
vandeskapets period undandrar sig 
offentlighetens blickar. Denna utom
ordentligt elementära blygsamhet* 

gärd befinnes emellertid, enligt 
Stilett", fullkomligt överflödig fot 

kvinnliga prästens vidkommande 
förf. åberopar sig därvid på ^ 

legitima moderskapets skönhet oc 
helighet. Alltså en missvisande sam
manblandning av två skilda safer. 

L bestrider moderskapets he'o > 
ingen tänkande människa 

strider heller förekomsten av en i ̂  
gamla kristna begrepp och kris« 
civilisation fast rotad anständig10 

känsla, som lär oss, att havandes _ 
yttre förlopp liksom ett fler » 

andra kroppsliga funktioner i °r 
Lste bemärkelse tillhör prl 

. Jag är fullt och fast över v 

om att en överväldigande n J 
av besinningsfulla ^v^nn° 
land på det kraftigaste rea, 
t blotta tanken på en hava 

som träder inför församl"'* 
en kyrka, bestiger dess pre• 

och handskas med sakranie , 
r dess altare. Det finnes ^ 
heter 'Anstand und Würfe . 

den kristna kyrkans off"» 
bottnar i kristendomens 

den 
och 

Ingen 
men 

pets 
andr. lx 

strängaste 
livet, 
gad 
ritet 
detta 
rar 
kvi 

en i 
stol 
inför 
som 
inom 
liv. 

mot 
inna, 

det 

Konstflitens Flossamatta 
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Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan för det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda hernjl!— 
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Köp svenska varor. 
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L*®1 . A*a 1 kl. 12—2 ( 
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ad» H— 25 Göteborg 
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{RESTAURANGER} 
* - vid stora dammen • Slottsskogen 

Kungsgatan 41 

ß E K O M M E ' N  D  E  R A S  

« SLOTTSSKOGEN 
Konsert dagligen 7,30-10,30 e. m. 

'  Dir igent  : Siegfried Fournes. 
\ ..... 

^ ej blott själens utan även krop
pens renhet, och det ignoreras icke 

«straffat-
Men jag kan ej sluta utan att aven 

peka på det, som för mig och många 
andra med ovedersäglig klarhet fram
står som den innersta kärnan i aktio
nen för kvinnans tillträde till präst

ämbetet. 
Frågan om kvinnliga präster är 

«th förblir en kvinnosaksfråga, dess 
förfäktare må förneka det aldrig så 
«nergiskt. Den är ett led i kvinnor
nas frammarsch in på yrkesområden, 
som av ålder varit mannen förbe-
hållna, och att den, i motsats till de 
flesta andra strävanden av nämnda 
slag, förefaller många bland oss så 
djupt osympatisk, beror på att den 
intimt förbindes med kyrkligt-reli-
giösa synpunkter och av sina an
hängare proklameras som ett moment 
i arbetet för kyrkans utveckling och 
Gudsrikets utbredande på jorden. 
Tare det långt ifrån mig att betviv
la den personliga övertygelse och 
den varma fromheten hos de kristna 
kvinnor, som vilja föra denna fråga 
framåt. Yad jag vill fastslå är blott 
det, att de samtliga synas blunda för 
det förhållandet, att deras uppsåt är 
ïvinnopolitiskt på samma gång som 
religiöst — i vilka inbördes propor 
toner, tillkommer icke mig att be 

döma. På det ena området efter det 
andra inom modernt samhällsliv har 
kvinnan fått säte och stämma vid 
mannens sida, men där råkar finnas 
en plats kvar: platsen innanför al
tarrunden. Fram till attack även 
där! 

Ty märk väl: vad det gäller är 
just den nu nämnda platsen in
nanför altarrunden. "Stilett" skri
ver: "Finns det verkligen någon 
präst, • en Guds tjänare i anda och 
sanning, som med frimodigt hjärta 
kan säga till sin Gud: 'Jag vill med
verka till att de kvinnor, som känna 
sig kallade till att förkunna Ditt ord 
och utbreda Ditt rike på jorden, icke 
skola bliva i tillfälle att göra det'." 

En lindrigast sagt, skev framställ
ning av verkliga förhållandet, be
klaglig om den är omedveten, sam
vetslös om den gjorts mot bättre ve
tande. Vår kyrkas präster hindra 
alltså kristna svenska kvinnor från 
att förkunna Guds ord och utbreda 
Guds rike ! Vad skall man då säga 
om den gärning, som utföres av dia-
konissorna, av de kvinnliga krafterna 
inom församlings- och ungdomsvår
den. av kyrkans kvinnliga missionä
rer? Icke ens predikstolen är som 
bekant stängd för en kvinnlig Ordets 
förkunnare. Men nej, allt detta är 
att räkna för intet, jämfört med rät
tigheten att träda för altaret och be
sitta prästtiteln. Vi vilja tillföra 
det kyrkliga fromhetslivet ett nytt 
tillskott, säga anhängarna av tanken 
på kvinnliga präster. Ingen av dem 
tillägger det oundgängliga komple 
mentet: — och tillskansa oss ännu 
en av de få återstående platserna i 
konkurrensen med männen. 

Det är kontentan av de intryck 
man får, när man bevittnar den fre
netiska anstormningen mot detta så 
gott som sista hinder för kvinnosa
ken, en anstormning, som för i min 
net den varning, som den store före
språkaren för kristlig ordning och 
justesse, Paulus, uttalar, då han ma
nar till att intet må ske "av parti
sinne eller fåfänga". Det förefaller 
en opartisk iakttagare, som om dessa 
bägge faktorer vore ganska illa ma-
skerade i den nästan monomana hets 
som på en del håll karaktäriserar 
försvaret för kravet på kvinnliga 
präster i svenska statskyrkan. 

Quelqu'une. 

Vid Rhen. 
Från en sommarresa i TysKland. 

Av Elsa Koch. 

På tåget till Mainz. Jag sitter 
bekvämt tillbakalutad i den läder-
klädda andraklass-soffan och ser det 
leende och fruktbara Rhenlandskapet 
glida förbi. Det är mest vingårdar 
och små städer, inbäddade i grönska. 

Bredvid mig, vid fönstret sitter en 
fransyska. Hon mottar nådigt den 
ödmjuka hyllning som ägnas henne 
av en ung man mittemot, vilken talar 
tyska, Vid hans sida och mittemot 
mig sitter en medelåledrs herre, på-
tagligen fransman. Han ser rätt fin 
ut, och jag gissar att han är en li
ten rentier från Paris. I fantasien 
har jag snart alltsammans klart för 
mig. Hon har godhetsfullt räckt 

en unge mannen sin hand (kanske 
är han en "befriad" elsassare, som 
ännu ej hunnit lära sig franska) och 
nu göra de sin bröllopsresa, åtföljda 
av hennes "papa". — På min andra 
sida sitter en herre som ser dyster 
och förgrämd ut och som jag antar 
vara tysk. 

Själv har jag först efter en del an
strängningar kommit på min fördel
aktiga plats. Den förklarades näm
ligen först vara upptagen, och jag 
fick hålla till godo med en mycket 
sämre vid den franske herrns sida. 
Att se på landskapet, då man åker 
aaklänges, liar sina nackdelar, och 
som ingen kom för att ockupera den 
av mig eftertraktade platsen, förkla
rade jag djärvt nog att jag ämnade 
sätta mig där tillsvidare. Vilket jag 
gjorde. Där satt jag sedan oantastad 
ända till Mainz. Ingen kom och 
krävde den. Men fransyskan såg 
förnärmad ut. 

TAPISSERI 
aj DETA . 

ö. Hamng. SI. 1 tr. 

1N1ABS 
Handarbeten och 

Material. 

Man skall uppträda i världen som 
om man vore gäst i ett förnämt hus 
Men de flesta, uppträda så tölpaktigt 
som om de vore ägarna, 

* 

Man kan likna ett ungkarlsliv vid 
en flott frukost, en splendid midda, 
och ett tarvligt aftonmål. 

Dam- ® Herr-HandsKar 

i erkänt goda kvaliteer och 
billigaste priser. 

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

Etablerad 1866. Telefon 6 990. 
9 HVITFELDTSPLATSEN 9 
(Mitt emot Gamla Latinläroverket). 

I Mainz. Aldrig i mitt liv har 
jag sett så mycket soldater eller 
drömt, att det kunde finnas så mån
ga. Man skulle, nästan kunnat tro 
sig vara vid fronten. Men där lågo 
de ju i sina skyttegravar. Här där
emot myllra de som myror i en myr
stack, eller snarare som gräshoppor 
på en rysk stäpp, fylla gator och 
torg, gå i långa rader och möta en 
vid varje steg, så att man knappt 
kan komma fram. Ingen under att 
det kostar Tyskland miljarder att 
underhålla dem. — Bland de ljusblå 
ser man ett starkt inslag av gulgröna 
med röd fez. Det är afrikaer. En del 
äro mycket mörkhyade män med ne-

gerliknande eller mongoliska ansik
ten. Andra åter äro ganska ljusa i 
hyn, med regelbundna drag; det är 
marockaner. 

Vid Rhenkajen, som är stadens 
centrum, hålla de mest till. Den sto
ra präktige Stadthalle, som ligger 
därnere och där konserter och dylikt 
törr brukade hållas, har förvandlats 
till officerskasino och foyer du sol
dat. — Guvernementshuset vid Schil
lerplatz är franskt högkvarter. 

Gustav II Adolf har ju en gång 
residerat här, men det är snart 300 
år sedan. Jag kunde icke upptäcka 
något spår av honom och hans sven
skar och finnepojkar. Men uppe i 
Mainz' citadell finns ett egendomligt 
minne från en mycket äldre tid. Det 
är "Eigelstein", en låg tornliknande 
byggnad, rest under romartiden till 
ära för för Drusus, kejsar Augustus' 
fältherre, som redan före Kristi fö
delse styrde och ställde i dessa trak
ter. Inuti tornet leder en vindeltrap-
pa upp till toppen. Vem vet, där 
har kanske någon romersk fältherre 
stått och sett ut över Rhen och dra
git samman ögonbrynen, då han på 
andra sidan skymtat germanernas 
mörka skogar. — Kanske bestiges 
tornet nu av franska officerare, som 
med liknande känslor se ut över nej
den. Säkert känna de sig som de 
gamla romarnas arvtagare i dessa 
trakter. Och liksom en del romare, 
(icke alla!) förstå de konsten att su
ga ut de besegrade. 

På promenaden vid Rhen vandra 
i kvällstunden stora skaror av sta
dens innevånare för att hämta frisk 
luft vid floden. Men det hörs ingen 
musik och inga glada skratt. Publi 
ken är ganska tyst, isynnerhet i när
heten av Stadthalle. Denna är av
spärrad och omges av höga stängsel, 
och innanför skymta franska office
rare i förnäm avskildhet vid sina 
bord. 

Jag har slagit mig ner på en bänk 
i Rhenanläggningarna, sitter och ser 
på vattnet och funderar. Då dimper 
plötsligt ett päron ned i mitt knä. 

Ti t [se noga 

vid köp av thé att yîdsta^ 
ende varumärke finnes 
å varje paket och bark! 

éndast då erhå ffes 

I ( M1U 

sr önaast da erriaLles rz 

[ JLunclijresis j 

Marknadens a([ra främsta 

^Borgen för äkta vara 

Överraskad ser jag upp och får ögo
nen på en soldat, av uniform och ut
seende att döma en marockan. Ett 
par rader glänsande vita tänder lysa 
vänligt i ett ljusbrunt ansikte. 
"Merci, monsieur!" säger jag och 
känner mig djupt tacksam. Det är 
ej alltid man möter vänlighet i främ
mande land. Men han är redan långt 
borta. 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

STOR 

Säsong-
Realisation 
alla från Vår- o. Sommarsäsongen 

överblivna 

Dam- , Herr- & Barn-

SKODON 
bortsäljes med betydande 

prisnedsättningar. 
Köp i tidl 

A.-I. HERKULES SKODON 
KUNGSGATAN 45. 

Yid Rhenbron lägga de stora tu
ristångarna till, som trafikera Rhen 
från Mainz ända till Köln. Där sti
ger jag på en vacker, solig förmid
dag för att bege mig till Koblenz. 

Det är en verklig kapplöpning för 
att få plats vid något av de många 
borden på däck. Det gäller att för
säkra sig om bordsplats, eftersom 
man naturligtvis så fort som möjligt 
skall beställa sig något att äta eller 
åtminstone att dricka. Snart är övre 
däck alldeles fullt av ätande och dric
kande. En livlig tavla! De flesta äro 
tyskar. Inte en enda uniform syns 
till. Det känns skönt. 

Rhenstränderna mellan Mainz och 
Bingen äro låga och till stor del 
klädda med vinodlingar. Det är en 
idyllisk och vacker trakt. Så kom
mer Bingen, och stränderna bli hög
re, med gamla medeltidsborgar, ofta 
restaurerade, på sluttningarna eller 
på holmar i floden. 

Under vägen få vi då och då en 
plötslig regnskur över oss. Men de 
gå snart över och dämpa inte synner

ligen mycket sorlet ombord. En fiol
spelare stiger fram och börjar spela. 
Det är gamla kända saker: "Deutsch
land, Deutschland über alles", "Die 
Wacht am Rhein" m. m. Snart bör
jar han sjunga till, med en stark, 
varm stämma, som ljuder långt ut 
över vattnet. Åhörarna stämma in: 
"Fest steht und treu die Wacht am 
Rhein". Det är isynnerhet en äldre 
herre, som sjunger med aldeles sär
skild känsla och övertygelse, i det 
han markerar takten med handen. 
En typisk rhenländare av den gamla 
stammen, tänker jag för mig själv; 
han har regelbundna, skarpt skurna 
drag, hög panna, ljusblå ögon och en 
kraftig gestalt. — Så företages kol
lekt, varpå fiolspelaren försvinner 
till andra regioner. Men han kom
mer snart tillbaka och börjar spela 

på nytt. 
Det var den enda gången jag hör

de de tyska nationalsångerna, 

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

Representant  i  S tockholm 

för 

Kvinnornas Tidning 

E. Hordhammars Skriv- i 
sin 

Rikstelefon 13768. 
MALMSK1LLNADSGATAN 11, 2 tr. 

S TOCKHOLM. 

Utför: Maskinskrivning av fackliga och 
vetenskapliga arbeten, protokoll, mo
tioner etc. 

Bokföringsarbeten och bokslut, tillfäl
liga uppdrag såväl som årsackord. 

Revisioner, siffergranskningar, deklara
tioner översättningar. 

Mångårig praktik och kvalificerad ar
betskraft garantera ett fullgott arbete. 
Goda referenser. Moderata arvoden. 

Köln är en präktigt byggd stor
stad med livliga, stark trafikerade 
affärskvarter och breda boulevarder 
längre ut i periferien, med ståtliga 
modärna byggnader omväxlade med 
renässanspalats eller medeltida torn 
och portar, med härliga kyrkor och 
först och sist dômen, stadens hjärta. 

Den som passerar Köln på väg till 
Paris och stannar ett par timmar, 
varav några minuter tillbringas i do
men, får inget riktigt begrepp om 
denna. Man skall komma igen flera 
gånger, slinka in då och då för att 
höra musiken eller sitta och vila, el
ler skall bese koret och kapellen un
der ledning av en vacker, högrest do-
minikanermunk, som förevisar de 
gamla glasmålningarna i de höga 
spetsbågefönstren och Stefan Loch-

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

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

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

Sommaren är här! 
Eärga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

r.»Yi...r»w 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

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

I Rosenhof. 
Koman av Luise Westkirch. 

Översättning av _e. 

35< 

led trötta steg smög Erna Abe 
ting 

så», 

uu c^agligen förbi sin gamle 
På sin väg hem. Hennes ögon 

gar p.°^aia<^e i sina mörka rin-
le} °r^ves rådde henne den gam-

värji °Uen s°ka en läkare. Hon 

alldellS1f •S
1

kyggt" Hon var frisk' 
mer f. r ' M®11 hon kom icke 

^na ^öcker ur baronens 

Wdviff ' ^°n sa^ fäller icke mer 

,,loi*moma
OI10S P.å bänken bknd 

feeing i nätterna hörde han 
^ nåirr11! er^ckta snyftningar, och 
^eQae V U V^ar sedan hade han sett 
^biner t ^ 'U k°nferens mec] 

ödo ° ^akoiu köksfönstret i 
Passagen. Man visste att 

denna förstod sig pa allehanda ljus
skygga konster och hemliga kurer. 
Baronens hjärta blödde för hans älsk
ling. Men varje människoöde måste 
fullborda sig. Han ingrep aldrig. 

Den lilla rosenknoppen i hans 
trädgård var nu alldeles förtorkad. 
De strypande slingerväxterna betäck
te redan levnadshungriga hela fön
sterkarmen, och stirrade fräckt solen 
i ansiktet med sina blå blomster
ögon. Och på en svart marmortavla 
utanför ett bankhus i affärskvarte
ret lyste i guldbokstäver inskriften: 
"Karl Seefeld & Moritz Deideles, 

Bankaffär". 
Människoöden måste fullborda sig. 

När Lisa nu gick bredvid Paul un
der sensommarskogens tunga lövtak 
eller emellan fältens sädesskylar och 
fullastaide höstvagnar, pratade hon 
mycket ofta om hans far, hur ensam 
lian kände sig vid sidan om sin ovän
liga andra hustru, och huru tvärs ge
nom hans skenbara köld och den fli
tigt framhävda vreden dock alltid 
kärleken till hans förstfödde lyste 
fram såväl som stoltheten över den 

begåvade sonen. 
Först hade Paul försökt att avleda 

samtalet. Men när hon alltjämt kom 
tillbaka till samma ämne, så lämnade 
han fria tyglar åt sin vrede, upp
räknade alla de gånger han blivit 
kränkt och förfördelad av fadern — 
ett långt register. Ofta nog hade 
han läst över det. 

"Ack", sade hon enkelt, "jag 
skulle tacka Gud på mina knän, 
om min far vore som er." 

"Det låter ju nästan, som om ni 
hade satt er i huvudet att försona 
mig med farsgubben?" 

Lisa såg honom ärligt i ögonen. 
"Jag tycker det är så sorgligt, när 
föräldrar och barn äro oeniga. Och 
om jag kunde försona er båda, ja då 
skulle jag vara mycket stolt." 

Han teg. Men mot sin vilja må
ste han tänka på hennes ord. Det 
var väl ändå det värsta man kunde 
tänka sig att behöva skämmas för 
sin egen far. Han fann icke mer i 
sitt hjärta den skummande vrede, 
som fyllt det på våren. Men det är 
lättare att riva ned än att bygga upp 

en bro. 
Då såg han en middag, då han kom 

hem från arbetet, en vagn med järn
stänger stå framför smedjan, och såg 

hur fader Wieprandt ansträngde sig 
att ensam släpa in de tunga buntar
na i verkstaden. Utan att säga ett 
ord tog Paul fatt i andra ändan på 
en bunt stänger, och då Wieprandt 
ingenting sade, tog han också fatt på 
nästa bunt. Och så buro de hela las
set efter hand in i verkstaden, men 
ingendera sade ett ord. 

Då de voro färdiga sade den gam
le Wieprandt stammande: "Jag är 
så glad, Paul, att du lyckades med 
vagnsdörren, och för övrigt att du 
sköter dig så bra i fabriken. Jag ha
de länge velat säga dig det." 

"Tack, far." 
Paul dröjde ännu. Han såg sig om 

i det välbekanta rummet, ännu mer 
fattigt och förfallet än det förr synts 
honom. 

Då sade den gamle: "Den där gån
gen kunde jag inte hjälpa dig Paul." 

"Det ser så ut." 
"Jag ville redan säga dig det, den 

kvällen." Den gamle Wieprandt såg 
sig skyggt om och talade lågmält. 
"Hon, din styvmor, kom emellan. 
Jag ville ha sagt dig: Jag kan inte 
nu ge dig din mors arv, det ligger i 
verkstaden, i material och i förlag. 

Så länge jag lever kan jag inte be
tala ut det, Paul. Men jag har låtit 
skriva det till dig och låtit lagfora. 
Så fort jag dör får dû först din del. 
Du får inte tro att jag ville bedraga 

dig på ditt." 
"Tack far. Jag har alltid ansett 

far för en genomärlig människa. Men 
jag är glad, att far säger mig det. 
Och — om jag talade opassande ord 
i min vrede, så tänk inte mer på 
dem. De voro inte så illa menade." 

"Det är bra. Kommer du med 

opp?" 
"Det skulle väl fars hustru inte 

gärna, se." 
"Ahå! Mitt hus är mitt hus. Och 

min son hör dit," 
"Om det är så, far, så kommer jag 

snart." 
"De skakade hand och sågo varan

dra i ögonen. Försoningen var slu
ten; enkelt som nästan alla stora ting 
ske, och båda kände sig i hjärtat 
lätat och glada däröver. Paul hade 
dessutom en känsla av varm tack
samhet mot Lisa, som banat vägen 
genom sin maning. 

Det var för övrigt en lycklig tid 
för Paul just nu, kanske den ljusaste, 

förhoppningsfullaste han någonsin 
upplevat. Den tanklösa ungdomens 
dårskaper och förirranden hade han 
lämnat bakom sig. Med sitt sam
vete hade han försonat sig för det 
begångna felsteget, Hans arbete 
skaffade honom pangar och heder, 
och fristunderna med Lisa voro här
liga, Hans hjärta och hans sinnen 
ännu varma efter den slocknade lidel
sen för Julia, upptogo villigt den 
nya känslan, liksom det är lättare 
upptända en ny brasa på en ännu 
icke kallnad spisel. Med Lisa kunde 
han lika otvunget prata som med 
Ede, den ännu bittert saknade vän
nen, i många fall ännu bättre, ty hon 
var mer ärelysten, och mer lik en 
stålfjäder än den likgiltigt muntre 
Ede. Detta var i Pauls smak, och 
hans hjärta slog raskare av glädje, 
så ofta den smärta gestalten, med sin 
goda hållning, kom honom till mötes 
i det klara höstljuset, och från det 
sorgfälligt ordnade guldhåret tycktes 
utstråla en klar glans, liksom flam
man på ett brinnande ljus. Men om 
kärlek talade de aldrig. Ett sådant 
välgörande själslugn hade kommit 
över honom efter den månadslånga 



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

E m i l i e  P e t t e r s o n s  
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTKÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON &831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

iiers berömda "Tre konungar" och i 
varma ordalag prisar sin döm som 
världens vackraste gotiska tempel. 
Man skall språka med den gamle 
prästen, som säljer biljetter till ko
ret à 5 mark stycket (så billigt var 
det förra året!), och man skall stan
na framför helga tre konungars al
tare, då det är upplyst, eller framför 
de härliga gamla altarskåpen av sni
dat och målat trä. — Man skall ock
så gå upp i tornet och se utöver sta
den och floden djupt under ens föt
ter och höra föraren berätta om den 
stora kejsarklockan, som smältes ner 
under världskriget för att användas 
vid fronten. En kyrkklocka för
vandlad till kulor och granater, det 
är ju en tidsenlig förvandling! Nu är 
den borta, och det dröjer väl innan 
den blir ersatt, fast regeringen utlo
vat en ny. 

Dörnen är visst inte den enda kyr
ka man skall se i Köln. Det finns 
flera andra, som var för sig kunde 
vara värda ett kapitel. Stora Sankt 
Martin, vars väldiga torn, sett från 
Rhen, bildar en präktig pendang till 
dornen, Sankta Maria im Capitol, 
uppförd på en fornromersk byggnad, 
Sankt G-ereon, vartill ett Minerva
tempel i Rom stått modell, o. Apost-
lakyrkan, i det inre smyckad med de 
härligaste mosaiker. Alla i rundbå-
géstil, alla från medeltiden. 

Sankt Ursula får ej glömmas. Dess 
yttre är anspråkslöst, men dess "Gyl-
iene kammare" skall nog ingen för
gäta, som en gång sett den. Där för
varas kvarlevorna av den heliga Ur
sula och de elvatusen jungfrurna, 
som i denna stad läto sitt liv för sin 
tro. Från golv till tak klädes ka-
pelles av de heliga relikerna. Kra
nier besatta med ädelstenar blicka 
ned från väggarna, liksom urnorna i 
ett gammal romerskt columbarium 
— eller burkarna i ett kryddskåp. 
De skiljas åt av benknotor ordnade 
i geometriska figurer. .Framme på 
altaret förvaras de allra största dyr
barheterna: Sankta Ursulas kranium, 
hennes hår, hennes hand, delar av 
hennes kläder. Dessa vördnadsvär
da ting ligga i glaslådor med gyllne 
infattning, så att man skall riktigt 
kunna se och beundra dem. Från 

För Sommaren! 

Stort urval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommartyg-er i 
Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Volle, Zefyr och 
Bomullstyg. GOSSKOSTYMTYGER, 

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Allt som icke gör anspråk på att 
älskas är älskvärt. 

P. Möller. 

Varje förståndig husmoder 
använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

i 
och 

v Ar o A fa 
mönster 

oc/> Kvi/rfeea 

ti// 

y/fer//g/ 
/'*</'* pr/jer 

hot 

/W5.CUJL JOHNSSON 
2 hvngsforge/ 2 

väggar ock tak strålar guld och för
gyllning. — Ingenstädes norr om 
Alperna strömmar väl en sådan 
stämning, för att icke säga doft, av 
medeltid besökaren till mötes. Den 
gamle kyrkoväktaren, som med rö
rande ömhet och stolthet förevisar 
sina skatter, är själv ett stycke me
deltid. 

När man kommer ut ur kyrkan, 
är medeltiden försvunnen. Strama 
engelska officerare och soldater i ka
ki med lindade ben vandra fram på 
gatorna. Autobussar och hästomni-
bussar skramla förbi, fulla av tu
rister, för vilka en guide i förbifar
ten rabblar upp några ord om de 
byggnader som passeras. Köpenska
pen blomstrar, såvitt man kan döma 
med turistögon åtminstone. 

Här i Köln är det engelsmännen 
som säga var skåpet skall stå. Man 
ser dem överallt i folkvimlet, inte 
så exklusiva som fransmännen, (vil
ka aldrig gå tillsammans med de in
födda), inte så gemytliga som ameri
kanarna förefalla att vara. Prakti
ska som de äro, ha de ordnat det så 
likt Old England som möjligt. Här 
finns engelska klubbar, biografer 
sc»m ge engelska filmer med engelsk 
text, teatrar som spela engelska styc
ken etc. Genom besök på en biograf 
avsedd för engelska soldater och de
ras anhöriga övertygade jag mig om 
att innehållet i dessa filmer är syn
nerligen moraliskt och sedelärande, 
synbarligen lämpat att verka för
bättrande på deras seder. Man före
ställer sig att detta skulle vara onö
digt, då det gäller engelsmän. Men 
så tycks ej alldeles vara fallet. I 
det hotell där jag bodde hade ägaren 
tillbyggt ett stort präktigt annex. 
Detta var beslagtaget för engelska 
soldaters räkning, och enligt min up-
passerskas uppgift hade de redan lyc
kats ramponera en stor del av boha
get. 

Fransk militär såg man knappt. 
En eller annan ljusblå uniform, det 
var allt. — Och nu? 

Försöken att lösa 
tjänarinnefrågan. 

Redan tidigare hava vi omnämnt, 
att det engelska arbetsministeriet 
tillsatt en kommitté för att utreda 
tjänarinnefrågan, d. v. s. undersöka 
vad det kan bero på att tillgången 
på huslig arbetskraft blir allt knap
pare till växande olägenhet för hem
men. 

För att vinna klarhet över läget 
har kommittén vänt sig med ett upp
rop till alla intresserade, husmödrar, 
husbönder, tjänarinnor och dessas 
föräldrar 'samt till unga flickor, vilka 
skola välja levnadsbana, med begä
ran att de, för att frågan skall vinna 
allsidig belysning och kunna lösas på 
ett lyckligt sätt, skola insända svar 
på vissa uppställda spörsmål. 

Dessa äro: Vilka äro husmödrar-
nes huvudanmärkningar mot tjänar-
innorna? Och tjänarinnornas mot 
husmödrarne? Hur dags börjar tjä
narinnan sitt arbete på morgonen, 
och hur dags har hon rättighet att 
ga till sängs? Vilken är hennes le
dighet pr dag och pr vecka? Bär 
hon en särskild dräkt, som utmärker 
henne som tjänarinna, och i så fall. 

I följe affärs
förändring 

bortslumpas hela lagret av Hattar, Para
dis,Esprit, Äkta Plymer, Fjäderboas, 
Blommor och Band samt allt vad till Mode
branschen hörer. Dessutom Manufaktur-
och Tricotvaror, Färdiga Blusar, Kläd 
ningar och Kjolar, oerhört billigt. 

HILDUR SANDEGREN, 
Tel. 6752. Kungsgatan 10. 

.WJQL 
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 
ivarm under vintern. 

C L̂ 
Racta »! 

AvOCO-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. 

Bästa ekonomi är en t 
W0C0-spisanläggning. ! 
Woco-spisen finnes att 
tillgå i 8 storlekar för j 

|j| 2 till 14 rums lägenheter ! 
t j i Vi leverera hela anlägg-

jji ningar eller evt. all ma
terial till lägsta priser. J~ 

•  l o F  A s k l u n d s  

B r ö d  
Det är böst 

Çuliiieumatoâl iqh 
extra kvalité. Pris prkart.7s är„ 
Till salu endast ti> v ®'st-25ör, 

hos w lurilxl €ram< 
57 Kungsgat., Göteborg -^ 

K"ll. Ni» 
er 

'«un, 

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

Då order ingått även i 
jimmonteringsritning. 
||iVSrmeledningsfir-
I man WOCO, Borås, j 

önskar hon detta själv eller fordrar 
husmodern det? Yid behov av tjä
narinna (eller av plats) vad gör ni 
då för att få denna tjänarinna eller 
denna plats, och hur brukar det lyc
kas? Anlitar ni den offentliga ar
betsförmedlingsanstaltens hjälp och 
är ni belåten med den? Anser ni att 
det understöd, som utbetalas till ar
betslösa industriarbeterskor, står i 
samband med den knappa tillgången 
på tjänarinnor, och i så fall varför? 
Giv, om ni kan, av er kända exem
pel härpå! t—• Angiv alla de skäl ni 
kan för och emot husligt arbete som 
yrke! Antag det förhållandet att ni 
själv skulle försörja er, skulle ni då 
välja husligt arbete #— och varför 
eller varför icke? 

Den 'tillsatta utredningskommittén 
och dess frågeformulär äro föremål 
för den beskaste kritik i pressen, där 
pennorna föras av manliga händer. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Vårda håret! 
oin det är sjukt eller friskt , 

ZIWERT Z Extrait 
R'Ï^MEDE,. FINN * *1 bästa 

frisörer och i parfvnusffäil" ' "lnes 
Hovleverantör ymä"ar« samt 

ZiwerVz Eftr. ; 
Lorensberi 

F'nnes tili 
K«$ 

•gsgatan 7. 
a°telori 

Tel. 

KLÄDNINGÄR 
i frotté, voile, musslin och gabardin slut-
sälj es till mycket låga priser. 

0. F. Hultberg, BlusafFär 
Husargatan 40. 

Färsk 
Hansson & Silfverstra»? 

FISKAFFÄR D 

Bazargatan 8. — xe) 
95 8o, >5 380 

Våra mycket 
o m t y c k t a  

YLLE-

J A C K O R  
äro åter 
inkomna 

i en mängd vackra färger 

3200 

D:o med krimbesättning 
å krage o. uppslag 

43 52 00 

Kvinnotidningarnes ståndpunkt är en 
annan. Man tyckes anse det både 
behövligt och klokt, att husmödrar 
och tjänarinnor i vänlighet komma 
till tals med varandra för att över
lägga och gemensamt söka finna en 
utväg ur dilemmat. 

I anslutning till den sålunda på
började utredningen meddelar K. F. 
U. K. i London att den i nämnda stad 
försöksvis upprättat en byrå för 
husligt arbete. De till denna byrå 
anslutna husligt utbildade assisten
terna bo i ett gemensamt gott hem 
och äro skyldiga att under viss tid av 
dagen ställa sig till disposition för 
husmödrar, som vända sig till hem
met med beställning på arbetskraft. 
Det gäller en bestämd taxa för deras 
arbete. När de äro färdiga med sitt 
pensum för dagen äro de lika fria 
som andra kvinnliga yrkesutövare. 
Byrån kan glädja sig åt en avgjord 
framgång. Det finns otaliga hus
mödrar, som icke hava råd att hålla 
en tjänarinna eller som icke behöva 
henne hela dagen, men som äro för
tjusta över att vid behov kunna på 
detta sätt få tillfällig hjälp av god 
beskaffenhet och mot moderat ersätt
ning. 

BREVLÅDA. 
Fru L. B—t. 

mnornas Tid: 
-».T- Späder oss 
Ni tar med Er Kvinnorna* t;v 

lng. 

HERM.MEETHS AB 

Konfektionsavd. 2:dra vån. 

IIÜ 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Oöverträffat i lättsmälthet. 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

Ni bär sorgkläder? Er man 
har ju varit -sjuk — det är väl inte 
han, som kallats hädan? 

— Nej, visst inte. Han är frisk 
och kry, men vi ha kommit på tvä
ren med varandra, och jag har åter 
börjat att bittert sakna och sörja, min 
saligen avsomnade första man. 

till klubben för högtläsning men .. 
nu större glädje skulle det ' göra ^ 
om klubbmedlemmarna ville visa 2 
intresse genom prenumeration! Vi 
vilja nämligen mycket gärna ha 
upplaga mångdubblad för att kunna 
göra tidningen större och bättre 

Observatör. Vi togo det där "téef 
med lugn. Det är ju inte alla lä®, 
kretsar som älska grogg. 

Sigrid. "Smörprinsen" är ett lika 
vackert som originellt namn. Hals-
ning. 

I. K., Köpenhamn. De omskrivna, 
artiklarne äro under skrivning. Ar
betet går långsamt om sommaren 
även om vädret är vinterlikt. Den 
mänskliga naturen är tyvärr sådan. 

Intresserad. Vår gourmet har läst 
matrecepten och funnit dem välsma
kande. Men mera kan det inte bli 
till — Kv. T. har ingen matspalt. 
Det finns ju så många tjocka kok
böcker. 

Fru Fina G. Oh! 

Herr Svenson sitter efter den in
tagna middagen försjunken i allvar
liga tankar, vilka han slutligen sam
manfattar i följande tysta hjärte
suck: 

— Jag bad vår herre, att jag 
skulle få en sparsam hustru, och jag-
fick det, men det bör vara måtta i 
allt, även i bönhörelsen! 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

oc\v mer 
övertygas den ärade allmänheten om att 

är den för
nämsta 

bland tvålar 
Säljesivarje 
välsorterad 
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piiïsamma spänningen i hans nerver, 
att han var skygg för att uttala det 
ord, som möjligen kunde bryta för
trollningen. När de gjorde sina ut
flykter talade de om framtiden och 
byggde luftslott. De menade, att 
lyckan nog var på väg till dem, och 
anade icke att hon för länge sedan 
satt på stolen bredvid dem. 

En enda gång under denna tid kor
sade Julia Pauls väg. Det var i 
skymningen, då han kom hem. 

"Jag väntar", sade hon lågt. 
Hennes ögon flammade i skenet 

från den just tända gatlyktan. En 
lidelsefull begäran låg däri och en 
mörk hotelse. 

Han gjorde endast en avvisande 
rörelse och gick förbi. 

Vid denna tid fick fader Lippert 
ett svårt anfall av blodstörtning. 
Alla käringar i Rosenhof hörde var
je natt "dödsuret" ticka, och Sabi-
ner-Lotta, som hade förnimmelse av 
varsel, såg varje natt en kolsvart 
likvagn med kolsvarta hästar hålla 
framför Lippertska huset. Pratet 
skakade Paul ur hans säkerhet. Om 
den gamle landstrykaren bekymrade 
han sig föga, men om han dog, så 

fanns ju intet som höll Lisa kvar hos 
familjen, i fädernestaden? Ofta hade 
hon talat med honom om de battre 
utsikterna i huvudstaden. Men han 
kunde icke uthärda tanken på att 
förlora henne ur sitt liv, eller ur syn
håll. Då var det som fruktan löste 
hans tunga. 

Det var i ett litet lantligt värds
hus vid flodstranden. Från vattnet 
över kvarnhjulen strök en höstlig 
vind. Få voro de människor, som 
sutto vid borden, de först gula löven 
föllo, och solen lyste med hård, me
tallisk glans. Då började han tala, 
tvekande, stammande, ty han visste, 
att nu kastade han tärningen om sitt 
livs ve eller väl. Han talade om de
ras barndomsvänskap, om deras lik
het i åsikter, om att de kände varan
dra in i själens innersta, och att han 
därför inte kunde tänka sig någon 
annan kamrat för hela livet än just 
henne. Han kunde redan erbjuda 
henne en ganska säker ställning, och 
han skulle stiga, komma framåt. Men 
det viktigaste av allt syntes honom 
dock vara, att man visste sig äga ett 
hem i hjärtat hos en älskad männi
ska, ett hem, där man med fullkom

ligt förtroende kunde vila ut. Lisa 
hade han hållit kär sedan barndomen 
ja, egentligen hade han aldrig upp
hört att halla henne kär, icke ens un
der sitt förhållande till Julia, Han 
hade blott icke själv vetat, huru fast 
hans hjärta var sammanväxt med 
henne. 

Lisa satt orörlig, och såg ned på 
den brokiga bordduken, medan hen
nes bleka ansikte långsamt rodnade. 

Då Paul med bävande stämma 
bad: "Säg mig dina tankar, Lisa", 
lät hon handen långsamt glida över 
duken bort mot honom. 

"Du är den enda människa på jor
den, som alltid bistått mig i varje 
nöd och sorg, alltid." 

— Har du mig också en smula 
kär.?" 

"Jag vet inte." 
"Du vet inte?" 
Hon skakade på huvudet. "Jag har 

tänkt så föga på kärleken, Paul. Jag 
hade aldrig tid. Ända sedan jag var 
barn, har jag haft att göra hela da
gen, och huvudet fullt av bekymmer. 
Men pålitlighet gällde för mig mer 
än allt annat hos en människa. Och 
du var pålitlig som ingen annan. Där 

finns häller ingen, som jag skattar 
så högt som dig. Där finns ingen, 
som jag är så gärna tillsammans med 
som med dig, och ännu en sak måste 
du höra: Det gjorde mycket, mycket 
ont i mig, då du var tillsammans med 
Julia. — Jag vet inte, om det är 
kärlek." 

"Och om det icke är kärlek, så kan 
det bli. Jag skall lära dig älska mig, 
Lisa. Säg, att du vill bli min hu
stru." 

"Om du vill våga försöket med 
mig, Paul." 

Han drog henne till sig och kysste 
henne. Lågt, med blyga ord försökte 
han säga henne, vad hon var för ho
nom. Men snart avbröt han, och ta
lade i stället om deras framtid. Liv
ligt, med glänsande ögon. De voro 
båda blyga för att tala om sina käns
lor, liksom fruktade de, att deras 
lycka kunde fladdra bort lik en vild
fågel, om de kallade henne vid namn. 
Men ljuvt trygga kände sig båda, 
vardera med en fast hållpunkt i den 
andras hjärta. 

I samma stund som dessa båda, 
omgivna av sommarens flyende skön
het, tvekande och sökande togo sina 

första steg i detta nya och obekanta 
glädjens rike kämpade på Rosenhof 
ett annat ungt människobarn sin si
sta grymma kamp med livet. 

Skakad av fruktansvärda kramp
anfall och feberrysningar låg Erna 
Abeking på den smala bädden i sin 
kammare. Hon kunde knappast tala, 
men hon försökte lugna den för
skräckte fadern med de mödosamt 
frampressade orden: "Det går över, 
laga bara så jag får vara i fred, får 
vara ensam, —- vila — det går sä
kert snart över. 

T sin ångest hade ändå skomakaren 
sprungit till doktorn. Då han kom, 
var det verkligen "över". Stilla låg 
hon på kudden, de smärtförvridna 
dragen hade jämnat sig i en djup 
frid. Hon hade den vila, hon bett 
om. 

Stum och ensam hade hon kämpat 
den sista kampen. Tngen kunde från 
dessa halvöppna läppar läsa, om de 
stelnat i en förbannelse eller en väl
signelse över den, som förstört her» 
nes förhoppningsfulla ungdom. Det 
hade alltid varit tystlåtna läppar. De 
hade häller aldrig berättat något om 
hennes kärleks historia — och häller 

"råd" ingenting om Sabiner-Lottas 
och "droppar". 

Fadern höll på att mista förstån 
det, då han såg henne, sin enda, 
mejad som ett kornax faller för Hen-
Full av fasa flydde han ur sitt eget 
öde hus ut till människor, satt i 
hoffs källare helt sammansjunke« 
bakom sitt krus och stirrade fram °r 

sig i hjälplös nöd, medan, honom . ove 
tände, tår efter tår rann ned i 

trädde ba-
Han 

grå skägget. 
Då skymningen föll på, 

rönen sakta in i likrummet. 
hade plockat allt som ännu blomma 

Detta strödde ha* 
De vackraste 

hand-

i hans trädgård 
över den dödas täcke. 
blommorna lade han i hennes 

för att g» Då han vände sig om 
fann att han icke var ensa®-

han, m •— - o lB, 
Belyst av en klar månstråle, 
trängde i kammaren stod ^ 0 

Deideles och stödde sig ^un.r . 
dörrposten. Hatten hade ^ 
nom ur handen. Den tjocka - ^ 
luggen låg honom ned i ögolie . 

,-ir sina n* , fram ur siu 
tycktes vilja tränga 
lor. 

(Forts . i nästa n:f) 
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-̂ m̂ÜlTgärna om "Kvin-

L Tidning", med hela namnet 
utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

„tidskrönika i sammandrag. 
Nio år. Av Ellen Key. 
L vnadskonst. Tankar av Tapper, 
.sommarvärmen. Av Crayon. 
E„ intervju. Av Jaqueline. 

Onödiga steg. 
Icke värdig? Av Stilett. 
Anständigt eller icke. 
Vita Bandet. 
De samstämda. Novell. 
Notiser från kvinnovärlden. 
1 Rosenhof. Koman av Luise Westkirch. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den ljusning i Europas öde man 

hoppats på genom Englands förkla

ring, att det ämnade taga lednin

gen i skadeståndsfrågan förefaller 

allt mera oviss. Man har ingen 

anledning att tvivla på den engel

ske statsministerns, Baldwin, ärli

ga vilja att taga ett krafttag men 

väl på hans förmåga. Hans ställ

ning synes nämligen under de se

naste dagarne hava betänkligt för

svagats därigenom att hans skade

ståndspolitik icke stödes av hela 

det parti han företräder, högern. 

Dess mäktiga reaktionära flygel, 

de s, k. diehards, vilja icke tillåta 
några utrikespolitiska steg, som 

kunna betyda en brytning med 

Frankrike och räddning åt det ha
tade Tyskland, 

Den engelska folkmeningen 
svänger i skadeståndsfrågan som 
en väderflöjel för kastvindar. De 
rättsliga synpunkterna, vilka skul-
'e kunnat giva ett säkert fäste, 
lämnas här, liksom i åtskilliga an-
dra av tidens internationella tvi
stefrågor, alldeles ur räkningen, 
och det blir egoismen, tanken på 

en egna fördelen, som får be
stämma ståndpunktstagandet och 
andlingssättet. När Baldwin och 
en Press> som företräder de en-

gelska affärskretsarna, förklarade, 
a * ysklands av Ruhrockupatio-
^en ^ramkallade misär hade en yt-
,e"t Vådlig inverkan på Englands 

ustri och handel godtogs denna 
r unnelse av det engelska fol-

°ch utlöste hos detsamma en 
^lutsam vilia att, vad än Frank-

or'^na affärerna med 

nad pn^ 'US* ̂  s^' som 
6 n£lands intressen. Men b 

MUtr 

hîf-Ï1 eftertankens kranka blek-

samhetens friska färg byttes 
tkens kr 

Sen'aTr ^e^arC^pressen' sa som 

kunr, 6 a^arne visat, började för-

skullg hTj Tysklands räddning 

'ansvä A ^ a 6n snakk och fruK-
dus^ri . Uppbl°mstring av dess in-

I "'t skad, 

ke betyda ett avskrivande av de 
allierade makternas skadestånds
fordringar, Dessa skulle nämligen 
fördelas på de tyska småstaterna 
allt efter deras bärkraft och utkrä
vas till sista öret. 

Även detta resonemang finner 
gehör hos det engelska folket, vil
ket därigenom kommer att stå 
splittrat i en fråga, där en stark 
enhetlig folkmening är den nödvän
diga förutsättningen för en lösning. 

Den engelska regeringen har än
nu icke, såsom tidigare av Bald
win bebådats, upptagit någon själv
ständig aktion i skadeståndsfrågan, 
utan kommer att göra ett nytt när
mande till Frankrike och Belgien 
genom att besvara deras senaste 
noter. Den franska pressen inre
gistrerar detta förhållande som en 
seger för sin politik. 

De tyska tidningarna knyta icke 
heller några förhoppningar till ett 
engelskt ingripande. Faran för 
Tysklands sammanstörtande växer 
för varje minut. Ringaktningen för 
regeringen, som ingenting förmår 
åtgöra för landets räddning, är i 
oavbrutet stigande, samma känsla 
kommer till uttryck gentemot par
tiorganisationerna och allt starka
re reser sig folkets krav på dikta
tur och kraftpolitik. 

Tyska riksdagen har öppnats. I 
ett stort tal redogjorde Cuno för 
rikets fruktansvärda nödläge. En 
förklaring lämnades, att det pas
siva motståndet i Ruhr icke kom
mer att uppgivas. 

Amerikas vice president Calvin 
Coolidge, som efterträtt Harding, 
har i sin programförklaring tillkän
nagivit att han kommer att fort
sätta Hardings politik. Den gam
la regeringen kommer att i sin hel
het kvarstå, 

Nationernas förbunds avrust-
ningskommission har nu enats om 
ett förslag till garantipakt, avsedd 
att göra det möjligt för nationerna 
att minska sina rustningar. Om en 
stat, som reducerat sin militär
makt, anfalles, skall Nationernas 
förbund öva påtryckning på den 
anfallande parten och i nödfall 
ålägga andra till förbundet anslut
na makter att understödja dess 
aktion medels ekonomiska och mi
litära åtgärder. — Förslaget skall 
nu underställas resp. regeringars 
prövning. 

Den finska regeringen har an
ställt en grundlig razzia bland lan
dets kommunister och företagit 
masshäktningar. Anledningen är 
att man kommit på spåren kom
munistiska högförrädiska stämp-
lingar, 

N I O  Å R .  
Av Ellen Key, 

peiska. 
den 

H vilkel 

SOtn garanti 

la och fördärv för 
Ett förintat Tysk-

Frankrike åstundar 
k, mot ett tyskt revanch-'g, sk 11 •• ' 
tider b^f G ^ atminst°ne långliga 
6n 0ch ha i6" en^e^ska industri-
^^tävlare 6 ° ^ess farligaste 
^Ysklandg6 varldsmarknaden, 
Uppdelnind ^ammanstörtande och 

1 småstater skulle ic-

Den passionerade sportseglanm 
som ombord medför sin fästmö: 

En härlig storm! Bara vi kom
ma utanför ön, skall du fa känna pa 

Här har du den första! vågor 
Den unga damen: — Nu när vi 

känt på den första rysliga vågen, så 
låt oss vända. Det är ju onödigt att 
fortsätta. Alla dom andra vågorna 
är ju precis likadana! 

I nio år har världskriget varat 
men ännu har världen intet lärt 
av dess förhistoria, fortgång och 
följder. Ty de tanklösa och de 
vanetänkande äro de många inom 
varje folk; de tänkande allestädes 
få. Därför surrar luften från de 
smås barnkamrar till de storas 
skamvråar, d, v. s. staternas ka
binett ideligen av de allmänomdö
men, som äro "flugkonungens" 7-
Belzebubs — yppersta medel att 
främja folkhatet och tända kri
gen, Denna betraktelse blev för 
100,000-de gången föranledd av 
ett stycke i en fransk kvinnotid
ning, och tyvärr, den inom femi
nismens kretsar ledande. Jag 
återger den som den stod , Vill 
r e d a k t i o n e n  a v  K v i n n o r n a s  
Tidning delge sina läsare sorg
ligheten på svenska må den själv 
bifoga tolkningen i en not, 

*) L'éducation de la haine. 

Nous avons enregistré ici même 
la protestation de notre collabora
teur M. Paul Allard, contre ce 
qu'on peut appeler l'éducation de 
la haine soigneusement entretenu 
dans le cœur des enfants par les 
manuels scolaires. Nous avons 
p u b l i é  e n  r e g a r d  l ' a r t i c l e  d e  M m e  
Flora Parvulesco, sur le 
rôle éminemment pacificateur de 
la femme. 

Comment ne nous affligerions-
nous pas en lisant ces commande 
ments allemands que traduit la 
"Revue du Rhin": 

1. Tu seras fidèle à ton peup
le et à ta patrie. 

2. Tu seras Allemand dans 
tes pensées, dans tes paroles et 
dans tes actes, 

3. Tu honoreras les grands 
hommes de ton pays, 

4. Tu protégeras par la parole 
et par les actes la liberté de ta 
sainte patrie allemande, 

5. Tu briseras les chaînes que 
l'ennemi héréditaire ose imposer 
à ton peuple. 

6. Tu haïras éternellement la 
Françe, 

7. Tu mépriseras du fond de 
ton cœur tout ce qui est français 

8. Tu nourriras dans l'âme de 
tes enfants l'esprit de la revanche 
sanglante, 

9. Tu aviveras constamment 
la flamme de la vengeance. 

10, Tu attendras avec confi
ance le jour prochain qui t'appor
tera la paix et la revanche, 

(La Française.) 

Men den franska kvinnosakstid 
skriften har icke ett ord att bifoga 
mot Frankrikes handlingssätt vid 
Rehn och Ruhr, det handlingssätt, 
som hos tyskarne framkallat det 
nyss anförda och mycket fula men 
efter Versaillesfreden och dessa 
års händelser mycket naturliga 
hatutbrottet. 

Svenska vänner av Frankrike ta 
la t. ex, om hur champagnen flö 
dar, matborden digna, dansen går 
på Berlins stora hotell och bevisa 
— enligt franska undersök
ningsmetoder — att alls ingen 
brist råder i Tyskland! Eller de 
tala om att de svenska klipporna 
vid vår västkust skola förstöras av 

tyskarna, sedan de inköpts av 
k l i n g a n d e  t y s k t  g u l d .  A t t  s v e n 
ska stenbrottsägare förut finnas 

den och andra svenska bygder 
- med än större naturskönheter 

att bevara — detta glömma de, 
liksom att i varje land människor 
leva, som under krigstiden samlat 
klingande guld, vilket de allestä
des kunna bruka för att samla än 
ipera. Dessa stålets eller andra 
stora trusters milliardärer bevisa 
ingenstädes staternas bärkraft 
i fråga om skuldbördor! 

Med munter dumdristighet eller 
med glödande hat nu som för nio 
år sedan spridas alla de helfalska 
eller halvsanna rykten, haltande 
slutsatser, hetsande utbrott som 
äro den yppiga sådden för nästa 
krig. 

Det är åt dessa flockar av varg-
innor eller får som andra kvinnor 
arbetat av alla krafter för att skaf
fa dem rum i parlamenten och vid 
domarborden, rätt till prästämbe
ten och alla andra ämbeten. Ty 
de få kvinnorna, som arbetade för 
de många, hoppades att de många 
skulle förnya världen! 

Så trodde även de få män, som 
arbetade för de många bland sitt 
eget kön, ja, även voro nog fram
synta att bli kvinnornas strids
kamrater, Huru fullt erkännas 
dessa män av de verkliga, stora 
vägbrytarna för kvinnokönet 
Framför allt av vår Fredrika Bre
m e r .  M å n n e  K v i n n o r n a s  
Tidning lagt märke till att en 
ny bok av henne utkommit? Det 
är den av Klara Johansson nyligen 
u t g i v n a  E n g l a n d  o m  h ö s 
ten 185 1, Fredrika Bremer vi
stades i England under den första 
världsutställningen, skrev då brev 
hem till Aftonbladet, och det är 
dessa, som Klara Johansson — se
dan hon och Ellen Kleman slutat 
den standardupplaga av Fredrika 
Bremers brev, för vilket de vunnit 
så rättvist erkännande — nu i 
bokform utgivit och försett dem 
med en lika spirituell som upply
sande inledning. 

Man blir rörd av Fredrika Bre
mers oskuldsfulla tro på såväl 
Englands som kvinnornas framtida 
världsmakt till det goda! Ja, hon 
var glad "som staren om våren 
blickande ut över nejden över vil
ken en ny dag går upp". 

Det var gott att den goda slapp 
se såväl det engelska som det 
kvinnliga imperiet. Den lilla sta
ren skulle då inte känt sig som 
stare om våren! 

Levnadskonst. 
Tankar av Martin T upper. 

Vill du bliva älskad, skänk då 
fullt förtroende. Vill du ej tvivla, 
giv då och mottag fullt förtroende. 
Ty där förtroendet ej är ömsesidigt, 
där tynar den tillitsfulla kärleken 
bort. 

* 

Fördöljen ej eder sorg eller glädje, 
våren öppna mot varandra. 

Låten bitterhet förbliva främman
de för eder tunga, men sympatien bo 
i edert hjärta. Meddelandet tager 
bort hälften av allt ont, på samma 
gång som det fördubblar livets gläd
je, men sorgen förökar sig och tillta
ger i förbehållsamhetens dystra 
hjärta. 

Livet är ett schackspel, där det 
ringaste åstadkommer det högsta, — 
ett förfelat drag förorsakar förlust, 
och en bonde kan skänka seger. 

* 

En gnista är en liten atom, och 
dock kan den antända en värld. Vid 
är den präktiga oceanen, men drop
par hava gjort den vid. Förakta ej 
du ett litet ting varken för dess nytta 
eller skadlighet; ty en blick kan 
åstadkomma ditt fördärv, och ett ord 
skapa din rikedom. Genom att van
dra en väg eller en annan, genom att 
tillfälligtvis stanna eller skynda sig, 
har mången räddat livet eller om
kommit, blivit utarmad eller grund
lagt sitt välstånd. Anförtro dina 
obetydligheter åt Gud, för honom är 
ingenting obetydligt och det är blott 
en småsinthet av människan, att hon 
ej ser det stora i det lilla. Allt är 
till någon del oändligt, det moraliska 
som det fysiska. Ej heller finns nå
got, hur stort det än må vara, som ej 
är sammansatt av atomer. Du är 
vis och skall finna tröst, om du be
mödar dig om att finna nöje i små
saker, ty små, ofta förnyade njut
ningar, falla såsom solstrålar på 
hjärtat. Du är vis om du slår ifrån 
dig små bekymmer och ej låter deras 
sting reta dig. Stick ej ned din hand 
i tornet, om du ej tagit på en handske 
till dess skydd. 

I sommar
värmen. 

1923 i augusti. 
Ellen Key, 

*) Uppfostran till hat. 

Vi återgiva här vår medarbeta
res, M, Paul Allard, protest mot 
vad man kan kalla "Uppfostran 
till hat", omsorgsfullt underhållet 
i barnens hjärta genom (de tyska) 

skolornas läroböcker. 
Vi ha å motsatta sidan publice

rat M:me Flora Parvulescos arti

kel över kvinnans eminenta roll 

som fredsstiftare. 
Hur nedslående är det ej att lä

sa dessa tyska bud, översatta i 
"Revue du Rhin": 

1. Du skall vara trogen ditt 
folk och ditt fosterland, 

2. Du skall vara t ys k i tan
kar, ord och handlingar. 

3. Du skall ära ditt lands sto
ra män. 

4. Du skall med ord och hand
ling försvara ditt heliga, tyska fo
sterlands frihet, 

5. Du skall sönderslita de 
kedjor, som arvfienden vågar på
lägga ditt folk, 

6. Du skall för evigt hata 
Frankrike. 

7. Du skall ur djupet av ditt 
hjärta förakta allt, som är franskt. 

8. Du skall i dina barns själar 
underhålla den blodiga revanch-
tanken, 

9. Du skall åter och åter blå
sa nytt liv i hämndens flamma. 

10. Du skall med tillförsikt in
vänta den nära förestående dag, 
som bringar dig freden och hämn
den, 

(La Française.) 

Hon slog ned på mig, där jag 

satt uppe hos Vollmers, njutande 
en härligt iskall glace. 

— Titta inte på mig, bad hon. 
Jag ser ut, som om jag komme från 
Söderhavsöarne eller sutte som 
månglerska på torget och sålde 

vilda blommor — jag har solbadat 
ute på klipphällarne! Där ute gör 

sig kulören briljant, men här inne 
i sta'n, där alla gå omkring med 

en hy av smultron och mjölk, är 
den förfärlig! Och min nya för
tjusande gråa dräkt och min ele

ganta hatt med blomsterrabatten, 
som jag verkligen tänkt ståta med, 

när jag reste in till sta'n, var omöj
lig — o m ö j 1 i g! Min hy och den 
där elegansen skrek himmelshögt 
mot vartannat — jag såg utklädd 

ut, som ett äventyrligt fruntimmer, 
och jag måste ta den här vita 
klädningen och sno ett rött skotskt 
band om panamahatten — på ång
båtsbryggan friade en symaskins
agent till mig — jag har ju gått utan 
ringar hela sommaren och glöm
de att ta på dem — men när jag 

kom in till sta'n upp på kontoret 
till Willy, blev han rent av ursin

nig och nekade absolut att ta mig 
med på middag till utställningen 

som vi kommit överens om. En 
sådan dress, sa' han. Folk som 

inte känner oss, skall inte ett ögon

blick tro att du är min ärbara hust
ru utan undra vad det är för en be

synnerligt klädd människa jag fått 
med mig o. s, v., o. s. v. Vi skil

des i ovänskap, förstås, och så fort 

jag kommer hem i kväll buntar jag 
ihop den fina gråa och hatten med 

blomsterrabatten och skickar ho
nom och ber honom att bjuda dem 

på utställningsmiddag, eftersom: 
d o m är huvudsaken — jaha! 

— Du ser frisk och tilltalande 
ut, sade jag avledande. Som Kung

älvs pepparkaka. Du trivs tydli
gen i sommarchatået, 

— Ohh gudomligt! utbrast hon, 

Denna kombination av bondland 
och kust är bedårande. Lövhagar, 

hövålmar, smultronbackar, berg

knallar, solnedgångar, salta böl

jor och inga badgäster att klä sig 

för är hänförande. Och du skulle 

se P elle! Han är brunare än jag, 

han har lagt ut över axlarna, och 
han bryr sig inte ett dugg om chok
lad och kakor, utan äter tjockt 
grovt hårt bröd som en häst och 

dricker mjölk som en kalv. Men 
det förfärliga är, att han glömmer 

bort allt vad han läst i skolan. Jag 
kan inte få honom att titta i en 

skolbok för att friska upp kunska
perna. Så får han läsa sig blek 
och sjuk och eländig igen i den rys
liga skolan, när den börjar. 

— Barnsligheter, sa jag. Finns 

det någon vetgirighet i Pelle, skaf

far han sig i sommar mera kunska
per än på ett helt år i skolan. 

Min kusin såg fruktansvärt oin

telligent ut. Du menar ?? 

—Du skall låta honom leva fritt 
bland infödingarne, både barnen 

och de vuxne, gå med dem i ar
betet, 

— Absolut inte! Dom lär ho-
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