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

f ö r  J u l e n !  
stort urval moderna mönster i 

D U K A R, 

K  U D D A R ,  

&  L Ö P A R E  

samt i 

Hallands-, Delsbo- och Ble-
kingesöm, Konstvävnader, 

handhamrad metall. 

Sv. Hemslöjds & Handarbetsaffär 
Drottninggatan 31 

M. /Björkander. 

Gör ett besök! Vägen lönar sig! 
I Charkuteriaffären Boyes Bazar 8 

(V itfeldtsplatsen) 
köper ni förstklassiga charkuterivaror, 
salt och rökt lax, ål, Norells bordsmör, 
andra prima smörkvalitéer, margarin, ost 
och konserver, det välkända Långedrags-
brödet och andra brödsorter. Goda smör
gåsar till billiga priser. Varor emottagas 
till rökning. Billiga priser. Caféer och 
matserveringar hög rabatt. Tel. 9271. 
Varorna hemsändas. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sä köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Sänd Eder  

TVÄTT 
till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. «» Snabb leverans 

l/arje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan* Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger» Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- oeh. Bomullsgarner. 

B I L L I G A  P R I S E R .  

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
REKOMMENDERAS 

barheter, allt hon ägde, blott han sko
nade henne! 

Hon halvsatt i sängen, orörlig, med 
stela, vidöppna ögon. Hennes tänder 
skallrade så att hon måste sätta tun
gan emellan dem för att det ej skulle 
höras. 

—- 0, Magnus, ropade hon förtviv
lat inom sig, vad skall jag göra! Hon 
ville icke dö! Vilket ögonblick som 
helst kunde ju ägaren till den stora 
grova, smutsiga förbrytarhanden 
krypa fram och . .. Ett litet skrik 
skulle ej höras i detta stora hus! ... 

En signal ljöd genom rummet. Hon 
tyckte sig höra att, mannen under 
sängen spratt till av förskräckelse. 

Hon stirrade i vild ångest på tele
fonen och grep vanmäktig luren. 

Nu, tänkte hon, nu gäller det! 
En plan stod blixtsnabbt klar för 

henne. Magnus fick tro vad han ville. 
Här gällde det att spela — och spela 
väl! Inte en skälvning på stämman, 
inte ett ord fick förråda att hon höll 
på att förgås av fruktan. 

— Godafton, hörde hon hans röst, 
lugn, låg, dämpad. 

—• Godafton, svarade hon igen. 
Hennes stämma lät som en flöjtton, 
ett glädjekvitter. 

Hon hörde icke mera vad han sade. 

Hon tänkte sig endast in i sin roll, 
svarade på inbillade frågor med im
proviserade svar. Och hon fortsatte: 

— Slarver, är du hemkommen först 
nu! — Försök inte! När jag gick 
förbi din dörr för en stund sedan 
ringde jag, men då var gunstig herrn 
inte hemma. — Nej, för Guds skull 
kom inte upp nu mitt i natten! Jag 
ligger redan och är dessutom så för
skräckligt isömnig, att jag inte kan 
hålla mig vaken många minuter till. 
—• Ja, i morgon kväll kunna vi ju 
säga. Hur har du det annars? —• 
Nej, vad säger du, så synd! Ditt 
vackra dyrbara cigarrfodral! När 
hände detta? — I förrgår redan! Det 
var ju en oersättlig förlust! Med en 
sådan briljantinfattning var det väl 
värt tusentals kronor? —- Å det var 
hemskt! — Men du, jag kommer att 
tänka på en sak. Cigarrfodralet kan
ske inte alls är försvunnet. Minns 
du inte att vi stodo odh lekte med det 
i tamburen när jag var nere dos dig 
i förrgår kväll, och att du retade mig 
med att jag inte på två år skulle 
kunna spela in vad det var värt. Och 
nu minns jag tydligt att jag på skämt 
ryckte det ifrån dig — kommer du 
inte ihåg det? — och gömde det i 
pälsmudden. Om du sedan inte kan 
erinra dig att du fick det tillbaka 
ligger det kvar där. Vore jag bara 
inte så sömnig kunde jag ju gå ut i 
tamburen och titta efter. — Ja, be 
riktigt vackert då! — Så ja! Vänta 
nu ett ögonblick då, jså skall jag 
springa ut odh se efter... 

Hon lade ned mikrofonen. Kall
svetten sköljde över hennes kropp, 
varje lem darrade. Genomisad av 
skräck satte hon ned fötterna på gol
vet. I varje sekund tyckte hon sig 
känna hur den stora groVa handen 
sträcktes fram för att gripa om hen
nes ben och rycka omkull henne. 

Nu stod hon upprätt. Hon hutt
rade till som om hon frusit, svepte 
nattdräkten omkring sig och tvinga-
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P R E S E N T K O R T  

A.--B. CARL JOHNSSON, Kungstorget 

de sig med en oerhörd viljeansträng
ning att gå med små stadiga steg 
tvärsöver rummet. Hennes rygg 
kändes stel som om den betäckts av 
en isskorpa. Hon inbillade sig höra 
någon hasa sig fram bakom henne —• 
att ett vapen lyftes — att en rå, vild
sint blick triumferande slukade 
henne. 

Hon tände upp i det yttre rummet 
och kom halvt medvetslös ut i tambu
ren. Gick direkt till klädhyllan, 
svepte pälsrocken omkring sig och 
störtade mot tamburdörren. 

På detta ögonblick hängde allt. 
Skulle hon hinna att låsa upp rigeln 
nedanför patentlåset, öppna, smälla 
igen dörren och låsa den nedre rigeln 
utifrån igen. 

Hennes händer skälvde som i fros
sa. Nyckelaxet satt som fastätet, ri-
gelns slag föreföllo henne genljuda i 
hela huset. Äntligen stod hon utan
för. Hon nästan föll mot dörren, 
tänderna skallrade häftigt mot var
andra, händerna darrade så våldsamt 
att hon knappast kunde få in nyckeln 
i 'hålet. I samma ögonblick som nyc
keln vreds om utanför såg hon en 
skugga kastas mot glaset och kände 
ett häftigt grepp i låsvredet därini-
från. 

I ett språng var hon vid dörren 
bredvid. Med pekfingret oavbrutet 
tryckt mot den elektriska knappen 
bultade hon så hårt hon förmådde 
med den andra handen. 

Några minuter senare funno de av 
oväsendet uppväckta hyresgästerna 
den unga berömda skådespelerskan 
Else Sylwan ligga avsvimmad i för
stugan strax bredvid sin dörr. 

* 

Det blev en händelserik natt för 
det hus vari skådespelerskan bodde. 
Den skyndsamt underrättade polisen 
gjorde i hennes våning en fin, men 
ingalunda riskfri fångst av en länge 
efterspanad, förrymd och farlig 
straffånge. Vapen och en mängd 
tillhyggen i hans ägo förrådde hans 
ohyggliga avsikter. 

På morgonen var Elses första tan
ke att sätta sig i förbindelse med 
Magnus Oarr. Hans röst lät märk
värdigt sträv och upprörd. Han ha
de tillbragt en sömnlös natt, marte-
rad av svartsjukans alla kval. Den 
fråga till vilken han ständigt åter
vände var, med vem Else Sylwan 
trodde sig ha talat under nattens te
lefonsamtal. Själv hade han icke 
förstått ett ord av det hela. 

I några få drag klargjorde hon 

M O R S  
allra mest omtyckta 
julklapp blir utan 
tvivel en varm och 

vacker 

M orgonrock 
II 

Som alltid, erbjuda 
vi för julen ett extra 
stort sortiment så
dana och finnas nu 

i prislägen från 

1575 

HERM. MEETHS A.-B 

vsoS£s«î M ö b l e p  

Gripsholms gamla modeller 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

L. J. LARSSONS SNICKERIAFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

Underkläder, VäsL^' agar v O 
Kuddar TabletÄ, 
ker, Leksaker m. Siden'. 

situationen. Hon berättade hur hon 
funnit det vara enda utsikten till 
räddning att bibringa inbrottstjuven 
den uppfattningen att hon samtalade 
med någon, som bodde i huset, och 
som skulle kunnat tillkallas genom 
ett rop, hur hon improviserat försvin
nandet av cigarrfodralet för att få 
en anledning att gå ut i tamburen, 
och hur hon slutligen anlagt en lätt 
och skämtsam ton för att invagga 
lyssnaren i fullkomlig säkerhet. 

Hennes bragd höjdes nästa dag till 
skyarna i tidningarna. Hon hade 
själv för intervjuaren karaktäriserat 
nattens händelse som sin svåraste 
roll. Malicen påstod att det också 
var den bästa. Ty den inbragte hen
ne Magnus !Carr, millionären, som ef
ter denna natt förstod att det icke 
är gott för kvinnan att vara allena. 

Tora Ramm. 

Inför Barnens Högtid. 

När julen nu stundar med alla sina 
fäster och gåvor, tänk då också på 
att alla barn icke äro lika lyckligt 
lottade! Avstå något för att bereda 
dessa lottlösa små en glädje! Sär
skilt bedja vi eder att ha i minne de 
små sjuka barnen på Göteborgs Barn
sjukhus. Många av dem sakna för
äldrar och många härstamma från 
mycket fattiga hem. När på julaf
tonen de andra barnen få gåvor av 
sin pappa och mamma vänta dessa 
små förgäves att någon också skall 
komma till deras lilla bädd. 

Bliv deras jultomte! Genom en 
för julen lämplig gåva, godsaker eller 
pängar kan ni fröjda ett barnasinne. 
Det gläder sig åt så litet oöh minns 
så länge. Låt edra egna lyckliga 
barn få sprida den rätta julglädjen 
i ett sådant barns hjärta! 

Gåvorna mottagas tacksamt av 
Syster Mattis på Göteborgs Barn
sjukhus, Änggården. 

rvuuuar, labletter / 
ker, Leksaker m. m —> iiden R"Uk5. 

Depôten för  Äkta  c  

TeL 12655 D*ungssat-58, i f 
Petsaf 

___^sENTKORx Ppet lu 

Använd Edra le"d^T^r ^ 
ë tunclef taf^f der tilUT> 

M^skriVnin: 

och StenogrJ 

REMINGTON INSTIT., 
H» >tî 

» öppet O t m—8 „ „ 
|_klas! eller privat. Tel 422, 

Armhanfls- ÜP 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

T y g e r ,  F i l t a r ,  
Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager 
Kungsgat. 32,1 tr. Hörn. av Magasinsg. 

OBS. T Nya adressen. 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg.17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

KOL VED 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

Hotell & pen_• , 

Clara  Johansson  

Rikstel. C««?«* 
AUnMdîfij. 

K Ö P  

EDRA 

J U L B Ö C K E R  
bundna och oskurna exemplar i 

Göteborgs Central-Antikvariat 
HVITFELTSPLATSEN 7. Te|. 17w' 

De Fuiastelubiiarje 
och de Vackraste Dockorna finnesi 

B E R T A  F R I E D L Ä N D E R S  

LEKSAKSUTSTÄLLNINQ 
Vasagatan 24 Te[ m 

Dessutom stor sortering av Husgeråds-

saker, Papperskorgar, Sykorgar, Tor», 

korgar, Korgstolar, Dörrmattor m m 

Göteborgs Idun 

har haft glädjen att 'mottaga det för
sta verket i sitt bibliotek. Det är 
Hartelius bokhandel, som skänkt för
eningen det utomordentligt värde
fulla uppslagsverket Nordisk Famil
jebok, inbundet i halvfranska 'band. 
Tack vare denna storartade-gåva är 
det alltså med ett för en läsesal oum
bärligt orienterande verk föreningen 
grundlägger sin blivande och såsom 
vi få hoppas även i fortsättningen 
lika gedigna boksamling. 

så högt, att han väl knappast kunde 
föreställa sig möjligheten av ett av
slag. Goethe själv levde som i ett 
rus. Han kände sig friskare, lyck
ligare, gladare än på många, många 
år och bekände .skämtsamt för vän
nen Zelter, att han "tagit tjänst hos 
ett mycket vackert barn". 

Denna gång stannade Levetzows 
icke så länge som vanligt i Marien
bad, utan begåvo sig i medio av au
gusti till Karlsbad. Innan dess torde 
Carl August ha yppat sin väns önsk
ningar för Ulrikes mor. Denna tog 
först storhertigens förslag som ett 
gott skämt och menade, att Goethe 
säkerligen minst av allt tänkte på ett 
nytt giftermål. Men då Carl August 
försäkrade motsatsen och började fö
respegla henne, att Ulrike som 
Goethes hustru skulle bli den för
nämsta damen vid hovet i Weimar, 
ja, då han lovade att där inreda ett 
hus åt familjen Levetzow och ge Ul
rike en stor änkepension, ifall hon, 
som ju mänskligt att döma sannolikt 
komme att överleva Goethe, då insåg 
fru v. Levetzow slutligen, att det var 
fråga om allvar, och förklarade sig 

beredd att tala med sin dotter om sa
ken. 

Förvånad lyssnade Ulrike till sin 
mors ord. Hon kände ännu föga 
världen och var främmande för var
je beräkning. Den gamle diktaren 
tyckte hon visserligen mycket bra 
om, precis som om han varit hennes 
morfar, men tanken att gifta sig med 
honom föreföll henne fullkomligt ab
surd. Först frågade hon likväl om 
fru von Levetzow önskade detta gif
termål. Forts. 

»c 

Kom ihåg 
att Ni 

Verner Magnusson 

Kött= & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Hrla JVIjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

BREVLÅDA. 
Observatör. Nej, Ni misstar Er 

visst icke ! Kvinnornas Tidning k 
verkligen i dessa dagar firat minnet 
av en tvåårig tillvaro, fastän julbråd
skan omöjliggjort en offentlig hug-
fästelse. Det gläder oss emellertid 
ofantligt, att Ni funnit att "barnet" 
börjat få tänder. Yi hoppas dock 
att det inte bara skall bli huggtänder, 
utan även småningom visdomständer, 
ehuru ju dessa, som bekant, komna 
allra sist. I övrigt hjärtligt tack för 
den goda hågkomsten! 

Medborgaranda. Ja, en god sådan 
vilja vi gärna uppmuntra — men en 
brackig — nej! 

Ada L—g, Karlstad. Vi ha fram
fört Er beundran för artikelförfatta
ren ifråga, som rodnade av glädje 

över det vackra omdömet. 

Jultidningar: 

Jul-Blommor, 
utgiven till förmån för Svenska Ty
pografförbundets Invalid- och tuber
kulosfonder. Bidrag av Knut Stan-
genberg, Carl Larson i By, K. G. 
Ossiannilsson, Elf Norrbo, S. A. 
Duse, Gustaf Johansson, G. Heden
vind-Eriksson, Sven Jacob Westberg, 
Axel Bäckman m. fl. -—• Såsom bi
laga medföljer tärningsspelet: "Med 
Döderhultarn på världsomsegling i 
flygmaskin till Blå Jungfrun". Spe
let, som är tryckt i 2 färger, är un-

till Julskinkan 

Sportkostymer från Kr. 19:-

Bluskostymer „ „ 22:-

Kavajkostymer „ „ 35:-

GOSSPYJAMAS - GOSSTRUMPOR 

GOSSUNDERKLÄDER 

4* 

Iii 

.X. D * ^ PV 
GÖTEBORGS UNOLEUK-MAOASIN 

PETECL5, FHANZEN 1 

KUNG5POaT5PL .T TÏL:H3°SfcjJMOggg 

äter 

Svenska Makaroner 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

F I S K T O R G E T .  

derhållande odh roligt samt konst
närligt tecknat. Pris kr. 1,50. 

Halls förlag, Jönköping: 
Under Juldagar. Innehåll: "öd

mjukhet går före ära". Av Anna 
Öländer. — "Bönhörelse". Av Anna 
Cederström. — "Vägens kurvor". Av 
Herman Westerberg. — "Tre vita 

rosor". Av Vit Ljung. — "Tack
offret". Av Ufo. -—- "Andligt liv 
och andlig död". Av O. Hallesby. 
— "Det största av allt". Av Pru-
dus. — "Frid på jorden". Av Anna 
Carlsdotter. 

Pris kr. 1,25. Rekvireras direkt 
från förlaget. 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 72 25. 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

Ett HusiRinstrumBiit 
' ä r  a l l t i d  e n  I I  I I K L A t  ' '  
välkommen " 

i Välsorterat lager till billig'aste P 

S ö d e r m a n s  

MUSIKAFFÄR.^ 
Västra Hamngatan 34-

Telefon 3«37 

» Violiner, Violinl^\%eW\ 
/ e a r ,  S t r ä n g a r  0 ^ n e r > ^ 1 ' )  
Ouitarrer, Mandolin^ ̂ 

, tor, Flöjter, „ ! 
Munspel, Mustk P 0dM 

> Skivor samt Klfs ,n- { 
moderna 
m, m. /<ru . 

Ärade Damer! 
Lämpligaste JulKlapp 

för en herre är: 

. nWILKEHÅTT 
15:50 och 9:— 

N:o 5i. 3:dje arg. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

23 December 1923. 

Utkommer varje söndag. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 

Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 

~ßjtertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Våga. Av Ruth Bogren. 
Julen. Av Signe Granström. 
Ett julminne. Av Crayon. 
Vardagsmänniskor och söndagsmän» 

niskor. Av Marie Louise Ingeman. 
Vid Juletid. Av Gerda Höök-Nilsson. 
Var förlägga vi vår framtid? Av * * * 
"Pennskaft." Av .Ragna Peters. 
Reducerat värde. Av Margareta Heijkel. 

En upplevelse. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 1lz år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: —. 

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

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

fr 

Den tyska fullständiga underkas
telsen under Frankrike illustreras av 
de öppna försök tyska riksregeringen 
under de senaste dagarne gjort för 
att uppnå direkta förhandlingar i 
•första hand med Frankrike, som ju 
har den utslagsgivande rösten, men 
även med Belgien. 

Det franska svaret, i vilket den 
belgiska regeringen lydigt instäm
mer, är något hovsammare i tonen än 
vad tidigare varit brukligt, men nå
got verkligt, tillmötesgående spåras 
icke däri. Frankrike vill icke disku
tera de för Tyskland viktigaste frå
gorna, nämligen de som röra de oc
kuperade områdenas administrativa 
wi ekonomiska organisation. Här 
"kall den fransk-belgiska myndighe-
frn alltjämt upprätthållas. Ska-
deståndsfrågan får lika litet 'beröras 
~~ den är och förblir skadestånds-
Wmissionens ensak. Slutligen får 

tyska regeringen en ny påmin-
®l>e om sin underlåtenhetssynd att 
lcke tillåta de allierade makterna 
Ijtt återupptaga militärkontrollen i 

yskland. På en enda punkt är 
rankrike benäget till en intresserad 
011versation — en tysk-fransk över-

T ommelse> som skall underlätta 
rankrikes arbete att i ekonomiskt 
åseende tillgodogöra sig de som 

Pai]t tagna tyska områdena. Här 
återigen det tyska intresset mini

aalt. 

hå r)611 ^Ske ^kskanslärn förebådar 
JCa tlder och vädjar till det tyska 

är t'^i 0^erv'lj». Vad som planeras 

äkatt ^Un^a Pålagor i form av 
er på dem som ännu äga något 

införandet av längre ar-^'jyskland, 

'•,sWläl?tane,aiU'!eri"gaVäe''"S" 

ielE t6th°Wn;»S. 
av (7 7k- s°m man med hjälp 

att ; ^aPi^al försöker bilda 
kredit fre^a tyska näringslivet 

jj ' Ska11 komma, till stånd. 

'''ka på 7rfia'- •'jvsmerlelslånet i' Ame-
eiQ°t jj miljoner -dollars torde där-
s'°nens ° ̂  ^ skadeståndskommis-

^fordP1.rtStand ri3ran<le de härför 
'ga. tyska hypoteken. 

.  * r a n k r i w  i - ,  
väl dP„ t '""'er dyrtid och 

I England upptages det allmänna 
intresset av det politiska triangelpro
blem som uppstått genom det senaste 
valet. Såväl de konservativa som 
arbetarepartiet beklaga, att det libe
rala partiet, vilket syntes dömt till 
förintelse, genom valet fått nytt liv, 
varigenom England i stället för två 
starka partier fått tre svagare. Man 
tycker icke om det liberala partiet 
som, ehuru det svagaste, genom sin 
ställning mellan de båda andra stör
re partierna får den utslagsgivande 
rösten i parlamentet och för sitt stöd 
åt ettdera av dem kan begära ett 
långt gående hänsynstagande till de 
liberala önskningarne. 

En kraftmätning mellan det kon
servativa regeringspartiet och arbe
tarepartiet kan icke undgås så snart 
parlamentet öppnats. Det sistnämn
da partiet kommer att föreslå ett 
misstroendevotum mot regeringen och 
erhåller ,'detta stöd hos liberalerna 
faller regeringen. Sedan stå två 
möjligheter öppna. Egentligen 'bör 
regeringsbildandet överlämnas till 
parlamentets näst starkaste parti, i 
detta fall arbetarne, eller också kun
na de konservativa tillförsäkra libe
ralerna sitt stöd och dessa, som då 
få erforderlig majoritet, bliva rege
ringsdugliga. Det finnes inom det 
konservativa lägret en stark opinion 
för den sistnämnda utvägen, varige
nom landet skulle slippa ifrån den av 
högern fruktade socialistregeringen. 
Det kan synas underligt, att man hy
ser en så stor ängslan för att se 
arbetarepartiet vid makten, då det ju 
i parlamentet kommer att stå inför 
en övermäktig borgerlig majoritet, 
som med lätthet kan hålla det i 
schack. Orsaken är att man på 
högerhåll, tydligen med rätta, räknar 
med, att en arbetareregering of ördröj-
ligen skulle framlägga ett program, 
som skulle upptaga kapitalskatt på 
de stora förmögenheterna, ett för
statligande av banker, gruvor och 
järnvägar, kostsamma åtgärder till 
arbetslöshetens avskaffande, pensio
ner åt änkor o. s. v. Detta program 
skulle givetvis stöta på motstånd bå
de hos högern och liberalerna och 
förkastas av parlamentets borgerliga 
majoritet. Socialistregeringens saga 
skulle därigenom vara all, men par
tiets mål vara vunnet. Regeringen 
skulle gå till omedelbar upplösning 
av parlamentet och vädja till folket 
i val. Dess ställning skulle med 
hänsyn till väljarne vara utomor
dentligt stark därigenom att den 
kunde peka på sitt vittgående folk
liga reformprogram, vilket torde öva 
en stark lockelse på massorna och på 
den kvinnliga väljarekåren, vilken 
ännu icke hunnit uppdela sig på de 
olika partierna och, opolitiskt skolad 
som den är, lätt följer det parti, av 
vars politik den kan vänta största 
personliga fördel. Arbetarepartiet 
räknar med att, om händelserna ut
veckla sig på detta sätt, vid nyval 
till parlamentet återkomma dit med 
absolut majoritet och kunna leda lan
dets öden socialistiskt utan hänsyns
tagande till den borgerliga minori

teten. 

Det slutliga utfallet av den pågå
ende politiska kampen i England blir 
av avgörande betydelse icke blott för 
det brittiska imperiet självt utan för 

världen i dess helhet. 

V fi G Hl 
Våga, uåga och du vinner 

allt uad livet för dig döljer, 

uåga söka och du finner 

strand som tuiulets våg ej sköljer. 

Kämpa orädd heta strider, 

kämpa, uåga och du glider 

hän på tidens orosströmmar 

trygg i ljusa segerdrömmar! 

Var dig själu om så du uågar, 

du som skådat euigheten, 

uar dig själv när fram du tågar 

hand i hand med mänskligheten ! 

Vän, o våga såsom ingen 

söka själen uti tingen, 

rena uärden djupt i dyn. 

Sök hos uarje broder ljuset, 
skatter dolda under gruset, 

sök hos stjärnorna i skyn. 

Ser du, broder, Ljuset flammar 

i din inre, tysta värld! 

ljus som från HHfader stammar, 

målet för din pilgrimsfärd. 

När au smärtorna du renad 

bliuer med ditt Ljus förenad 

skola gåtorna förklaras, 

dolda uärldar uppenbaras. 

Våga, uåga och du skriuer 

uti skrift som flammor bliuer 

och sin glans åt uärlden giuer 

och som ej förblekna kan 

sagan om en själ som funnit 

uad ui alla sökt, — som uunnit 

uad blott djärva andar uann; 

kraft att lyfta mänskligheten, 

makt att pejla euigheten. 

Därför, flamma! gudalåga — — — 

därför, kämpe, eu igt oåga! 

RUTH BOGREN. 

(Eftertryck förbjudes). 

J U L E N  
Vår största och minnesrikaste högtid 

Av S I G N E  G R A N S T R Ö M .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Konungen av Grekland har av gre
kiska nationalförsamlingen uppma
nats att vistas utomlands medan den
samma avgör frågan, om landet skall 
fortfara att vara monarki eller över
gå till republik. 

Föreliggande nummer 
distribueras något för tidigt, detta 
för att expedieringen icke skall kom
ma mitt upp i postens värsta jul-
brådska. Det finns givetvis ingen 
människa som har tid att läsa en tid
ning så här dagarne före jul, men man 
kan ju lägga den åt sidan, tills jul
lugnet faller över hemmet. 

Strödda tankar. 

Ingen människa har blivit så be
dragen av någon som av sig själv. 

Lord Greville. 

Att fordra tystlåtenhet är icke 
medlet att erhålla den. 

J. W. v. Goethe. 

* 

Människorna avsky varandra allt
för ofta, emedan de icke känna var
andra. 

Silvio Pellieo. 

* 

De, som bli tvingade, hata såsom 
vore de slavar; men de, som bli över
tygade, äro tacksamma som trogna 
vänner. 

X e n o f o n .  

Julen är hemmets vackraste och 
minnesrikaste fest. Den tänder lju
va förväntningar i unga sinnen och 
vållar en myckenhet av materiella 
omsorger och bestyr hos de äldre, 
särskilt husmödrarne, men kommer 
oss alla till mötes med något rikt och 
varmt, hemkänslor och minnen öm
som glada, ömsom vemodiga. 

Såsom julen nu är kristenhetens 
förnämsta högtid utgjorde den även 
tinder den gråa forntiden en helig tid, 
vintersolståndets. Ljuset brottades 
med mörkret, och när solen ur det 
djupaste vintermörkret bröt fram för 
att återvinna herraväldet över natu
rens slumrande krafter, anställdes 
offerfester för de gudomligheter, som 
hos de olika folken representerade 
fruktbarheten och årsväxten . Julen 
har under olika namn firats så gott 
som överallt, samt under former och 
bruk, som visat en slående likhet 
skilda folkslag och länder emellan. 
Judarnas "tempelinvigningsfest", 
grekernas "chronia", romarnas "sa
turnalia" och vår midvinterfest, "jo-
lahlot" alla, höllos de vid ungefär 
samma tidpunkt, direkt eüer indirekt 
till solens ära, och alla för den åter-
uppvaknande växtligheten. Hos oss 
var det Frej eller Frö, som rådde över 
regn, solsken och all jordisk välsig
nelse, och honom anropade man vid 
midvinterfesten om frid, god gröda 
och alla goda håvor. At Frö offra
des djur, vanligen en galt, han tänk
tes nämligen åka i en vagn förspänd 
med galten Gyllenborste. 

Med kristendomens utbredande för
lorade julen småningom sin ursprung
liga karaktär och blev slutligen om
vandlad till kristenhetens förnämsta 
högtid, firad till minne av Jesu fö
delse. Den verkliga tidpunkten för 
denna händelse kände man ej. Dagen 
för det jordiska ljusets förnyelse er
bjöd en andlig motbild av djup och 
vacker innebörd, och i mitten av 
fjärde århundradet enades den väster
ländska kyrkan om att helga vinter
solståndets sista dag, den 25 decem
ber, till minnet av frälsarens födelse, 
och sedermera antogs detta bruk även 
av den österländska kyrkan. Valet 
av denna dag var mycket klokt, ty 
de hedniska folkens sol- och frukt
barhetsfester inföllo samtidigt, och 
det var för kyrkan av mycken fördel, 
att den hedniska och den kristna hög
tiden förknippades och kunde uppgå 
i varandra. En stor del av de pläg-
seder och traditioner, som voro för
bundna med de hedniska festerna, 
införlivades nu med den kristna hög
tiden, andra återigen, som alltför illa 
lämpade sig att döpas och omklädas, 
sökte man däremot att avskaffa. 
Medvetet eller omedvetet inlade man 
småningom i de hedniska plägseder-
na en ny betydelse, och hedniskt och 
kristet blev slutligen så oupplösligt 
sammanväxt, att det ofta är vansk
ligt avgöra om en åldrig julsed eller 

tradition haft ena eller andra upp
rinnelsen, om den ursprungligen hört 
hemma i det gamla Svithiod, i Hellas, 
Rom eller Judaland. 

I vårt land underlättades kristen
domens införande ganska väsentligt 
därigenom, att firandet av Jesu fö
delse i det närmaste sammanföll med 
julblotet, och det hedniska och krist
na julfirandet smalt alltmera tillsam
mans. Kyrkan hade visserligen här 
som annorstädes sökt utrota åtskilli
ga av de hedniska festbruken, men 
då denna kamp i det hela visade sig 
fruktlös, följde hon även här den klo
kare taktiken att lämpligen omdana 
och omstöpa de hedniska religions-
bruken samt gav åt många av de 
hedniska plägsederna en ny inne
börd. Den urgamla hedniska seden 
att under julnatten sova i julhalmen, 
skulle sålunda symbolisera Jesusbar-
nets första viloläger, krubban i Bet-
lehemsstallet. Den svängande stjär
nan — efter all sannolikhet en sinne
bild av solen — som trettondag jul 
av stjärngossar >bars omkring, beteck
nade nu Betlehemsstjärnan för att en
dast nämna ett par exempel. I fler
talet av våra- jultraditioner och jul
seder spåras sålunda ursprungligen 
hedniska föreställningar och bruk, 
och många bland dem från främman
de och vitt skilda kulturer, varibland 
icke så få påförts oss i och med kri
stendomen. Så t. ex. härleda sig jul
klappar, karnevalsupptågen med jul
bock och även trettondagens stjärn
gossar från de fornromerska saturna-
lierna. 

Söker man den yttersta utgångs
punkten för våra förfäders jul, skym
tar man bakom Asareligionens ljus-
och glädjefest spridda dunkla och 
dystra drag av en ännu äldre slags 
julhögtid, en fest för mörkret och de 
döda. Hos våra hedniska stamfrän-
der i sydligare länder återfinnas 
ävenledes spår av en liknande fest. 

"Julen erbjuder en förunderlig sär
ställning", säger den danske kultur
historikern Troels Lund. "En fest, 
som århundraden igenom blivit firad 
på samma årstid, men av vitt skilda 
grunder, en fest, i vilken äldre ti
ders bruk ständigt utan synnerlig 
anstöt upptagits i och vuxit samman 
med senare. Den nordiska julfesten 
utgör i dettta hänseende den märkli
gaste, rymligaste och mänskligaste 
av alla fester. Den omsluter mer och 
mindre tydligt i sig mänsklighetens 
hittillsvarande utveckling, med dess 
långa vandring från fruktan till 
hopp, från mörkrädsla till tro på lju
sets makter, till tindrande tro på 
midnattsstjärnan över krubban i Bet-
lehem." 

Julen är sålunda en högtid, till vil
ken alla tiders och folks tro och tra
dition lämnat stoff. En underbar och 
vördnadsvärd högtid, vars urgamla 
bruk och sedvänjor giva oss svaga 
skymtar in i avlägsna tidsåldrar, dit 

anska som den belgiska 

^Qdska, K^CraS lägre på de ut-
rserna, 
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varken .skrift eller saga nå. Dessa 
flertusenåriga föreställningar och 
högtidsbruk, efter vilka släktled efter 
släktled firat jul, äro dyrbara för vå
ra hjärtan och öva på oss en under
bar makt. 

T så gott som allt vårt förehavande 
vid julen röra vi oss i symbolernas 
luft. Och fast det materiella välbe
finnandet och de materiella behoven 
näppeligen aldrig bättre tillgodoses 
än under julen, sker detta till stor 
del under former, som utgjort de för
sta naiva uttrycken för förgångna 
släktens försök att höja sig ur stof
tet, och i och genom naturens mäk
tiga krafter leta sig fram till en me
ning med tillvaron. 

Så länge julen förblir vad den va
rit, en stor och festlig högtid, en 
hemmets fest och en familjens sam
lingstid, då hemmen åter i sitt sköte 
får mottaga bortavarande barn eller 
gästvänligt öppna sig för fränder och 
vänner, då glädjen så vitt möjligt 
skall råda och det sedvanliga arbets-
jäktet o. de vardagliga levnadsbekym
ren skjutas litet åt sidan, så länge 
blir julen också en traditionens och 
de ärvda sedvänjornas tid. Det lig
ger liksom i luften, att den även föl
en var personligen blir ett slags hjär
tats minnesfest. Med eller mot sin 
vilja tvingas var och en, som ägt ett 
hem, värt detta namn, att om julen 
gå in i sig själv och sina minnen. Med 
eller mot ens vilja veknar hjärtat en 
smula upp, förirrar sig litet, från 
självet och känner — ett kanske blott 
flyktigt — behov att bringa offer. 
Vid juletid är det knappast möjligt 
för de lyckliga, för de mätta att 
slippa tänka på de hungriga, eller 
att för de utvalda, som besitta frid, 
glömma de fridlösa. 

En kvinnornas idrottsriksdag 

sammanträder på initiativ av tidnin
gen "Idun" och efter inbjudan av en 
särskilt tillsatt kommitté den 7—8 
jan. i Stockholm. Avsikten är att 
söka få till stånd ett kvinnligt riks-
idrottsförbund, vilket skulle bygga 
sin verksamhet på den principen, att 
idrottsövningar för kvinnor böra 
åsyfta att höja dessas kroppsliga och 
andliga hälsa, arbets- och samhälls-
duglighet — aldrig urarta till över
driven, osund träning för tävlingar 
om sekund- och millimeterresultat. 

Måtte planen lyckas! 

• • 
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Uthyr brand- och 
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Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k.  

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

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

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

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 

Storgatan 31 
Gustaf EKman 

Tel. 4314 
Telegram "Vasa" 
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Ett julminne. 
Det var en julafton för åtskilliga 

år sedan. 

Vädret var på västkusthumör. Bly
grå välvde sig himlen över alléer och 
kanaler och med den våta havsvinden 
kommo spridda snöstänk drivande, 
förintade i samma ögonblick de nåd
de marken. Ännu gick julkommersen 
friskt i butiker och på torgen, men 
människorna rörde sig brådskande 
för att hinna hem före den tidigt fal
lande skymningen. Domkyrkans 
klocka slog först de fyra lätta kvart-
slagen, och så med mörkare, myn
digare ton timslaget, ett. 

Jag såg henne framför mig pa 
trottoaren, som går utmed gatan vid 
Stora torget. Hon gick långsamt, 
liksom väntade hon på någon. 

Det var en mycket känd dam. Hon 
var kvinnosakskvinna, hon skrev i 
tidningarna om sociala missförhål
landen, som hon under sitt omfattan
de välgörenhetsarbete sett,' och hon 
var ordförande i stadens kvinnliga 
rösträttsförening — på den tiden 
mycket komprometterande ting. 

Det stod också strid om hennes 
person. 

Det är underligt. Vem börjar? I 
vilken tadelsjuk hjärna födes den 
första klandrande tanken? Och var
för blir den alltid trodd, spridd och 
till sist en opinion? Här sades det: 
hon måste vara, okvinnlig, hon måste 
vara samhällsomstörtande, hon må
ste försumma sina plikter som hus
mor för allt det myckna utanför 
hemmet, som äger hennes intresse och 
tar hennes tid. 

I)e som kände henne visste, att hon 
var en god kvinna, varmhjärtad. 
üdelsinnad,*en kärleksfull maka och 
mor, en utmärkt husmor och älsk
värd värdinna. De visste också, att 
kvinnorna ute i fattigkvarteren gåvo 
henne det mycket sägande namnet 
"vår fru", med tonvikten lagd på 
vår, och att övergivna, hemlösa barn 
i henne hade en öm moderlig vän, 
som bringade hjälp där hjälp var 
möjlig. 

Nu gick hon här i godan ro på 
själva julaftonen, då en god husmor 
bör ha händerna fulla av arbete hem
ma. Kanske tänkte de, som sågo hen
ne, just så 

Hon vände och vi passerade var
andra med en hälsning. 

Två timmar senare förde mig ödet 
samma väg tillbaka. Himlen hade 
mörknat, vinden var kallare, snö
stänken kommo tätare — don gick 
där fortfarande! 

Nu måste jag fråga varför. 
Hon såg i öster, hon såg i väster, 

Sedan skrattade hon och sa: 
— .Jag får väl tala om det — det 

är ju inte så farligt. Ser du, det är 
ett nöje, som jag brukar bestå mig 
var julafton. 

— Att gå här? 
— Ja, och samla ihop alla barn, 

som sälja kängsnören, almanackor 
och julgransljus eller eljes driva om
kring på torget 

— Och sedan? 

— Kom skall du få se, sade hon 
med strålande ögon och visade vägen 
ner i en kaffekällare under bazar-
byggnaden. —• Lag efter lag tar jag 
hit ned och ger lite jultraktering — 

Vi hade hunnit in genom dörren. 
Det var ett stort, ångande varmt 
rum med bord vid bord och runt bor
den skockades muntra barnflockar, 
som drucko sitt kaffe och friskt hög-
go för sig ur de fyllda brödkorgar, 

som oupphörligt sattes fram av vil
liga händer. 

Alltså detta! Alltid denna vilja 
att offra tid, möda och även pennin
gar för andra! 

Ett minne trängde sig fram. 
Det var en strålande vacker för

sommardag. Vi träffades, och hon 
frågade, om jag hade lust att följa 
med henne ut till landet. Hon hade 
funnit ett gott hem till ett litet över
givet barn. En småbonde hade en 
gång skrivit till henne och bett om 
ett fosterbarn i stället för det barn, 
det enda han ägde, som han förlorat. 
Men han hade .satt stränga villkor. 
Det skulle vara en flicka och hon 
skulle ha blåa ögon och ljust lockigt 
hår, för det hade det döda barnet 
haft, hon skulle ha samma namn, 
Agnes, och vara lika gammal, tre år. 

— Jag har letat ett par år bland 
alla hemlösa barn och nu äntligen 
har jag funnit henne, sa min vän. 

Och det hade hon! Den lilla flic
kan, som så förtroendefullt satt bred
vid henne i järnvägskupén med sin 
hand i hennes, hade stora klarblå 
ögon, ett i lockar böljande ljusgult 
hår, äppelröda kinder, och det vilade 
ett stort lugnt allvar över det täcka 
anletet. 

Vid stationen där ute mötte bon
den. När han lyfte ner barnet från 
vagnen, höll han henne ett ögonblick 
prövande framför sig. Hans blick 
djupnade och det ryckte kring mun
nen— helt säkert var hon lik hans 
egen lilla flicka. Så satte han henne 
på armen och bar henne utför den 
branta backen ner till sjöstranden, 
där båten låg väntande. 

Med en handrörelse visade han på 
en gård som låg på andra stranden 
i fjärran. 

— Där skall Agnes bo hemma hos 
far och mor. 

Och när han sedan med kraftiga 
årtag drev den lätta farkosten fram 
över den lugna sjön, som speglade 
himlen och strändernas ljusgröna 
björkar, vilade hans blick oavbrutet 
på barnet. 

Och flickan? Bävade det lilla 
hjärtat hos detta barn, som endast 
sett storstadsgränden, och som nu så 
plötsligt förts ut i den stora okända, 
underbara världen och till främlin
gar? Kanske. Hon lyfte blicken 
upp till sin beskyddarinna och ut
bytte med henne dessa frågor och 
svar som utan ord gå från hjärta till 
hjärta. Lugnad såg hon ut över 
sjön. 

Och så det oförglömliga ögonblic
ket när bondhustrun på tröskeln till 
stugan tog barnet ur mannens armar, 
tryckte det intill sig och hälsade den 
så länge väntade: — Välkommen till 
ditt hem, Agnes! 

Ja, det var tre lyckliga människor 
i den stugan och här nere i kaffekäl
laren, utanför vilken julsnön drevs 
fram av den växande stormen stim
made en väl förplägad pojkskara, 
bockande för värdinnan och tackande 
henne med all den värme barnaögon 
förmå — det hela en försvinnande 
bråkdel av vad denna kvinna gjort 
för andra. Men dock tillräckligt för 
att ge en inblick i ett förelysande 
människoliv. 

Hennes namn? 

Matte hon förlata, att jag förråder 
det — Frigga Carlberg. 

Crayon. 

Vardagsmänniskor och 

Söndagsmänniskor. 

Av M A R I E  L O U I S E  I N G E M A N .  

Att väcka, Irälsa, helga, förena — 
detta är städse religionens väsen. Där 
denna verkan ej visar sig, finnes icke 
längre — eller finnes ännu ej — 
religion. 

Ellen Key. 

Oscar Wilde säger någonstädes i 
sina skrifter att den största upple
velse som kunde beredas honom var 
att sammanträffa med en överlägsen 
personlighet. 

Wildes nobla nöje delas av många. 
Människan är och förblir människans 
största glädje. Ingenting i skapelsen 
fängslar, tjusar, intresserar henne i 
så hög grad och med sådan varaktig
het som en person, vilken förmått 
göra ett djupt och betagande intryck. 
Ju rikare en sådan personlighet är, 
desto större blir beundrareskaran, de
sto ymnigare utsår han omkring sig 
dessa intryck, som småningom bilda 
hans rykte, hans gloria. 

Denna människans svaghet för det 
ovanliga sammanhänger med hennes 
ängtan efter det ideellt fullkomliga. 

Vi måste handla, arbeta, äta, vila oss, 
med andra ord giva nyttan och nöd
vändigheten sin rätt. Men när allt 
detta är fullgjort uppstår en längtan 
efter något annat — något som skil
jer sig från vardagens bestyr såsom 
söndagen skiljer sig från veckans öv
riga dagar. Men vad vi då begära 
förmår icke den sedvanliga omgivnin
gen skänka oss. Man kan icke gå 
till sin handelsman, sin sömmerska, 
sitt hembiträde och hämta den efter
längtade vederkvickelsen. De kun
na, var och en, vara utmärkta- per
soner på sitt sätt, men detta är icke 
nog. Man begär något mer än det 
utmärkta. Något som frigör och 
lyfter själen över vardagens enahan
da och skänker den stämning av 
helg och fäst. 

Det är i sådana situationer ett ut-
Iryck som söndagsmänniska får sin 
förklaring och innebörd. 

Det finns vardagsmänniskor och 
söndagsmänniskor. Detta icke sagt 
som en värdesättning av den ena el
ler andra arten, utan enadst som en 
erinran om att människor hava olika 
läggning, att den ena icke kan fylla 
samma roll i världen som den andra, 
och att livets skådespel över huvud 
taget vinner på att rollerna icke för
bytas. 

De båda arterna behöva varandra 
— växelvis. För en andens arbetare 
är kanske det ljuvligaste, det mest 
lugnande, synen av allt som samman
hänger med vardagsmänniskans enk
la värld, hemtrevnaden, ron, en ord
nad varm vrå, en puttrande tekittel, 
spåren av en stilla och fridfullt sty
rande hamd. För den däremot, som 
dagligen slukas av detta levernets 
omsorg är den stora livande omväx
lingen att genom teatrar, konserter, 
föredrag, böcker och tidningar kom
ina i förbindelse med tidens andliga 
element. 

Man förvånar sig stundom över 
somliga ryktbarheters enorma, välde 
över folksjälen. Man 1er åt dessa 
massor, som tappa huvudet och äro 
beredda, till snart sagt vilka an
strängningar och uppoffringar som 
helst för att en kväll få se och tjusas 
av en framstående berömdhet. Men 
saken är i själva verket icke alls 
märkvärdig. Det ligger, lyckligtvis, 
i människonaturen en odödlig dröm 
om fullkomligheten. Dessa ryktbar-
heter, som genom överlägsna egen
skaper i ena eller andra riktningen 
representera en art av fullkomlighot 
utgöra förverkligandet av denna 
mänsklighetens dröm. De äro livets 
söndagsmänniskor i detta ords vack
raste bemärkelse, det står en gloria 

omkring dem, tillvaron får en fläkt 
av högtid och fäst i deras närhet. 
Den som har ögon att se med, ser 
detta. 

Det är farligt med all slags gene
ralisering, men det förefaller i all
mänhet som om kvinnan hade finare 
sinne för olikheterna mellan männi
ska och människa än mannen. Hon 
uppfattar intuitivt och blixtsnabbt 
det ovanliga och överlägsna hos en 
person. Vanligen är det också främst 
kvinnor, som slå den största, trog
naste och hängivnaste vakten kring 
en framstående personlighet. Våra 
kyrkor, föreläsningssalar, konsertsa
longer och teatrar vittna om detta. 

Man vet icke hur det uppstår, men 
en vacker dag är exempelvis plötsligt 
en viss kyrka berömd för en viss 
prästs skull. Och när något sådant 
inträffar kan man vara övertygad om 
att det är kvinnorna som upptäckt, 
att en människa av den art, som i 
denna artikel kallas söndagsmänni
skor predikar där. Nyheten sprider 
sig som en löpeld, och de nytillskyn-
dande ha, endast att underskriva vad 
de övriga förut konstaterat, nämligen 
att prästen är utomordentlig. — Och 
vari består hans ovanlighet? Ät
hans predikan så överlägsen alla an
dra prästers? — Visst inte! Jäm
förde man den, utan att se personen, 
med en annan prästs skulle måhända 
den senares utläggning av texten vara 
långt mera djup tänkt och formfull
ändad. Hemligheten ligger alltså 
icke däri. Den ligger förborgad hos 
personen själv. Det är hans sätt att 
framföra vad han har att säga, att 
låta en levande ande, ett varmhjär
tat sinnelag glöda genom orden, som 
förklarar hans sällsamma välde och 
tjusning över sinnena. 

Och skådespelaren som får hela, sa
longen att i andlös spänning följa 
varje gest, varje ord! Kan han sin 
roll bättre eller säger han med sina 
repliker andra ord än dem. som tu
sentals sagt före honom? — Nej, men 
han säger dem så som ingen annan 
sagt dem före honom. Han lever 
helt med i sin roll och tvingar där
igenom andra att leva med i sitt spel. 
Det är hans hänförelse, hans kval. 
hans strider och lycka publiken upp
lever genom honom. 

Å andra sidan är det genom re
sonansen hos de åhörande och åskå
dande som det framförda får sitt 
värde, sitt offentliga "raison d'être". 
Utan kongeniala andar skulle varje 
geni bliva såsom en stjärnbild på en 
ör alla osynlig himmel. Det bleve 

ljuset ut mot ödemarken. En barm
härtig försyn har därför skapat kor
respondensen mellan själ och själ. 
Den är livets underbaraste gåva. Så 
länge den vårdas skall ett folk aldrig 
behöva sakna överlägsna personlig
heter, som underhålla dess heliga lå
ga. Liksom julen är ett faktum, så 
länge vi genom firande lyfta den upp 
ur vardagens enahanda till en strå
lande helg, så skola, de andliga vär
dena bliva levande ibland oss, så 
länge resonans finnes för vad mänsk
lighetens söndagsbarn ha att giva. 

I VAH ie 

SVENSKT»> 

SOm vi" följa 
dagshändelse^ 

in°m politikens 

handelns, kon^ 

stens och littera. 

t u r e n s  o m r å d e  

,&ser man 
n u m e r a  

(iÖTEBQRGS HANOELS-
OCH SJÖFARTS TIDNING 

vara särdeles omtyckta 

j KLÄDNINQSTYG. Kuponger, inne. | 

S hållande prima helylle till hel Kläd- ' 

J ning i alla färger för 14,00, 16,00 i 

• lö>00 0 högre. Prima svensk' 
i BOMULL-TYQ till hel Klädninguti i 
J fullt äkta färger för- 4,25, 4,75, 5,50, j 
• 6,00 och högre, inpackas i prydliga ! 

kartonger gratis. 
• j_aiianaiiiiiaiiai • ann aiiaiiBiiaiiaiiaiiai.aiiBiiai 

j: PBESEWTKORT":; 
• ' i alla prislägen. 
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I Jul-Expositionen ! 
är öppnad. 

• ••••••••••••••Ha 

Köp Edert 

i  J u l - K a f f e !  
3 . 5 
S fr an kr. 3: 50 kg. till högre priser [ 
• 
! hos 

I C. V. Helander & Co. j 
S Tel. 1389, 5318, 11719, 4310, 1715.! • ' ' I 
• • •«•••••••••••••••••••••••••••••••••••M 

M ERKÜR1VÀLEK 
är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färgen 

VaGkra Blommor för Julen! 
samt Kransar. 

BLOMSTERHANDELN 

B E L L I S  
1 1  M A G A S I N S G A T A N  1 1  

(Hörnet av Kungs- och Magasinsgatan^J^J^ 

Från Kvinnovärlden. 

En kvinnlig befattningshavare har 

skrivit till Kvinnornas rI idning 001 

varit ledsen över, att Göteborgs stad 

fullmäktige så hårdhänt ke®kur^ 

fattningshavarnes dyrtidstillägg-

hade, tillägger hon, dock gått an. 

ra inte alla de, som röstade o 

sänkningen, betygat sin s^or^.^r. 

över att nödgas göra den. a 

ligtvis var det bara hyckleri, av 

tar hon frågande. 
Ja, troligen! Det i inns egen ^ 

ingenting, som människor ha 
. iå,ra löner -

att trösta sig över som lag 

åt andra. 

jjjr de' 
Ett hem är tomt på nöjen • ^ 

ej finns ett tre års gammalt 

en tre månaders gammal 
Robert Soutf"!!' 

entlige" 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiifniiiiimM 

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

Mattan för det burgna, välombonade, med kultiverad «mak inreddaj^ 

IZOJYSTFL.ITEN Göteborg 3' 

Offentligai^nöjen. 

S t o r a  
T e a t e r n  

W" JUL KL 1,30 MATINÉ: 
AU" BAJADÄREN. 

Kl. 8: 

Bohême. 
„odolP^e: Martin Öhman. 

Torsdag kl- s : 

„ABBKRAREN I SEVILLA. 
5 

4r av Rosalija Gorskaja. 
G>igtupptr-

yredag kl. 8 : 
BOHÊME. 

Lördag kl. 8: 
^HHERABEN I SEVILLA. 

^ensbergsteatern. 

, Jul kl. 1.30 Billiglietsföreställn. : 
A°HEKR DARDANELL OCH HANS 

UPPTAG PA LANDET. 

Kl. 7,30 Premiär: 

DET VAR EN GANG. 

N y a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 : 

Fabrikstösen. 

anda« J"1 kL 1'30 : 

FJORDEN RUNT PA SO DAGAR. 

Lilla Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Skepparegatan 40. 
Annandag Jul kl. 1,30 Mâtiné: 

rätta inköps- = 
fcätfan av 

S K O D O N  J  
âf absolut = 

Slcomagasin 

= ffimgsç. ôl 

illllllllllllülllllllil 

.97 79 = 

Lämpliga Julklappar! 
utförsäljas extra billigt till julen såsom: 
Vinterhattaar, Paradis, Esprit, äkta 
Plymer, Blommor och Band. Dessutom 
Pälsvaror, Manufaktur- eeh Tricåvaror. 

Färdiga Blusar, Klädningar, Kjolar, 
aerr- Dam- öch Barnuuderkläder oerhört 
tilligt. 

Obs. I Ävenså stuvar uti 

Hildur Sandegrens 
T fii nJa HaSa, Skolgatan 6. 
01 o. Allégatan. Spårvägshållplats. 

MM-
TAPlSSERr^j^ 

„ DET A 
O. Hamng. II. 1 tr 

Färdigsydda lämp
liga Julklappar. 

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

TEATER. 
På grund av tidningens tidiga 

Pr^laggmng kunna vi icke lämna 
fullständiga upplysningar om teater
programmen för juldagarne. Stora 
ta eni kommer antagligen att om-

växla med Boheme" och "Bajadä
ren bada i hog gunst ihos publiken 
- Lore n s b e r g s teatern har på Annan
dagens „middag en billighetsmatiné 
med Herr Dardanells upptåg på 
landet pa programmet och på afto
nen premiär på Holger Drachmanns 
sagokomedi "Det var en gång " 
Nya teatern har fortfarande den po
pular a folkpjäsen "Fabrikstösen" på 
sitt program. Lördagen den 22 dec. 
uppföres den för 50:de gången. Där
vid debuterar fröken Brita Werner i 
Olga Bergfelts roll. Annandagens 
matinéprogram upptar "Jorden runt 
på 8(1 dar . — Lilla Teatern, denna 
a\ lyckan gynnade teater, som med 
samma program kan draga fullt hus 
året runt, har nu givit "Hemslavin
norna", som varit i aktion mer än 
300 kvällar, ledighet och har på pro
grammet upptagit Algot Sandbergs 
omtyckta folklustspel "Skepparega
tan 40 , vilket med sin blandning av 
tårar och löjen plus det goda spelet 
fick en glänsande framgång vid pre-
miären. 

Vid Juietid. 
Åter är det jul! Fredens och fri

dens högtid — den högtid, som när
mar människorna till varandra, som 
aldrig annars. Den låter för ett kort 
ögonblick skrankorna falla emellan 
de olika klasserna. Man giver och 
tager med varma hjärtan och tind
rande ögon. 

Alla ha brått, det är jul! Det är 
så mycket, som måste uträttas, så 
mycket att hinna med, ingenting får 
glömmas. Det stökas ute och inne. 
Ingen är sysslolös. Överallt råder 
en spännande väntan. Julafton nal
kas. Vad väntar man på? Är det 
på de många julljusen, som komma 
att tändas, eller på någon glad över
raskning bland julklapparnas mängd, 
någon kär anhörig eller vän, som 
man får träffa, eller vad? Varje 
morgon samma fråga från barna
läppar: "Mamma, är det julafton i 
dag? Kommer inte julafton snart?" 

Dagen randas äntligen för barnen, 
ty julekvällen hör egentligen barnen 
till. Då lever man med dem, glädes 
åt deras glädje och blir så att säga 
"barn igen" för några ögonblick. 

Ute faller snön i mjuka stora flin
gor och kläder nejden i vit högtids
skrud. Klockorna ringa in frid 
bland människorna. Med lätta, spän
stiga steg skynda vandrarne mot det' 
upplysta templet. Mäktigt strömma 
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S i oår smakfullt dekorerade 
• 

Thesalong. De Ig iu före- • 

S ståndarinnan Edra önsk-• » 
' ningar och vi skola ordna 
!  d e t  h e l a  t i l l  b e l å t e n h e t -
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Julklappar! 
GARDINER MATTOR 
MÖBELTYGER DUKAR m. m. 
SYBORD SEKRETÄRER 
LAMPOR och SKÄRMAR 

FLÖDA & RÖDLAKAN 

KNUT HEURLINS HEMSLÖJD 
Kungsgat. 46, 1 tr. hiss. Victoriabiogr, 

orgelns toner emot en, än veka och 
ljusa, än kraftiga och manande, alla 
dock bjudande frid och fred bland 
människorna och fred bland folken. 

Frid på jorden, människorna en 
god vilja". 

Orgeln tystnär. En aningsfull 
väntan genombävar mängden. Då 
börjar den vördnadsvärde läraren att 
tala milt och allvarligt till männi
skorna, förkunnande julens budskap 
till alla kvalda människohjärtan. 

* 

De flesta nationer fira julhögtiden. 
Deras hjärtan slå då i samma takt 
som våra. De ha samma strävanden 
som vi — att bereda varandra glädje. 
Alla söka där som här att med kär
leksfull omtanke i möjligaste mån 
hjälpa de mindre lyckligt lottade i 
samhället; att sprida litet sol till li
dandets boning. Alla hjärtan, även 
de hårdaste, de mest egoistiska, stå 
då öppna för nästan. 

Skulle det väl vara möjligt att i 
denna stund börja ett krig eller ens 
tänka på något dylikt? Nej, och tu
sen gånger nej! 

Men — under den tid, som ligger 
mellan jul och jul glömma männi
skorna julhögtidens fridsbudskap. De 
fortsätta att rusta sig till krig, fort
sätta att lära sig att döda. 

Medvandrare — på väg till ljuset 
och "nästa jul" slut ej hjärta oeji öra 
helt för dina bröder här hemma och 
ej heller för dina bröder i främmande 
länder. Se också i främlingen din 
nästa. Du shall icke, du får icke 
döda honom! 

Så bjuder oss den inre moraliska 
lagen starkare än någonsin vid jule
lid. Hela vår inre människa reser 
sig upp emot kriget! 

Den dag måste dock snart randas, 
då våldet måste lämna rum åt rätt
visan. 

I sanning — tiden är inne att 
ställa högre krav på humaniteten. 
Vägen och medlen känna vi, det är 
samförståndet! 

Ari alla — även ni och jag — låt 
oss önska folkförsoning och fred, låt 
oss arbeta för deras förverkligande. 
Låt oss bidraga till skapandet av en 
världsopinion, som med betvingande 
styrka kräver, att de mellanfolkliga 
tvisterna icke skola avgöras genom 
krig utan lösas på rättslig väg av en 
obligatorisk skiljedomstol. 

( 'eh med jubel och glädje skola vi 
kunna hälsa den dag, då klockorna 
på allvar — inte blott för en kort 
julhögtid utan för alltid komma 
att ringa in världsfreden på jorden! 

Gerda Höök-Nilsson. 

>> 

Pennskaft." 
b ru X. gjorde min kula den äran 

för första gången. Fru X. är en sta
bil fru med stor våning, 5 barn och 
hembiträden. 

Jag har bara en dubblett med kok
vrå, duschrum och "pass". Men i 
detta ligger ju i och för sig ingenting 
märkvärdigt. 

f ru X. måtte emellertid ha gjort 
sig en del föreställningar. När jag 
öppnade på hennes icke utan ett visst 
intresse väntade ringning frappera
des jag av hennes attityd och min. 
Hon såg övermåttan märkvärdig ut. 
Litet rädd litet nyfiken litet 
konstig till mods. 

— Så fin trappuppgång ni har, 
1 lämtade hon halvviskande sedan vi 
korrekt tryckt varandras händer. Och 
hennes blick irrade med ett spänt ut
tryck runt min lilla tambur och på 
sned in genom dörren till dagligrum
met som hade hon väntat — jag vet 
icke vad! 

Jag tog artigt hennes hatt. Hen
nes ögon följde den med ett hjälplöst 
uttryck på dess färd upp mot tam
burhyllan. Jag såg hur hon i tan
karna med pekfingret strök över 
träet för att övertyga sig om att det 
var på en dammfri plats hennes dyr
bara huvudbonad fick vila. 

Därinne stod tebordet dukat — 
tusentals andra tebord likt. Litet; 
biomor, äkta danskt, bröd, marmelad, 
bonbonnièrer och cigarretter. 

— Tänk att ni . . . sade fru X. nä
stan andlöst. Hennes blick rullade 
som ett par glänsande kulor över var
enda sak i rummet. Och som om nå
got i denna anblick överväldigat hen
ne sjönk hon ned i en stol, slog ihop 
händerna och utbrast: 

— Vet ni, jag är så förvånad att 
jag kan dö! 

Jag stod handfallen och bara såg 
och såg på min exalterade gäst. 

— Att ni, fortsatte fru X. . . . Det 
kunde jag väl aldrig tänka mig! 

Och efter en ny granskande blick 
runt rummet avgjorde hon: 

— Här kommer man och förestäl
ler sig att få se något alldeles ena
stående, om jag så får säga, och så är 
det ju precis som hos andra männi
skor. 

O m t y c k t a  J u l K l a p p  
Våra omtyckta tillverkningar av : Damunder-
Kläder, BarnunderKläder, Babyat5tyrslart 

Morgonrockar, Pyjamas, 
för Damer, Herrar o. Barn 
FörKläden 

S\V 

Sorteringar av 
TricotunderKläder 
för Damer och Barn 

DuKtyger, HandduKar, NäsduKar, 
Coul. DuKar, SängöverKast, SpetsduKar, 

ÄKta TeneriffaduKar m. m-

lundfl**! 

[sr Göteborg 

LUNDGRENS 
THÉER 
crtvaJdöi Jrån de 

finöisfe och förnÅmöfå 
fbéplöinf&gerna på 

Ceyfon och i Kina., hava 
en delikat arom ôamf 
garanteras rena och 
ojôr/a [ökade D 

— Men varför i all världens dar 
skulle det inte vara det? frågade jag 
och betraktade fru X. som satt där 
förvånad som nedrasad från en sky. 

— Ett pennskaft! utropade hon. 
Ja, bli 1111 inte stött, men man tän
ker sig ju att en som skriver inte 
skall ha tid med detta jordiska . . . 
att det skall vara si så där . . . ja, 
jag vet inte riktigt, hur jag lämp
ligast skall uttrycka mig. 

Hon skrattade och gjorde en liten 
talande gest med handen som om hon 
vispat ihop hela interiören. 
: — Nej. men snälla fru X. . . .! 

— Ja, jag vet inte, försäkrade hon 
troskyldigt. Jag har aldrig i mitt 
liv varit hos ett pennskaft förut. Men 
det hade jag då klart- för mig — vet 
ni, det tror jag egentligen att alla 
människor ha klart för -sig att det är 
på det sattet. Snille och ordning bru
kar ju inte följas åt. Tänk bara på 
Stagnelius! Han hade ju bara en 
säck att förvara sina verser i. . . 

— Ja, svarade jag, tillplattad av 
denna jämförelse, det kanske jag 
också; bara skulle ha, :'om jag kunde 
skriva lika vackra dikter som Stag
nelius. 

— Men, kära fröken Peters, nu är 
ni bestämt stött på mig? sade fru X. 
ångerfullt. 

— Visst inte, svarade jag. Jag 
är tvärtom idel glädje över att å vår 
kårs vägnar ha lyckats beröva er en 
grundfalsk illusion. 

Fru X. reste sig. Hennes stolta 
blå primadonneögon strålade av mun
terhet. 

— Jag med! sade hon med efter
tryck och räckte mig sin hand. 

Och vi drucko vårt te i så anime
rad stämning som om vi suttit på 
Grand Royal och hört fontänen och 
musiken spela. 

Ragna Peters. 

Kerstin Lindahis 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas 1 

Ur ett brev frånTysKland. 

"Vi här i landet ha upphört att 
vänta ett räddande under, men vi bä
ra lugnt vår börda och hålla ryggen 
rak, tills kaos kommer! Oron växer, 
vulkanen mullrar, — hur det går vet 
ingen! Men bönen: 'vårt dagliga 
bröd giv oss i dag' har blivit Tysk
lands egen bön — ingen vågar tänka 
på morgondagen; 'dagen som är, har 
nog av sin egen plåga'. Min åtta
årige pys visslar och är glad hela 
dagen — det är det nya Tyskland, 
det!" 

Glöm ej 
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MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

Var förlägga vi 
vår framtid? 

Av * * * 

âet. ? rligiÖSa 
känslan, känslan av 

feid människan med-

h°s de ,..en ^^erünnes hos alla folk, 

s°®ho,a/St Stående naturfolken lik-

Vbarjs|,e f/ämsta k^hunationerna, 
allt ®(.r ^'a en utvecklingsgrad, 
skajj uPPlyst med stigande kun-

^aväsp /U^Ur' 'men till sitt inner-
budens ̂ ,alltl<i densamma, männi-

lgSn- a,l^an att finna en reli-

®eW?g På den j°rdisk,a gåtan. 
,ivsPmblem"I T Så/an förklaring På 
îas. kan 

kan förbises, kan däm-

dock ei a o'^3, också dödas, men 
ïisHjârt! Sarg luuui,H 1 varje män-

% det för'ef ii11"68 där ännu' iivcn 

Påmint • " utP1:ânat, görande 
r*|ïtaii. °m °n>' Som ilängtan, som 

vi + i 
^tnlijja a ^ 'tam om de 
strött « ngen' lyssnar det icke 

Som i;n 
't något likgiltigt 

utan uppmärksamt som visste det 
budskapets vikt. Det uppfattar icke 
det berättade .som en saga, vans skim
rande fantasivävnad det fröjdar sig 
åt. men samtidigt genomskådar, utan 
som en fast och förblivande verklig
het. Religionen betyder något redan 
för barnet. Med andakt och i tro 
knäpper det isina händer i bön till 
den osynlige Gud, vars beskydd det 
känner och återgäldar med sin kär

lek. 
Men denna religiösa känsla, som 

på ett iså gripande sätt återspeglas 
i barnets tankar, känslor och fromma 
anlag, får ofta en hård medfart i 
livet. Försummad av föräldrar, för 
vilka religionen icke längre betyder 
något, tvångsnäres den i skolan med 
läxor som trötta hjärnan och uttrå
ka sinnet, utan att giva hjärtat hug
nad, för att slutligen, ännu utan 
styrka och mod till försvar, ställas 
inför oöverensstämmelsen mellan vis
sa bibelns påståenden o. vetenskapens 
sanningar liksom inför nödvändighe
ten att godtaga trosdogmer mot vilka 

förståndet uppreser sig. 
Och väl utikoimmen i livet finner 

ungdomen att religionen, vilken man 

givit den som gudomlig sanning, som 
den rättledande kraften i livet, en-
dalst har teoretisk giltighet, men icke 
praktisk tillämplighet. 

Vilken oförstörbarhet hos den re
ligiösa känslan, som förmår överleva 
allt detta, denna känsla vilken hind
rar gudäförnekelsen, som skulle skän
ka frihet och ansvarislöähet, att finna 
fäste i vårt hjärta, som fyller otron 
med tvivel, som nekar att godtaga 
vetenskapens förklaringar, att den 
bragt ur världen alla tänkbara re
ligiösa hypoteser, denna sällsamma 
känsla vilken, försummad såsom vär
delös, föraktad såsom stridande mot 
.sunda förnuftet, bortjagad såsom 
hindersam för vår handlingsfrihet, 
ständigt återvänder och talar till oss 
ur tordönet," ur sången vid en grav, 
ur orgelbruset från en kyrka, ur nat
tens tystnad, ur allt, viskande sin än 
hugs valande, än skrämmande påmin
nelse att det är av största vikt att 
vi sölka och finna livisgåtans tydning, 
att det är själva förutsättningen för 
att vi rätt sikola kunna fylla vårt 
jordiska värv och få en lön, som icke 
är av denna världen. Vari från kom
mer denna känsla, som så enträget 

manar oss att icke fö>r(lägga vår fram
tid till jorden utan till himlen? 

Skola vi tillerkänna den profetisk 
innebörd och, följande dess maning, 
ge vår längtan en himmelsk syft
ning? Eller skola vi förneka ett 
"efteråt" och binda oss vid jorden 
och de ändliga tingen som det enda 
.visSa? 

De flesta människor vägra att 
träffa ett sådant avgörande val. De 
våga icke tro av fruktan att göra ett 
misstag, som onödigtvis skulle redu
cera. de jordiska lydkomöjligheterna. 
De våga icke förneka, av fruktan att 
förledas till handlingar, som kunde 
tillsluta himlens portar. De bestäm
ma sig för .att intaga en avvaktande 
mellanställning, tills eventuellt den 
höga åldern och dödens närhet eller 
något annat ger dem fullgod anled
ning till ett .bestämt ståndpunktsta
gande. 

Att tro är emellertid icke blott en 
tankens eller en känslans verksam
het, det är ookså att fylla livet med 
trons bestående gärningar. Att icke 
tro är att undanhålla dessa gärnin
gar rum i livet och ge deras plats åt 
det 'som ändligt och förgängligt är. 

De flesta människor, som vackla 
mellan tro och förnekelse, skola för
säkra, att de leva ett korrekt och 
oklanderligt liv, och från jordisk syn
punkt är det helt säkert så, men en 
uppriktig självprövning måste dock 
säga dem, att deras tankar, känslor, 
pnskningar, motiv och handlingar 
icke skulle varit desamma utan helt 
annorlunda, om 'religionen varit en 
verklig makt i derais liv, om de haft 
,en klart fattad övertygelse att såd
den här skall skördas hinsides. 

Man möter ofta den föreställnin
gen, att framtiden om den skulle 
sträcka sig längre än man tänkt, över 
dödens gräns, skall få en god gestalt
ning även om man icke sökt att i 
den mån det varit möjligt försäkra 
.sig därom. Hur ansvarslös skulle 
icke en sådan sorglöshet, tillämpad 
på de jordiska och ändliga tingen, 
förefalla och hur viss undergången! 

Vi försvara vår obenägenhet att 
omfatta tron med att det finns så 
många av vetenskapen korrigerade 
uppgifter i gamla testamentet och 
vilka vårt förnuft därför förkastar. 
Vi förbise, att det är judendomen vi 
möta i detta avsnitt av bibeln men 

icke kristendomen, som inneslutes i 
nya testamentet. 

Vi skylla på dogmerna, som vi 
icke kunna tvinga oss att tro, och 
glömma att vi liksom de första krist
na äga rätt att självi hämta vår re
ligiösa övertygelse ur de lärosatser, 
som härleda sig från Kristus, och 
att intet i dem strider mot vetenska
pen, mot förnuftet och mot vår reli
giösa känsla. Kristendomens läror 
återfinnas i Bergspredikan, bönen 
Fader vår och i det allt omslutande 
budet att vi skola älska Gud över 
allt och vår nästa som oss själva. 

Kristendomen bär sanningens kän
nemärken. Den är möjlig på jorden 
och himlen värdig. Den är fattbar 
för den okunnige och tillfredsställer 
den högsta bildning. Den gör män
niskorna tiill bröder och löser alla 
samhällsproblem. Den innesluter den 
högsta syftning människoanden kan 
utfinna. Förverkligad tillförsäkrar 
den mänskligheten jordisk lycka och 
hoppet om evig salighet. 

Vår religiösa känsla vädjar till 
oss, vädjar till vår vilja att tro, utan 
vilken tron icke kan gripas. Den 
lovar oss, att våra bemödanden, om 
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varken .skrift eller saga nå. Dessa 
flertusenåriga föreställningar och 
högtidsbruk, efter vilka släktled efter 
släktled firat jul, äro dyrbara för vå
ra hjärtan och öva på oss en under
bar makt. 

T så gott som allt vårt förehavande 
vid julen röra vi oss i symbolernas 
luft. Och fast det materiella välbe
finnandet och de materiella behoven 
näppeligen aldrig bättre tillgodoses 
än under julen, sker detta till stor 
del under former, som utgjort de för
sta naiva uttrycken för förgångna 
släktens försök att höja sig ur stof
tet, och i och genom naturens mäk
tiga krafter leta sig fram till en me
ning med tillvaron. 

Så länge julen förblir vad den va
rit, en stor och festlig högtid, en 
hemmets fest och en familjens sam
lingstid, då hemmen åter i sitt sköte 
får mottaga bortavarande barn eller 
gästvänligt öppna sig för fränder och 
vänner, då glädjen så vitt möjligt 
skall råda och det sedvanliga arbets-
jäktet o. de vardagliga levnadsbekym
ren skjutas litet åt sidan, så länge 
blir julen också en traditionens och 
de ärvda sedvänjornas tid. Det lig
ger liksom i luften, att den även föl
en var personligen blir ett slags hjär
tats minnesfest. Med eller mot sin 
vilja tvingas var och en, som ägt ett 
hem, värt detta namn, att om julen 
gå in i sig själv och sina minnen. Med 
eller mot ens vilja veknar hjärtat en 
smula upp, förirrar sig litet, från 
självet och känner — ett kanske blott 
flyktigt — behov att bringa offer. 
Vid juletid är det knappast möjligt 
för de lyckliga, för de mätta att 
slippa tänka på de hungriga, eller 
att för de utvalda, som besitta frid, 
glömma de fridlösa. 

En kvinnornas idrottsriksdag 

sammanträder på initiativ av tidnin
gen "Idun" och efter inbjudan av en 
särskilt tillsatt kommitté den 7—8 
jan. i Stockholm. Avsikten är att 
söka få till stånd ett kvinnligt riks-
idrottsförbund, vilket skulle bygga 
sin verksamhet på den principen, att 
idrottsövningar för kvinnor böra 
åsyfta att höja dessas kroppsliga och 
andliga hälsa, arbets- och samhälls-
duglighet — aldrig urarta till över
driven, osund träning för tävlingar 
om sekund- och millimeterresultat. 

Måtte planen lyckas! 

• • 

MAMMA A/IUÄ/ID^A. 
A/ÄLC^/FFIISFADS MŒU^AIIN. 

NORDISKA ,M 

h**DE. «AN**" 
STOCKHOLM G Ö T E B O R G  

124  AVDELNINGSKONTOR 

MALMÖ 

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och 

r ingsfack. 

dyrkfr ia förva-

Förmedlar köp och försäl jning 

akt ier och obl igat ioner. 

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

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

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

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

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

Order mottages för utförandet å alla 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 

Storgatan 31 
Gustaf EKman 

Tel. 4314 
Telegram "Vasa" 

10365 

PÄRLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

DC.7bid&nssjn 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Ett julminne. 
Det var en julafton för åtskilliga 

år sedan. 

Vädret var på västkusthumör. Bly
grå välvde sig himlen över alléer och 
kanaler och med den våta havsvinden 
kommo spridda snöstänk drivande, 
förintade i samma ögonblick de nåd
de marken. Ännu gick julkommersen 
friskt i butiker och på torgen, men 
människorna rörde sig brådskande 
för att hinna hem före den tidigt fal
lande skymningen. Domkyrkans 
klocka slog först de fyra lätta kvart-
slagen, och så med mörkare, myn
digare ton timslaget, ett. 

Jag såg henne framför mig pa 
trottoaren, som går utmed gatan vid 
Stora torget. Hon gick långsamt, 
liksom väntade hon på någon. 

Det var en mycket känd dam. Hon 
var kvinnosakskvinna, hon skrev i 
tidningarna om sociala missförhål
landen, som hon under sitt omfattan
de välgörenhetsarbete sett,' och hon 
var ordförande i stadens kvinnliga 
rösträttsförening — på den tiden 
mycket komprometterande ting. 

Det stod också strid om hennes 
person. 

Det är underligt. Vem börjar? I 
vilken tadelsjuk hjärna födes den 
första klandrande tanken? Och var
för blir den alltid trodd, spridd och 
till sist en opinion? Här sades det: 
hon måste vara, okvinnlig, hon måste 
vara samhällsomstörtande, hon må
ste försumma sina plikter som hus
mor för allt det myckna utanför 
hemmet, som äger hennes intresse och 
tar hennes tid. 

I)e som kände henne visste, att hon 
var en god kvinna, varmhjärtad. 
üdelsinnad,*en kärleksfull maka och 
mor, en utmärkt husmor och älsk
värd värdinna. De visste också, att 
kvinnorna ute i fattigkvarteren gåvo 
henne det mycket sägande namnet 
"vår fru", med tonvikten lagd på 
vår, och att övergivna, hemlösa barn 
i henne hade en öm moderlig vän, 
som bringade hjälp där hjälp var 
möjlig. 

Nu gick hon här i godan ro på 
själva julaftonen, då en god husmor 
bör ha händerna fulla av arbete hem
ma. Kanske tänkte de, som sågo hen
ne, just så 

Hon vände och vi passerade var
andra med en hälsning. 

Två timmar senare förde mig ödet 
samma väg tillbaka. Himlen hade 
mörknat, vinden var kallare, snö
stänken kommo tätare — don gick 
där fortfarande! 

Nu måste jag fråga varför. 
Hon såg i öster, hon såg i väster, 

Sedan skrattade hon och sa: 
— .Jag får väl tala om det — det 

är ju inte så farligt. Ser du, det är 
ett nöje, som jag brukar bestå mig 
var julafton. 

— Att gå här? 
— Ja, och samla ihop alla barn, 

som sälja kängsnören, almanackor 
och julgransljus eller eljes driva om
kring på torget 

— Och sedan? 

— Kom skall du få se, sade hon 
med strålande ögon och visade vägen 
ner i en kaffekällare under bazar-
byggnaden. —• Lag efter lag tar jag 
hit ned och ger lite jultraktering — 

Vi hade hunnit in genom dörren. 
Det var ett stort, ångande varmt 
rum med bord vid bord och runt bor
den skockades muntra barnflockar, 
som drucko sitt kaffe och friskt hög-
go för sig ur de fyllda brödkorgar, 

som oupphörligt sattes fram av vil
liga händer. 

Alltså detta! Alltid denna vilja 
att offra tid, möda och även pennin
gar för andra! 

Ett minne trängde sig fram. 
Det var en strålande vacker för

sommardag. Vi träffades, och hon 
frågade, om jag hade lust att följa 
med henne ut till landet. Hon hade 
funnit ett gott hem till ett litet över
givet barn. En småbonde hade en 
gång skrivit till henne och bett om 
ett fosterbarn i stället för det barn, 
det enda han ägde, som han förlorat. 
Men han hade .satt stränga villkor. 
Det skulle vara en flicka och hon 
skulle ha blåa ögon och ljust lockigt 
hår, för det hade det döda barnet 
haft, hon skulle ha samma namn, 
Agnes, och vara lika gammal, tre år. 

— Jag har letat ett par år bland 
alla hemlösa barn och nu äntligen 
har jag funnit henne, sa min vän. 

Och det hade hon! Den lilla flic
kan, som så förtroendefullt satt bred
vid henne i järnvägskupén med sin 
hand i hennes, hade stora klarblå 
ögon, ett i lockar böljande ljusgult 
hår, äppelröda kinder, och det vilade 
ett stort lugnt allvar över det täcka 
anletet. 

Vid stationen där ute mötte bon
den. När han lyfte ner barnet från 
vagnen, höll han henne ett ögonblick 
prövande framför sig. Hans blick 
djupnade och det ryckte kring mun
nen— helt säkert var hon lik hans 
egen lilla flicka. Så satte han henne 
på armen och bar henne utför den 
branta backen ner till sjöstranden, 
där båten låg väntande. 

Med en handrörelse visade han på 
en gård som låg på andra stranden 
i fjärran. 

— Där skall Agnes bo hemma hos 
far och mor. 

Och när han sedan med kraftiga 
årtag drev den lätta farkosten fram 
över den lugna sjön, som speglade 
himlen och strändernas ljusgröna 
björkar, vilade hans blick oavbrutet 
på barnet. 

Och flickan? Bävade det lilla 
hjärtat hos detta barn, som endast 
sett storstadsgränden, och som nu så 
plötsligt förts ut i den stora okända, 
underbara världen och till främlin
gar? Kanske. Hon lyfte blicken 
upp till sin beskyddarinna och ut
bytte med henne dessa frågor och 
svar som utan ord gå från hjärta till 
hjärta. Lugnad såg hon ut över 
sjön. 

Och så det oförglömliga ögonblic
ket när bondhustrun på tröskeln till 
stugan tog barnet ur mannens armar, 
tryckte det intill sig och hälsade den 
så länge väntade: — Välkommen till 
ditt hem, Agnes! 

Ja, det var tre lyckliga människor 
i den stugan och här nere i kaffekäl
laren, utanför vilken julsnön drevs 
fram av den växande stormen stim
made en väl förplägad pojkskara, 
bockande för värdinnan och tackande 
henne med all den värme barnaögon 
förmå — det hela en försvinnande 
bråkdel av vad denna kvinna gjort 
för andra. Men dock tillräckligt för 
att ge en inblick i ett förelysande 
människoliv. 

Hennes namn? 

Matte hon förlata, att jag förråder 
det — Frigga Carlberg. 

Crayon. 

Vardagsmänniskor och 

Söndagsmänniskor. 

Av M A R I E  L O U I S E  I N G E M A N .  

Att väcka, Irälsa, helga, förena — 
detta är städse religionens väsen. Där 
denna verkan ej visar sig, finnes icke 
längre — eller finnes ännu ej — 
religion. 

Ellen Key. 

Oscar Wilde säger någonstädes i 
sina skrifter att den största upple
velse som kunde beredas honom var 
att sammanträffa med en överlägsen 
personlighet. 

Wildes nobla nöje delas av många. 
Människan är och förblir människans 
största glädje. Ingenting i skapelsen 
fängslar, tjusar, intresserar henne i 
så hög grad och med sådan varaktig
het som en person, vilken förmått 
göra ett djupt och betagande intryck. 
Ju rikare en sådan personlighet är, 
desto större blir beundrareskaran, de
sto ymnigare utsår han omkring sig 
dessa intryck, som småningom bilda 
hans rykte, hans gloria. 

Denna människans svaghet för det 
ovanliga sammanhänger med hennes 
ängtan efter det ideellt fullkomliga. 

Vi måste handla, arbeta, äta, vila oss, 
med andra ord giva nyttan och nöd
vändigheten sin rätt. Men när allt 
detta är fullgjort uppstår en längtan 
efter något annat — något som skil
jer sig från vardagens bestyr såsom 
söndagen skiljer sig från veckans öv
riga dagar. Men vad vi då begära 
förmår icke den sedvanliga omgivnin
gen skänka oss. Man kan icke gå 
till sin handelsman, sin sömmerska, 
sitt hembiträde och hämta den efter
längtade vederkvickelsen. De kun
na, var och en, vara utmärkta- per
soner på sitt sätt, men detta är icke 
nog. Man begär något mer än det 
utmärkta. Något som frigör och 
lyfter själen över vardagens enahan
da och skänker den stämning av 
helg och fäst. 

Det är i sådana situationer ett ut-
Iryck som söndagsmänniska får sin 
förklaring och innebörd. 

Det finns vardagsmänniskor och 
söndagsmänniskor. Detta icke sagt 
som en värdesättning av den ena el
ler andra arten, utan enadst som en 
erinran om att människor hava olika 
läggning, att den ena icke kan fylla 
samma roll i världen som den andra, 
och att livets skådespel över huvud 
taget vinner på att rollerna icke för
bytas. 

De båda arterna behöva varandra 
— växelvis. För en andens arbetare 
är kanske det ljuvligaste, det mest 
lugnande, synen av allt som samman
hänger med vardagsmänniskans enk
la värld, hemtrevnaden, ron, en ord
nad varm vrå, en puttrande tekittel, 
spåren av en stilla och fridfullt sty
rande hamd. För den däremot, som 
dagligen slukas av detta levernets 
omsorg är den stora livande omväx
lingen att genom teatrar, konserter, 
föredrag, böcker och tidningar kom
ina i förbindelse med tidens andliga 
element. 

Man förvånar sig stundom över 
somliga ryktbarheters enorma, välde 
över folksjälen. Man 1er åt dessa 
massor, som tappa huvudet och äro 
beredda, till snart sagt vilka an
strängningar och uppoffringar som 
helst för att en kväll få se och tjusas 
av en framstående berömdhet. Men 
saken är i själva verket icke alls 
märkvärdig. Det ligger, lyckligtvis, 
i människonaturen en odödlig dröm 
om fullkomligheten. Dessa ryktbar-
heter, som genom överlägsna egen
skaper i ena eller andra riktningen 
representera en art av fullkomlighot 
utgöra förverkligandet av denna 
mänsklighetens dröm. De äro livets 
söndagsmänniskor i detta ords vack
raste bemärkelse, det står en gloria 

omkring dem, tillvaron får en fläkt 
av högtid och fäst i deras närhet. 
Den som har ögon att se med, ser 
detta. 

Det är farligt med all slags gene
ralisering, men det förefaller i all
mänhet som om kvinnan hade finare 
sinne för olikheterna mellan männi
ska och människa än mannen. Hon 
uppfattar intuitivt och blixtsnabbt 
det ovanliga och överlägsna hos en 
person. Vanligen är det också främst 
kvinnor, som slå den största, trog
naste och hängivnaste vakten kring 
en framstående personlighet. Våra 
kyrkor, föreläsningssalar, konsertsa
longer och teatrar vittna om detta. 

Man vet icke hur det uppstår, men 
en vacker dag är exempelvis plötsligt 
en viss kyrka berömd för en viss 
prästs skull. Och när något sådant 
inträffar kan man vara övertygad om 
att det är kvinnorna som upptäckt, 
att en människa av den art, som i 
denna artikel kallas söndagsmänni
skor predikar där. Nyheten sprider 
sig som en löpeld, och de nytillskyn-
dande ha, endast att underskriva vad 
de övriga förut konstaterat, nämligen 
att prästen är utomordentlig. — Och 
vari består hans ovanlighet? Ät
hans predikan så överlägsen alla an
dra prästers? — Visst inte! Jäm
förde man den, utan att se personen, 
med en annan prästs skulle måhända 
den senares utläggning av texten vara 
långt mera djup tänkt och formfull
ändad. Hemligheten ligger alltså 
icke däri. Den ligger förborgad hos 
personen själv. Det är hans sätt att 
framföra vad han har att säga, att 
låta en levande ande, ett varmhjär
tat sinnelag glöda genom orden, som 
förklarar hans sällsamma välde och 
tjusning över sinnena. 

Och skådespelaren som får hela, sa
longen att i andlös spänning följa 
varje gest, varje ord! Kan han sin 
roll bättre eller säger han med sina 
repliker andra ord än dem. som tu
sentals sagt före honom? — Nej, men 
han säger dem så som ingen annan 
sagt dem före honom. Han lever 
helt med i sin roll och tvingar där
igenom andra att leva med i sitt spel. 
Det är hans hänförelse, hans kval. 
hans strider och lycka publiken upp
lever genom honom. 

Å andra sidan är det genom re
sonansen hos de åhörande och åskå
dande som det framförda får sitt 
värde, sitt offentliga "raison d'être". 
Utan kongeniala andar skulle varje 
geni bliva såsom en stjärnbild på en 
ör alla osynlig himmel. Det bleve 

ljuset ut mot ödemarken. En barm
härtig försyn har därför skapat kor
respondensen mellan själ och själ. 
Den är livets underbaraste gåva. Så 
länge den vårdas skall ett folk aldrig 
behöva sakna överlägsna personlig
heter, som underhålla dess heliga lå
ga. Liksom julen är ett faktum, så 
länge vi genom firande lyfta den upp 
ur vardagens enahanda till en strå
lande helg, så skola, de andliga vär
dena bliva levande ibland oss, så 
länge resonans finnes för vad mänsk
lighetens söndagsbarn ha att giva. 

I VAH ie 

SVENSKT»> 

SOm vi" följa 
dagshändelse^ 

in°m politikens 

handelns, kon^ 

stens och littera. 

t u r e n s  o m r å d e  

,&ser man 
n u m e r a  

(iÖTEBQRGS HANOELS-
OCH SJÖFARTS TIDNING 

vara särdeles omtyckta 

j KLÄDNINQSTYG. Kuponger, inne. | 

S hållande prima helylle till hel Kläd- ' 

J ning i alla färger för 14,00, 16,00 i 

• lö>00 0 högre. Prima svensk' 
i BOMULL-TYQ till hel Klädninguti i 
J fullt äkta färger för- 4,25, 4,75, 5,50, j 
• 6,00 och högre, inpackas i prydliga ! 

kartonger gratis. 
• j_aiianaiiiiiaiiai • ann aiiaiiBiiaiiaiiaiiai.aiiBiiai 

j: PBESEWTKORT":; 
• ' i alla prislägen. 
I " .1 g lanaiifliiBiiBiiBi:a i iB i:aitfli:ai , a i i a i i a i ! a i i a i iB i  B I  B ; • • -I 

I Jul-Expositionen ! 
är öppnad. 

• ••••••••••••••Ha 

Köp Edert 

i  J u l - K a f f e !  
3 . 5 
S fr an kr. 3: 50 kg. till högre priser [ 
• 
! hos 

I C. V. Helander & Co. j 
S Tel. 1389, 5318, 11719, 4310, 1715.! • ' ' I 
• • •«•••••••••••••••••••••••••••••••••••M 

M ERKÜR1VÀLEK 
är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färgen 

VaGkra Blommor för Julen! 
samt Kransar. 

BLOMSTERHANDELN 

B E L L I S  
1 1  M A G A S I N S G A T A N  1 1  

(Hörnet av Kungs- och Magasinsgatan^J^J^ 

Från Kvinnovärlden. 

En kvinnlig befattningshavare har 

skrivit till Kvinnornas rI idning 001 

varit ledsen över, att Göteborgs stad 

fullmäktige så hårdhänt ke®kur^ 

fattningshavarnes dyrtidstillägg-

hade, tillägger hon, dock gått an. 

ra inte alla de, som röstade o 

sänkningen, betygat sin s^or^.^r. 

över att nödgas göra den. a 

ligtvis var det bara hyckleri, av 

tar hon frågande. 
Ja, troligen! Det i inns egen ^ 

ingenting, som människor ha 
. iå,ra löner -

att trösta sig över som lag 

åt andra. 

jjjr de' 
Ett hem är tomt på nöjen • ^ 

ej finns ett tre års gammalt 

en tre månaders gammal 
Robert Soutf"!!' 

entlige" 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiifniiiiimM 

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

Mattan för det burgna, välombonade, med kultiverad «mak inreddaj^ 

IZOJYSTFL.ITEN Göteborg 3' 

Offentligai^nöjen. 

S t o r a  
T e a t e r n  

W" JUL KL 1,30 MATINÉ: 
AU" BAJADÄREN. 

Kl. 8: 

Bohême. 
„odolP^e: Martin Öhman. 

Torsdag kl- s : 

„ABBKRAREN I SEVILLA. 
5 

4r av Rosalija Gorskaja. 
G>igtupptr-

yredag kl. 8 : 
BOHÊME. 

Lördag kl. 8: 
^HHERABEN I SEVILLA. 

^ensbergsteatern. 

, Jul kl. 1.30 Billiglietsföreställn. : 
A°HEKR DARDANELL OCH HANS 

UPPTAG PA LANDET. 

Kl. 7,30 Premiär: 

DET VAR EN GANG. 

N y a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8 : 

Fabrikstösen. 

anda« J"1 kL 1'30 : 

FJORDEN RUNT PA SO DAGAR. 

Lilla Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Skepparegatan 40. 
Annandag Jul kl. 1,30 Mâtiné: 

rätta inköps- = 
fcätfan av 

S K O D O N  J  
âf absolut = 

Slcomagasin 

= ffimgsç. ôl 

illllllllllllülllllllil 

.97 79 = 

Lämpliga Julklappar! 
utförsäljas extra billigt till julen såsom: 
Vinterhattaar, Paradis, Esprit, äkta 
Plymer, Blommor och Band. Dessutom 
Pälsvaror, Manufaktur- eeh Tricåvaror. 

Färdiga Blusar, Klädningar, Kjolar, 
aerr- Dam- öch Barnuuderkläder oerhört 
tilligt. 

Obs. I Ävenså stuvar uti 

Hildur Sandegrens 
T fii nJa HaSa, Skolgatan 6. 
01 o. Allégatan. Spårvägshållplats. 

MM-
TAPlSSERr^j^ 

„ DET A 
O. Hamng. II. 1 tr 

Färdigsydda lämp
liga Julklappar. 

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

TEATER. 
På grund av tidningens tidiga 

Pr^laggmng kunna vi icke lämna 
fullständiga upplysningar om teater
programmen för juldagarne. Stora 
ta eni kommer antagligen att om-

växla med Boheme" och "Bajadä
ren bada i hog gunst ihos publiken 
- Lore n s b e r g s teatern har på Annan
dagens „middag en billighetsmatiné 
med Herr Dardanells upptåg på 
landet pa programmet och på afto
nen premiär på Holger Drachmanns 
sagokomedi "Det var en gång " 
Nya teatern har fortfarande den po
pular a folkpjäsen "Fabrikstösen" på 
sitt program. Lördagen den 22 dec. 
uppföres den för 50:de gången. Där
vid debuterar fröken Brita Werner i 
Olga Bergfelts roll. Annandagens 
matinéprogram upptar "Jorden runt 
på 8(1 dar . — Lilla Teatern, denna 
a\ lyckan gynnade teater, som med 
samma program kan draga fullt hus 
året runt, har nu givit "Hemslavin
norna", som varit i aktion mer än 
300 kvällar, ledighet och har på pro
grammet upptagit Algot Sandbergs 
omtyckta folklustspel "Skepparega
tan 40 , vilket med sin blandning av 
tårar och löjen plus det goda spelet 
fick en glänsande framgång vid pre-
miären. 

Vid Juietid. 
Åter är det jul! Fredens och fri

dens högtid — den högtid, som när
mar människorna till varandra, som 
aldrig annars. Den låter för ett kort 
ögonblick skrankorna falla emellan 
de olika klasserna. Man giver och 
tager med varma hjärtan och tind
rande ögon. 

Alla ha brått, det är jul! Det är 
så mycket, som måste uträttas, så 
mycket att hinna med, ingenting får 
glömmas. Det stökas ute och inne. 
Ingen är sysslolös. Överallt råder 
en spännande väntan. Julafton nal
kas. Vad väntar man på? Är det 
på de många julljusen, som komma 
att tändas, eller på någon glad över
raskning bland julklapparnas mängd, 
någon kär anhörig eller vän, som 
man får träffa, eller vad? Varje 
morgon samma fråga från barna
läppar: "Mamma, är det julafton i 
dag? Kommer inte julafton snart?" 

Dagen randas äntligen för barnen, 
ty julekvällen hör egentligen barnen 
till. Då lever man med dem, glädes 
åt deras glädje och blir så att säga 
"barn igen" för några ögonblick. 

Ute faller snön i mjuka stora flin
gor och kläder nejden i vit högtids
skrud. Klockorna ringa in frid 
bland människorna. Med lätta, spän
stiga steg skynda vandrarne mot det' 
upplysta templet. Mäktigt strömma 

• •••BBBBaBBBaaaasBBciHaaEBcsBBBBaoasiiHaaai B • 
• 

; Låt oss arrangera Edert 5 __ 
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S i oår smakfullt dekorerade 
• 

Thesalong. De Ig iu före- • 

S ståndarinnan Edra önsk-• » 
' ningar och vi skola ordna 
!  d e t  h e l a  t i l l  b e l å t e n h e t -

\ HERM. MEETHS A.~B I 
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Julklappar! 
GARDINER MATTOR 
MÖBELTYGER DUKAR m. m. 
SYBORD SEKRETÄRER 
LAMPOR och SKÄRMAR 

FLÖDA & RÖDLAKAN 

KNUT HEURLINS HEMSLÖJD 
Kungsgat. 46, 1 tr. hiss. Victoriabiogr, 

orgelns toner emot en, än veka och 
ljusa, än kraftiga och manande, alla 
dock bjudande frid och fred bland 
människorna och fred bland folken. 

Frid på jorden, människorna en 
god vilja". 

Orgeln tystnär. En aningsfull 
väntan genombävar mängden. Då 
börjar den vördnadsvärde läraren att 
tala milt och allvarligt till männi
skorna, förkunnande julens budskap 
till alla kvalda människohjärtan. 

* 

De flesta nationer fira julhögtiden. 
Deras hjärtan slå då i samma takt 
som våra. De ha samma strävanden 
som vi — att bereda varandra glädje. 
Alla söka där som här att med kär
leksfull omtanke i möjligaste mån 
hjälpa de mindre lyckligt lottade i 
samhället; att sprida litet sol till li
dandets boning. Alla hjärtan, även 
de hårdaste, de mest egoistiska, stå 
då öppna för nästan. 

Skulle det väl vara möjligt att i 
denna stund börja ett krig eller ens 
tänka på något dylikt? Nej, och tu
sen gånger nej! 

Men — under den tid, som ligger 
mellan jul och jul glömma männi
skorna julhögtidens fridsbudskap. De 
fortsätta att rusta sig till krig, fort
sätta att lära sig att döda. 

Medvandrare — på väg till ljuset 
och "nästa jul" slut ej hjärta oeji öra 
helt för dina bröder här hemma och 
ej heller för dina bröder i främmande 
länder. Se också i främlingen din 
nästa. Du shall icke, du får icke 
döda honom! 

Så bjuder oss den inre moraliska 
lagen starkare än någonsin vid jule
lid. Hela vår inre människa reser 
sig upp emot kriget! 

Den dag måste dock snart randas, 
då våldet måste lämna rum åt rätt
visan. 

I sanning — tiden är inne att 
ställa högre krav på humaniteten. 
Vägen och medlen känna vi, det är 
samförståndet! 

Ari alla — även ni och jag — låt 
oss önska folkförsoning och fred, låt 
oss arbeta för deras förverkligande. 
Låt oss bidraga till skapandet av en 
världsopinion, som med betvingande 
styrka kräver, att de mellanfolkliga 
tvisterna icke skola avgöras genom 
krig utan lösas på rättslig väg av en 
obligatorisk skiljedomstol. 

( 'eh med jubel och glädje skola vi 
kunna hälsa den dag, då klockorna 
på allvar — inte blott för en kort 
julhögtid utan för alltid komma 
att ringa in världsfreden på jorden! 

Gerda Höök-Nilsson. 

>> 

Pennskaft." 
b ru X. gjorde min kula den äran 

för första gången. Fru X. är en sta
bil fru med stor våning, 5 barn och 
hembiträden. 

Jag har bara en dubblett med kok
vrå, duschrum och "pass". Men i 
detta ligger ju i och för sig ingenting 
märkvärdigt. 

f ru X. måtte emellertid ha gjort 
sig en del föreställningar. När jag 
öppnade på hennes icke utan ett visst 
intresse väntade ringning frappera
des jag av hennes attityd och min. 
Hon såg övermåttan märkvärdig ut. 
Litet rädd litet nyfiken litet 
konstig till mods. 

— Så fin trappuppgång ni har, 
1 lämtade hon halvviskande sedan vi 
korrekt tryckt varandras händer. Och 
hennes blick irrade med ett spänt ut
tryck runt min lilla tambur och på 
sned in genom dörren till dagligrum
met som hade hon väntat — jag vet 
icke vad! 

Jag tog artigt hennes hatt. Hen
nes ögon följde den med ett hjälplöst 
uttryck på dess färd upp mot tam
burhyllan. Jag såg hur hon i tan
karna med pekfingret strök över 
träet för att övertyga sig om att det 
var på en dammfri plats hennes dyr
bara huvudbonad fick vila. 

Därinne stod tebordet dukat — 
tusentals andra tebord likt. Litet; 
biomor, äkta danskt, bröd, marmelad, 
bonbonnièrer och cigarretter. 

— Tänk att ni . . . sade fru X. nä
stan andlöst. Hennes blick rullade 
som ett par glänsande kulor över var
enda sak i rummet. Och som om nå
got i denna anblick överväldigat hen
ne sjönk hon ned i en stol, slog ihop 
händerna och utbrast: 

— Vet ni, jag är så förvånad att 
jag kan dö! 

Jag stod handfallen och bara såg 
och såg på min exalterade gäst. 

— Att ni, fortsatte fru X. . . . Det 
kunde jag väl aldrig tänka mig! 

Och efter en ny granskande blick 
runt rummet avgjorde hon: 

— Här kommer man och förestäl
ler sig att få se något alldeles ena
stående, om jag så får säga, och så är 
det ju precis som hos andra männi
skor. 

O m t y c k t a  J u l K l a p p  
Våra omtyckta tillverkningar av : Damunder-
Kläder, BarnunderKläder, Babyat5tyrslart 

Morgonrockar, Pyjamas, 
för Damer, Herrar o. Barn 
FörKläden 

S\V 

Sorteringar av 
TricotunderKläder 
för Damer och Barn 

DuKtyger, HandduKar, NäsduKar, 
Coul. DuKar, SängöverKast, SpetsduKar, 

ÄKta TeneriffaduKar m. m-

lundfl**! 

[sr Göteborg 

LUNDGRENS 
THÉER 
crtvaJdöi Jrån de 

finöisfe och förnÅmöfå 
fbéplöinf&gerna på 

Ceyfon och i Kina., hava 
en delikat arom ôamf 
garanteras rena och 
ojôr/a [ökade D 

— Men varför i all världens dar 
skulle det inte vara det? frågade jag 
och betraktade fru X. som satt där 
förvånad som nedrasad från en sky. 

— Ett pennskaft! utropade hon. 
Ja, bli 1111 inte stött, men man tän
ker sig ju att en som skriver inte 
skall ha tid med detta jordiska . . . 
att det skall vara si så där . . . ja, 
jag vet inte riktigt, hur jag lämp
ligast skall uttrycka mig. 

Hon skrattade och gjorde en liten 
talande gest med handen som om hon 
vispat ihop hela interiören. 
: — Nej. men snälla fru X. . . .! 

— Ja, jag vet inte, försäkrade hon 
troskyldigt. Jag har aldrig i mitt 
liv varit hos ett pennskaft förut. Men 
det hade jag då klart- för mig — vet 
ni, det tror jag egentligen att alla 
människor ha klart för -sig att det är 
på det sattet. Snille och ordning bru
kar ju inte följas åt. Tänk bara på 
Stagnelius! Han hade ju bara en 
säck att förvara sina verser i. . . 

— Ja, svarade jag, tillplattad av 
denna jämförelse, det kanske jag 
också; bara skulle ha, :'om jag kunde 
skriva lika vackra dikter som Stag
nelius. 

— Men, kära fröken Peters, nu är 
ni bestämt stött på mig? sade fru X. 
ångerfullt. 

— Visst inte, svarade jag. Jag 
är tvärtom idel glädje över att å vår 
kårs vägnar ha lyckats beröva er en 
grundfalsk illusion. 

Fru X. reste sig. Hennes stolta 
blå primadonneögon strålade av mun
terhet. 

— Jag med! sade hon med efter
tryck och räckte mig sin hand. 

Och vi drucko vårt te i så anime
rad stämning som om vi suttit på 
Grand Royal och hört fontänen och 
musiken spela. 

Ragna Peters. 

Kerstin Lindahis 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas 1 

Ur ett brev frånTysKland. 

"Vi här i landet ha upphört att 
vänta ett räddande under, men vi bä
ra lugnt vår börda och hålla ryggen 
rak, tills kaos kommer! Oron växer, 
vulkanen mullrar, — hur det går vet 
ingen! Men bönen: 'vårt dagliga 
bröd giv oss i dag' har blivit Tysk
lands egen bön — ingen vågar tänka 
på morgondagen; 'dagen som är, har 
nog av sin egen plåga'. Min åtta
årige pys visslar och är glad hela 
dagen — det är det nya Tyskland, 
det!" 

Glöm ej 

NAR NI GOR UPP ER 

PRENUMERATIONSLISTA. 

Förutvarande prenumeranter be

höva endast ringa oss, 18070, så om

besörja vi förnyelsen. 
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Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

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

Var förlägga vi 
vår framtid? 

Av * * * 

âet. ? rligiÖSa 
känslan, känslan av 

feid människan med-

h°s de ,..en ^^erünnes hos alla folk, 

s°®ho,a/St Stående naturfolken lik-

Vbarjs|,e f/ämsta k^hunationerna, 
allt ®(.r ^'a en utvecklingsgrad, 
skajj uPPlyst med stigande kun-

^aväsp /U^Ur' 'men till sitt inner-
budens ̂ ,alltl<i densamma, männi-

lgSn- a,l^an att finna en reli-

®eW?g På den j°rdisk,a gåtan. 
,ivsPmblem"I T Så/an förklaring På 
îas. kan 

kan förbises, kan däm-

dock ei a o'^3, också dödas, men 
ïisHjârt! Sarg luuui,H 1 varje män-

% det för'ef ii11"68 där ännu' iivcn 

Påmint • " utP1:ânat, görande 
r*|ïtaii. °m °n>' Som ilängtan, som 

vi + i 
^tnlijja a ^ 'tam om de 
strött « ngen' lyssnar det icke 

Som i;n 
't något likgiltigt 

utan uppmärksamt som visste det 
budskapets vikt. Det uppfattar icke 
det berättade .som en saga, vans skim
rande fantasivävnad det fröjdar sig 
åt. men samtidigt genomskådar, utan 
som en fast och förblivande verklig
het. Religionen betyder något redan 
för barnet. Med andakt och i tro 
knäpper det isina händer i bön till 
den osynlige Gud, vars beskydd det 
känner och återgäldar med sin kär

lek. 
Men denna religiösa känsla, som 

på ett iså gripande sätt återspeglas 
i barnets tankar, känslor och fromma 
anlag, får ofta en hård medfart i 
livet. Försummad av föräldrar, för 
vilka religionen icke längre betyder 
något, tvångsnäres den i skolan med 
läxor som trötta hjärnan och uttrå
ka sinnet, utan att giva hjärtat hug
nad, för att slutligen, ännu utan 
styrka och mod till försvar, ställas 
inför oöverensstämmelsen mellan vis
sa bibelns påståenden o. vetenskapens 
sanningar liksom inför nödvändighe
ten att godtaga trosdogmer mot vilka 

förståndet uppreser sig. 
Och väl utikoimmen i livet finner 

ungdomen att religionen, vilken man 

givit den som gudomlig sanning, som 
den rättledande kraften i livet, en-
dalst har teoretisk giltighet, men icke 
praktisk tillämplighet. 

Vilken oförstörbarhet hos den re
ligiösa känslan, som förmår överleva 
allt detta, denna känsla vilken hind
rar gudäförnekelsen, som skulle skän
ka frihet och ansvarislöähet, att finna 
fäste i vårt hjärta, som fyller otron 
med tvivel, som nekar att godtaga 
vetenskapens förklaringar, att den 
bragt ur världen alla tänkbara re
ligiösa hypoteser, denna sällsamma 
känsla vilken, försummad såsom vär
delös, föraktad såsom stridande mot 
.sunda förnuftet, bortjagad såsom 
hindersam för vår handlingsfrihet, 
ständigt återvänder och talar till oss 
ur tordönet," ur sången vid en grav, 
ur orgelbruset från en kyrka, ur nat
tens tystnad, ur allt, viskande sin än 
hugs valande, än skrämmande påmin
nelse att det är av största vikt att 
vi sölka och finna livisgåtans tydning, 
att det är själva förutsättningen för 
att vi rätt sikola kunna fylla vårt 
jordiska värv och få en lön, som icke 
är av denna världen. Vari från kom
mer denna känsla, som så enträget 

manar oss att icke fö>r(lägga vår fram
tid till jorden utan till himlen? 

Skola vi tillerkänna den profetisk 
innebörd och, följande dess maning, 
ge vår längtan en himmelsk syft
ning? Eller skola vi förneka ett 
"efteråt" och binda oss vid jorden 
och de ändliga tingen som det enda 
.visSa? 

De flesta människor vägra att 
träffa ett sådant avgörande val. De 
våga icke tro av fruktan att göra ett 
misstag, som onödigtvis skulle redu
cera. de jordiska lydkomöjligheterna. 
De våga icke förneka, av fruktan att 
förledas till handlingar, som kunde 
tillsluta himlens portar. De bestäm
ma sig för .att intaga en avvaktande 
mellanställning, tills eventuellt den 
höga åldern och dödens närhet eller 
något annat ger dem fullgod anled
ning till ett .bestämt ståndpunktsta
gande. 

Att tro är emellertid icke blott en 
tankens eller en känslans verksam
het, det är ookså att fylla livet med 
trons bestående gärningar. Att icke 
tro är att undanhålla dessa gärnin
gar rum i livet och ge deras plats åt 
det 'som ändligt och förgängligt är. 

De flesta människor, som vackla 
mellan tro och förnekelse, skola för
säkra, att de leva ett korrekt och 
oklanderligt liv, och från jordisk syn
punkt är det helt säkert så, men en 
uppriktig självprövning måste dock 
säga dem, att deras tankar, känslor, 
pnskningar, motiv och handlingar 
icke skulle varit desamma utan helt 
annorlunda, om 'religionen varit en 
verklig makt i derais liv, om de haft 
,en klart fattad övertygelse att såd
den här skall skördas hinsides. 

Man möter ofta den föreställnin
gen, att framtiden om den skulle 
sträcka sig längre än man tänkt, över 
dödens gräns, skall få en god gestalt
ning även om man icke sökt att i 
den mån det varit möjligt försäkra 
.sig därom. Hur ansvarslös skulle 
icke en sådan sorglöshet, tillämpad 
på de jordiska och ändliga tingen, 
förefalla och hur viss undergången! 

Vi försvara vår obenägenhet att 
omfatta tron med att det finns så 
många av vetenskapen korrigerade 
uppgifter i gamla testamentet och 
vilka vårt förnuft därför förkastar. 
Vi förbise, att det är judendomen vi 
möta i detta avsnitt av bibeln men 

icke kristendomen, som inneslutes i 
nya testamentet. 

Vi skylla på dogmerna, som vi 
icke kunna tvinga oss att tro, och 
glömma att vi liksom de första krist
na äga rätt att självi hämta vår re
ligiösa övertygelse ur de lärosatser, 
som härleda sig från Kristus, och 
att intet i dem strider mot vetenska
pen, mot förnuftet och mot vår reli
giösa känsla. Kristendomens läror 
återfinnas i Bergspredikan, bönen 
Fader vår och i det allt omslutande 
budet att vi skola älska Gud över 
allt och vår nästa som oss själva. 

Kristendomen bär sanningens kän
nemärken. Den är möjlig på jorden 
och himlen värdig. Den är fattbar 
för den okunnige och tillfredsställer 
den högsta bildning. Den gör män
niskorna tiill bröder och löser alla 
samhällsproblem. Den innesluter den 
högsta syftning människoanden kan 
utfinna. Förverkligad tillförsäkrar 
den mänskligheten jordisk lycka och 
hoppet om evig salighet. 

Vår religiösa känsla vädjar till 
oss, vädjar till vår vilja att tro, utan 
vilken tron icke kan gripas. Den 
lovar oss, att våra bemödanden, om 
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K V I N N O R N A S  

Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTHÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON S831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Alla som köpa .. 

S P I S B R Ö D  
från 

o 
Göteborgs Angbageri 

säga att det är 
främst i skörhet och god smak. 

Gör ett besök! Vägen lönar sig! 

I Charkuteriaffären Boyes Bazar 8 
(Vitfeldtsplatseii) 

köper ni förstklassiga charkuterivaror, 
salt och rökt lax, ål, Norells bordsmör, 
andra prima smörkvalitéer, margarin, ost 
och konserver, det'välkända Långedrags 
brödet och andra brödsorter. Goda smör
gåsar till billiga priser. Varor emottagas 
till rökning. Billiga priser. Caféer och 
matserveringar hög rabatt. Tel. 9271. 
Varorna hemsändas. 

r~ 
Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Ett fagert anlete är det bästa re
kommendationsbrevet. 

Elisabeth av England. 

Om man frågade mig, vad jag 
skulle vilja borttaga ur mitt liv, så 
är det, tror jag, blott en sak vari jag 
ingenting skulle vilja förändra och 
det är mina prövningar. De äro fyr-
båkar i naturen, mötesställen med den 
allra heligaste. 

Merle d'Aubigné. 

* 

Ej skönt är något tal om oskönt 
ting. 

Sophokles. 

M o r s  
allra mest omtyckta 
julklapp blir utan 
tvivel en varm och 

vacker 

Morgonrock 
Som alltid, erbjuda 
vi för julen ett extra 
stort sortiment så
dana och finnas nu 

i prislägen från 

I o '5 

HERM. MEETHS A.-B« 

k 

Prima LUTFISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

KORG-

MÔÇM3R 
En välkommen julklapp 
En prydnad för hemmet 

Kr. 12 — 

Kr. 18 Korgpil 
Peddigrotting 

Peddigrotting Kr. 25.— 

Kr 25.-

KOKGBOBD från Kr. 18.— 
KUDDAR från pr st. Kr. 5.— 

DOCKVAGNAR, stort urval. 
PAPPERSKORGAR, stort urval. 

niio I vå,a extra Ohe I 
UIIO.! priser för Julen. Ullb.! 

A.-B. Carl Johnsson 
2 Kungstorget 2 

BERTHA ANDERSON solida stil Ô B X G P 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta. Bomullstyger, Hvlta Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, FiÄtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

B I L L I G A  P R I S E R .  

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Mot blodbrist och nervositet. 

För ALDRINOAR, VUXNA OCH BARN. 

TILL JÜI.EN! 
Finaste Marcipan samt Tårtor och Konfekt av 
egen tillverkning — Beställningar mottagas. 

A ictor Alilströms 
COND1TOR1 OCH CAFÉ 

Korsgatan 2. Telefon 4893 & 18697 
Goda varor. Trevliga lokaler. 

En upplevelse. 
En liten järnvägsresa är för oss 

det all dagligaste, men vilken upple
velse var icke en sådan färd för en 
gången tidis människor! 

Läs hur målande Victor Hugo be
rättar i sina resebrev från 1834— 
1836! 

— Jag är nu försonad -med järn
vägarne. I går gjorde jag resan från 
Antwerpen till Brüsisel -ock tillbaka. 
Klockan 4,10 avraste jag, ock kloc
kan 8,15 var jag'åter tillbaka. Un
der mellantiden kar jag tillibragt 
11/4 timme i Brüssel och inalles 
tillryggalagt 23 franska mil. Det 
är en härlig rörelse, 'som man måste 
hava känt själv, iför att kunna klar
göra för sig. Hastigheten är oer
hörd. Blommorna vid vägkanten äro 
inga blommor mer utan fläckar eller 
fastmer röda och vita streck; det 
finns inga punkter mer — allt blir 
streck. Städer, kyrktorn och träd 
uppföra en vild dans vid horisonten; 
då och då en skugga, en form, en 
spöklik gestalt, vilken liksom en 
blixt dyker upp i fönstret och för
svinner — det är en banvakt, som 
enligt order paraderar för tåget. 

På kvällen vid återfärden inbröt 
natten. Jag satt i främsta vagnen. 
Framför mig flammade med fruk
tansvärt buller lokomotivet, och mäk
tiga röda strålar, som färgade träd 
och kullar, rörde sig framåt med hju
len. Det till Brüsisel farande tåget 
.mötte vårt tåg. Det finns ingenting 
förskräckligare än dessa 'båda förbi 
varandra rusande snabbheter, av vil-

För Julbordet! 
Dessertrussin (exjra stora), Krak-
mandel, Para-, Hassel» o. Valnötter, 
Eng. Filbertnötter, Kastanjer, 
Smyrnafikon, Dadlar, Carlsbader» 
plommon, Apelsiner, Qulddruvor, 
Mandariner. Äpplen och Päron. 

Stor sortering: Choklad, Kex, Mar
melad i trevliga förpackningar. 

A. CARLSSON 
"TERASSEN" MAJOSNA 
Tel. 6122, 774. Tel. 44774, 41058. 

GRAMMOPHONEN 
i  h e m m e t  
har blivit ett populärt in
strument, som vunnit sprid
ning i alla samhällsklasser. 
Priset lägger ej hinder i vä

gen för köp. 

F ö r d e l a k t i g a  b e t a l n i n g s v i l l k o r .  

Cremona- & Ekophonapparaterna 

utsökta kvalitétsinstrument 
fr. Kr. 59.50 till högre pri
ser. Kom in och låt oss 
provspela dem för Eder. 

Gripsholms gamla modeller 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

L. J. LARSSONS SNICKERIAFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

dan möilkt — for vårt lokomotiv i 
skuggan förbi mig för att gå till sitt 
staill. Likheten var fullkomlig. Lik
som en tröttkörd häst hörde man det 
.stöna i en virvel av rök och flammor. 

Tyger, Filtar, 
Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
ntsäljes billigt direkt från lager. 

S.Ericsons Klädeslager 
Kungsgat. 32,1 tr. Hörn. av Magasinsg. 

OBS. T Nya adressen. 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

"Srzï" Brün T:11"*» 
51 «"»«.»t., GM.b,,7, .trami 

Vårda håretT ^ 
om det är sjukt eller fri,u ** 

ZIWERT'Z Ext 
basta harkonserveringsmedp, * GOfital SSEÄ' «'-«".'SÄ 

Ziwert'z Eftr • ' hos' C 
Lorensbergsgatan V 

' J^-1098. 

€> 
liuiriiif. 

siUJrra*? /KUNGSPORTSPLATSEN t 
UQJjiir&rb isÖDRA LAR M GATAN- ti 

ka den ena fördubblar den andra. 
Från det ena tåget till det andra 
kunde ingenting urskiljas; man 
skönjde varken vagnar eller männi
skor; -man såg blott mörka och ljusa 
former ila förbi i en virvel. Det ko
star verkligen möda att icke inbilla 
sig, att Stålhästen är ett verkligt 
djur. Man hör den frusta, när den 
vilar sig, stöna vid uppbrottet, flåsa 
under farten. Den svettas, den dar-
,rar, den tjuter, den gnäggar, den går 
långsammare, den ilar i rasande 
lopp; den slungar glödande kol och 
kokande vatten på sin väg; oerhörda 
raketer av gnistor spruta varje ögon
blick fram under delss kjul eller föt
ter, och deste andedräkt blir hängan
de som en vacker, vit ånga på trä
den vid vägen. 

Efter min ankomst — det var re-

Hagiund & Svensson 
Kappmagasin 
V A L L G A T A N  2 8  

T E L E F O N  1 3 3  0 .  

Nyttiga J ulklappar! 
Kappor, Dräkter, Moderna Pälsvaror. 

- PRESENTKORT 

KOL VED 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 108 49. Göteborg. 

Nybörj arekurs i 

instan 
Fredagen den 8 Januari. 

Lektionstid efter önskan. 
OBS.! Undervisning meddelas även i 

Tysk, Engelsk och Fransk stenografi. 
Kostnadsfri platsförmedling. 

REMINGTON INSTITUTET 
Västra Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Hr la JVIjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 4B699 

Recept för baKning. 

Yi ge aldrig våra läsarinnor "re
cept" och kunna inte häller nu gå 
ifrån denna princip, men vi kunna ge 
anvisning på en liten säkerligen för
träfflig receptbok för bakning, sam
mansatt av skolkökslärarinnan Inge
borg Jacobsson. Boken som heter 
"Jacobssons receptbok för bakning" 
erhålles gratis i speceriaffärerna. 

de äro allvarliga och icke upphöra, 
skola tillföra oss det vi eftertrakta. 
Den försäkrar oss, att det gäller nå
got av omätlig vikt och något som 
icke får ställas på framtiden. På 
ett outsägligt sätt vädjar denna vår 
renaste, vår djupaste känsla till oss' 
i juletid — må vi höra och 'följa dess 

maning! 

Köp 
•  ID F Asklunds 

Bröd 
Det 

Reducerat värde? 
Livet är fullt av obesvarade frå

gor. Viktiga och mindre viktiga. 
Den som skall utformas här nedan 
hör kanske till det sistnämnda slaget. 

Den fråga, det gäller, framställde 
sig osökt, sedan jag läst Beda Will-
ners artikel i föregående nummer, 
"Vägen till kullerstolen förr och nu", 
och den har kanske en något stötande 
formulering: "Är den unga flickans 
kärlek mindre värd nu än förr?" 

När vi taga våra mormödrars och 
deras mammors urblekta ungdoms
porträtt i handen odh blickande in i 
deras ögon försöka tyda deras väsens 
gåta, få vi en sällsam, men tydlig 
förnimmelse, att de voro annorlunda 
än de unga flickorna av i dag. Hur 
skall man namnge det inifrån kom
mande, som synes illuminera dessa 
unga anleten, dessa oerfarna ögon — 
ljuvhet? Det är något oskuldsfullt 
över dem, något bevarat, något blom-
likt. 

Man förstår, hur höviskt en ung 
renhjärtad man närmade sig en flic

ka av denna typ, hur högt han dyr
kade henne, hur vackert han drömde 
om henne, med vilken courtoisie han 
bringade henne sin hyllning och den 
förkrosselse han kände vid ett avslag. 

Och hon, varifrån fick hon sin sto
ra självkänsla? Varför föll det na
turligt för henne att känna bortgi
vandet av en korg som ett hårt slag 
för den det drabbade, ett slag som 
det var hennes skyldighet att lindra 
och som hon även kunde lindra genom 
ett löfte om systerlig tillgivenket? Be
traktade hon sig icke blott som kvin
na utan även som människa med 
verkligt personligt värde som vän? 
Såg han henne också sådan? 

Förekommer det månne i våra da
gar, att en flicka, som jazzat och 
flirtat med många unga män, kän
ner att hon krossar ett hjärta när en 
av dem framför sitt modärna frieri: 
"Hör du du, du, det är väl så, att 
vi skall bli ett par?" och hon svarar 
nej? 

Knappast! Och varför icke? Är 
hon mera anspråkslös än gångna ti
ders kvinnor? Eller rent personligt 
taget mindre värd? Hur skulle old-
moderns tröstande löfte om systerlig 

tillgivenhet ljuda i hennes mun? Och 
vilken min skulle väl den avvisade 
friaren göra vid undfåendet av denna 
gåva? 

Den uppställda huvudfrågan hör 
till dem, som icke kunna besvaras, 
men åt vilkas övertänkande man kan 
anslå en sysslolös stund. 

Margareta Heijkel. 

Allt slags 

Vildt, Kal-i 

koner, Hare, 

Rådjur, Ren

kött, till 

dagens 

lägsta 

priser i 

Björks Vildtaffär 
St. Saluhallen 1. Tel. 1648 - 20834 

Nyutkomna böcker. 
Folkskolans Barntidnings förlag 

(Stina Quint), Stockholm: 
Barnbiblioteket Kamraterna. Band 

17. Svarte Robinson. En negergos
ses öden och äventyr av Alfred Sé
guin. Illustrerad. Pris bund. 2,40. 

Fågelvisor. Text och musik av Jo
sef Blomqvist. Pris häft. 1,25. 

M. C. Aaröes förlag, Göteborg: 
Ungdomskalendern Mot hemmet. 

- Bidrag av d:r Karl Fries, kommi
nister Georg Lindvall, musikdirektör 
Olof Holmberg, pastor I. Aug. 
Åström, pastor E. A. Skogsbergh, 
Runa, rektor Joh. Rinman m. fl. Pris 
2 kr. 

Nutidens Förlags A.-B., Sthlm: 
Fru Saxons kokbok. Vegetariska 

matrecept enligt näringslärans lagar 
med särskild hänsyn till vitaminlä
ran. Recepten omfatta även bak
ning av olika sorters hälsobröd samt 
konservering av frukt och bär. Pris 
kr. 4,75. 

Formulärbok för alla. Av Ernst 
Westenberg. Formulär, fullmakter, 
ansökningshandlingar, kontrakt m. 
m. Pris kr. 2.50. 

v 

Köp Ed ra Skodn» 
dàr Ni får största urval ™ ^ där Ni får största urval m ^ 

varor, lägsta priser, nämlige°nTa^ 

XscLrtn 
10 Södra Larmgatan 10 

Linnégatan 11. Karl ^ustaW^ 

BREVLÅDA.  
Husmoder. Det är icke utan att ,i 

dela Era dubier! Något måste emel 
lertid göras. Söker man litet i fe 
van finner man väl den rätta ändan 
till slut. 

Skönhetsinstitutet __ ^ 

nonser äro visserligen bra att få, m 

tror Ni inte, att mänskligheten kan 
reda sig utan allt detta jox? Paraf. 

finbehandling ha vi läst något led
samt om. En människa med paraf. 
finerat ansikte får inte ha feber och 
inte får hon gå i solen. Det var en 
dam. som fått sin näsa förbättrad 
genom paraffininsprutning, men så 
kom spanska sjukan med 40 gr. feber, 
parai linet smälte och samlade sig i 
en stor klump i själva nässpetsen. Ti 
vilja inte ha något sådant på vårt 
samvete och därför säga vi nej till 
annonsen. 

S. V., Gr. H—l, E. H.-M.. i. B. 
C. Svar pr post. 

Den gamla Eva. Nej! Nej! 
En rosenrasande. Låt oss se Er 

vrede i skrift. Kanske den är tryck
bar. Är besväret förgäves, har Si 
i alla fall skrivit ifrån Er vreden, 
vilket är hälsosamt. 

v v v f i  f t JUMB 

GtflEBORGS LINOLtiJMtlAfiAS'1 

PE.TER-S, FRANZÉN &C. 
KUNC.L.HOFL. 

KU N ÛSPODT5PLAT5EN A 
TEL: 3 

från Kr. Sportkostymer 

Bluskostymer » » 

Kavajkostymer » » 

GOSSPYJAMAS - GOSSTRUi1 

GOSSUNDERKL.ÄDER 

&S2 

N;o 52. 3: dje årg. 

Ärade Damer! 
Lämpligaste Present 

för en herre är: 

e„ W1LIE1ATT 
15:50 och 9:— 

30 December 1923. 
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Eftertryck tillätes gärna om ».Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag, 
julhälsning från Amerikas kvinnor. 
Knappen. Av Gerda Melcher. 
Städer och trevnad. Av Frida Erikson. 

Vid årsskiftet. 
Mitt hjärta är där mina fäder sova .., 

Dikt av I. A. 
Hjältar och martyrer. Av fiagna Peters. 
Frankrikes kvinnor vilja fred. 

(Jossen. 

Ourli Hertzman=Ericson; Huset med 
vindskuporna. 

Drömmens mysterium. Av * * * 
Goethes sista kärlek. Av Beatrice 

Zade. 
Hur mycket kunna de spara? 

Skrock. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Julveckan brukar i utrikespolitiskt 
hänseende kännetecknas av en välgö
rande stillhet. Så även i är. Vår 
rapport för vad som hänt <och före
varit kan därför göras kort och sum
marisk. 

Efter någon tvekan har tyska riks
regeringen återupptagit konversatio
nerna med Frankrike för -att, i av
vaktan på skadestånds frågan s slutli
ga ordnande, få till stånd en tillfäl
lig överenskommelse i vissa för Tysk
land viktiga frågor. Det sistnämnda 
landet anhåller om rätt att få utöva 
förvaltande myndighet i de besatta 
områdena, att få utskriva skatter där-
in°m och att få övertaga förvaltnin
gen av järnvägame. Slutligen begär 
Tyskland att den av Frank rik e upp
hittade tullspärren mellan det besat
ta området och det tyska moderlan
det skall raseras. — Den franska 
Pressen tror icke att dessa önskningar 
s^°la vinna beaktande hos den fran-
S.a reSeringen, ehuru denna gärna 
v'll klara upp affärerna med Tysk-
aiU'' 'Iman den fruktade arbetarere-

Seringeii i England blir verklighet. 

. e kåda allierade expertkomonis-
onerna som skola göra vissa förun-
ersökningar för den tyska skade-

® aiH sfrågans ordnande komma att 

en'Iin!!ln^r^a ^ me(lio av jan. Den 
kj S uPPgöra en plan för åstad-
Jmande av jämvikt i Tysklands 

1 get och den andra skall leta reda 
3 s t kapital, som bringats i sä-

ker
D

het i utlandet. 

s« „11 en£e^ska allmänhetens intres-
rpD- ni ar ^ kmg den brännande 
^geringsfråg. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 1h år Kr. 3: 50. 'U år Kr. 2: —. 

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

Det grekiska kungaparet, konung 
Greorg och drottning Elisabeth, som 
förjagats fran sitt land, befinner sig 
nu hos drottningens föräldrar, kun
gaparet av Rumänien. Det grekiska 
kungahusets oförsonlige fiende "Ve-
nizelos, republikan och aspirant på 
presidentvärdigheten i den projekte
rade grekiska republiken har återkal
lats till Atén. Han följer kallelsen 
men förklarar att han ingen önskan 
har att övertaga makten i det herre
lösa landet. Men han kanske låter 
övertala sig. 

Julhälsning från 
Amerikas Kvinnor. 
Med alla goda önskningar, som jul

tiden väcker i våra sinnen och hjär
tan, sända medlemmarna av Ameri
kas kvinnoklubbar denna hälsning 
till sina europeiska systrar. Det ges 
i vår tid en uppgift, som kallar på 
alla. världens kvinnors gemensamma 
ansträngningar, nämligen den att 
återställa vad de gångna åren öde
lagt. Vi i Nya Världen dela Eder 
sorg. Låt oss alla sluta oss samman 
för fullgörande av den höga och rätt
färdiga uppgiften som blivt oss 
ålagd. 

Denna hälsning till Europas kvin
nor sändes som ett uttryck för de 
amerikanska kvinnornas önskan att 
förstärka de band av vänskaplig och 
sympatisk förståelse, vilka de känna 
måste existera mellan nationerna.. 
Bland dem som deltagit i denna häls
ning märkas mm G. Winters, Min
neapolis, Minn., ordf. för kvinnoklub
barnas nationalförbund och miss Jane 
Addams, Hull House, Chicago, ordf. 
för Internationella kvinnoförbundet 
iförr fred och frihet. 

K n a p p e n .  
Av GERDA MELCHER. 

låta. 

:an. Skall den konser
veringen bliva sittande eller 

Yativa 

arbetarepartiet komma till mak-tfijj rJ y. auuiiutt t/111 111 
tiva n .Ti anta§es, att det konserva-
att }1-a,k'ommer att göra allt för 

eventn rT ^°n s^n^mnda fruktade 
e,1KekV.1 

f
eteU' "^ai°riteten av det 

hälle önskar helt säkert ic-

Den tI1
<:T1.,S0Clalistregering-

^andelsa f1S "a re§eringei1 önskar ett 
dess bestå ' T8*1 Frankrike> men 

beh amm°^ser synas emellertid 
erDa. "D rt<l °lika belgiska parti-

<fen avgå"germgen har förklarat, att 

Fl S K T O R G E T '  
nner otalet. 

f'rri Parlamentet icke god-

Levnadskonst. 

Tidigt öve sig den som mästare 

önskar att bliva. 
Fr. v. Schiller. 

* 

Gör ingenting som edra ovänner 
icke kunna få veta. 

Seneca. 

* 

Var tacksam för en medtävlare, 
genom vilken du tvingas till flit, 
ihärdighet och försiktighet. 

N .Rosenmüller. 

* 

De dåliga exemplen binda bly 
vid våra fötter och draga oss nedåt; 
de goda exemplen giva oss vingar 

och lyfta oss uppåt. 
Hans Veter Holst. 

Bästa sättet att göra oss själva 
gott är att göra andra gott; bästa 
sättet att samla är att utströ. 

Thomas Brooks. 

En spegel är bättre än en mängd 

porträtt av förfäder. 
Menzel. 

Det är en fabrikssal. Fyra väg
gar, fyra väldiga gråvita, ytor utan 
ett enda fönster. Taket är av glas, 
men korrugerat glas. Om man lyf
ter blicken, når den icke himlens blåa 
valv, utan endast de i takets järn
konstruktion infällda dunkla glasski
vorna, som släppa igenom dagern 
men aldrig det gyllene fästliga sol
skenet. 

Från salarne under och bredvid, 
där tyngre maskiner synas vara i ar
bete, tränger ett mäktigt brus, under 
det att här inne ett sjuttiotal hårt 
stickande symaskiner ispela upp en 
hetsig, gäll melodi. 

Vid ett bord står en man och skär 
till arbetsblusar ur en halvmetertjock 
hopvecklad tygpacke, på vars över
sta • sida mönstret är uppritat med 
krita. Han manövrerar skickligt 
tygbunten fram mot en elektriskt dri
ven knivklinga, som följande krit
strecken snabbt skär ut iframstycken, 
bakstycken, ärmar och linningar, 
vilka sedan brådskande fördelas på 
sömmerskorna, sam sitta utefter de 
båda symaskinrsaderna. 

Ingen enda av dem förfärdigar en 
hel arbetsblus. Var och en har blott 
«n detalj .att utföra. En syr söm
mar, en fäster linningar, en gör 
knapphål, en syr i knappar. Alla 
ha de endast några få handgrepp, 
och alltid desamma, att verkställa, 
Daglig övning har gjort dessa rörel
ser automatiska, -blixtsnabba och blu-
•sariie flyga, med detalj lagd till de
talj, från sömmerska till sömmerska, 
för aét slutligen,, fullbordade och fär
diga, hamna i korgar, ur vilka de 
hämtas av andra händer, som lägga 
ihop och bunta dem för lagret. 

Jag stannar frasmför en av söm
merskorna. Hon syr i knappar. En
dast detta! Oavbruteit! Ur en låda 
bredvid griper hon en knapp, stic
ker in honom i ett f jädrande metall
gap under synålsispetsen, lägger ar
betsblusen till rätta, släpper på den 
elektriska strömmen genom att med 
foten trycka ned symaskinspedalen 
och — knipp — knipp — knipp — 
har nålen sytt fast knappen på dess 
plats. Och så nästa knapp — nästa 
— nästa — nästa — 

Hennes utseende är apatiskt, hen
nes tankar fjärran men hennes hän
der äro fulla av liv där de meto
diskt ila fram och åter över syma
skinsbordet, snabba, påpassliga, rast

lösa, 
Det är ett typiskt industriarbete. 

ISTär man ser det utföras, förstår man 
delvis det jäsande missnöjet bland ar
betaremassorna, men dock endast del

vis. 
Industrien, som lägger an på mass

produktion, har funnit att den stör
sta arbetsmängden vinnes, om arbe
tet uppdelas i detaljarbeten, vilka, 
alltid utföras av samma arbetare soim, 
snart i besittning av istor rutin, kun
na utveckla en eljes icke tänkbar 

snabb arbetstakt. 
Denna arbetsuppdelning ökar pro

duktionen, sänker tillverkningskost
naden odh möjliggör ett bättre eko

nomiskt utbyte, men för industriar
betaren är den icke helt god. 

Arbetet, dag ut och dag in det
samma, blir honom enformigt och 
trist. Det fordrar ingen intelligens, 
ingen verklig yrkesskicklighet, bara 
rutin och det på ett mycket begränsat 
område — hans självkänsla måste li
da av att arbetet är så långt under 
hans verkliga förmåga. 

Ett sådant arbete kan man icke 
älska, icke ni, icke jag, icke någon! 

Men har man giltigt skäl att, som 
arbetarne ofta göra, hata det? 

Helt säkert icke! 
Industrien skapar arbetstillfällen 

och ger levebröd åt hundratusenden, 
som själva sakna förmåga att skaffa 
sig arbetsförtjänst. Att arbetsviljan, 
arbetsförmågan icke alltid äro nog för 
att säkerställa utkomsten det ha de 
sonaste åren med sin fruktansvärda 
arbetslöshet visat. 

Det arbete industrien ger de mån
ga, som behöva sådant, är alltså nå
got att vara tacksam för. 

Det är sant, att det industriella 
arbetet är enformigt, mekaniskt och 
i och för sig glädjelöst. Men låt oss 
ha i minne att det lägger beslag en
dast på en begränsad arbetstid. Det 
tar endast åtta av dygnets tjugufyra 
timmar. 

Med dessa åtta timmars arbete kö
per arbetaren sexton timmars fritid. 
Ar det en god affär han gör? Det 
bestämmes helt och hållet av hur 
denna fritid gestaltar sig. 

En arbetare som efter slutat ar
bete går till ett kyffigt av en odug
lig hustru vanskött hem och som inte 
förstår att fylla sin lediga tid med 
något annat, och bättre än en lur på 
soffan eller ett besök på en ruskig 
ölkrog skall helt naturligt tycka att 
han lever ett hundliv med bara slit 
och släp och ledsamheter. Han får 
icke ut något av värde nr sitt åtta 
timmars arbete. Arbetsförtjänsten 
räcker ingen vart, icke till god mat, 
icke till en ordentlig bostad, icke till 
snygga kläder. Han känner sig ut
sugen av arbetsgivaren, styvmoder
ligt behandlad av samhället och han 
hatar både den ena och det andra. 

Men låt arbetaren ha en duktig 
hustru, ett litet nätt hem där han 
trivs, låt honom vara intresserad av 
läsning, ha. något "hobby" som han 
är förtjust i t. ex. någon art av slöjd, 
koloniträdgårdsarbete eller dylikt, 
låt allt detta fylla ut den långa dag
liga fritiden och han skall med helt 
andra och vänligare ögon se på de 
åtta timmars arbete vilkas avkast
ning gör det möjligt för honom att 
leva det lyckliga liv han för. • 

Klasshatet och det revolutionära 
sociala missnöjet äro i stort sett loka
liserade till industriarbetarevärlden. 
Några av de källor, ur vilka de häm
ta sin näring hava här ovan antytts: 
ett mekaniserat, enformigt och den 
egna förmågan icke motsvarande ar
bete, vars avkastning anses otillräck
lig för en människovärdig tillvaro. 

Det sociala missnöjet innebär ett 
hot mot det bestående samhället, i 

(Eftertryck förbjudes.) 

Städer och trevnad. 
Av FRIDA ERIKSON. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

— Städer och trevnad, sade min 
vän, det är två begrepp, som man 
upphört att sammanställa, hur det 
nu kan ha varit härmed i gamla tider. 
Storstäderna åtminstone. .Jag tänker 
t. ex. på mitt kära. Stockholm. Pom
pöst och glittrande i sol och fest kring 
Strömmens vågor, myllrande av liv 
i trafikens pulsådror, outsägligt trist 
bland hyreskaserner och arbetarkvar
ter. Eggande, berusande, sönderma
lande, nervförbrukande. men trevligt 
— nej! Inte ens i de små lustiga kå
karne på Söder bor trevnaden nutill-
dags, endast det bittra, armodet. 

Landsortsstaden har mera kvar av 
trevnad, men det är icke riktigt det
samma. som fordom. Man söker nu 
följa med sin tid och bygger i höj
den så mycket som möjligt och är 
överlycklig då man nått en avlägsen 
likhet med en gata i Vasastaden. 
Hittills har detta varit idealet. Sta
tionssamhällena ha nöjt sig med att 
imitera Sundbyberg. 

— Nej, fortsätter min vän, skall 
jag tänka på städer och trevnad till
sammans, då vill jag minnas min 
barndoms stiftsstad. Det gulmålade 
envåningshuset med vita pilastrar och 
fritrappa med ledstänger. Ingen som 

vars intresse det därför ligger att 
söka nndanrödja missnöjets orsaker. 
Några av dem äro oåtkomliga. Så
lunda skall det industriella arbetets 
enformiga "själsmördande" och för 
den personliga självkänslan otill
fredsställande natur aldrig kunna 
omvandlas, men eftertanken säger, 
att detta faktum dock ej är av avgö
rande betydelse. Liksom många 
hjärnans arbetare finna sig tillfreds 
med ett maskinmässigt, intresselöst 
arbete, för vilket de äro överkvalifi
cerade. så skola även handens arbe
tare göra det, endast de med arbets
avkastningen kunna köpa sig dräg
liga levnadsvillkor. Lönens storlek 
är och blir en fråga mellan arbets-
givarne och arbetarne, men samhället 
äger möjlighet att dryga ut lönerna 
och göra dem köpkraftigare i fråga 
om den livets trevnad, av vilken sam-
liällslugnet i så stor utsträckning är 
beroende. Särskilt på två områden 
av avgörande betydelse kan odh bör 
ett sådant ingripande äga rum. Sam
hället måste anses skyldigt att föra 
en bostadspolitik, som, utan att för
falla till välgörenhet och allmosegi-
vande, tillförsäkrar arbetarebefolk
ningen de sunda, propra och rymli
ga bostäder, som äro en av grundbe
tingelserna för hemtrevnad. Vidare 
måste samhället anses skyldigt att 
genom obligatorisk undervisning bi
bringa den kvinnliga ungdomen de 
insikter i husligt arbete vilka den sy
nes ohågad eller oförmögen att själv 
förskaffa sig, men vilka äro en annan 
grundbetingelse för hemlycka, sär
skilt. när husfadern, såsom fallet är 
i arbetarevärlden, utkvitterar en re
lativt låg lön. 

var det ringaste bekant i huset gick 
annat än gårdsvägen. Huset låg i 
vinkel åt en gränd och längs denna 
gränd sträckte sig gården med ett 
otal bodar, lider, skjul och uthus. 
Mitt på gården stod en hög kastanje, 
under vars skugga en ståtlig vedsta
pel, till formen lik Basuto-folkets 
hyddor^ föreföll att aldrig förminskas 
eller avtaga. Längre bort låg pum
pen och längst ner vid slutet av tom
ten, skyddad mot gatan av ett högt 
plank fanns ett liten trädgård med 
smala gångar, daihlior, päronträd och 
en kaprifolieberså. Det var en gård 
för barn, kattor och duvor, en gård, 
dit pojkarna drömma sig tillbaka som 
gamla män i staten — "vår gård" —-. 
Nu är den borta, samt med trädgård 
och uthus, och i dess ställe står ett 
fyravåningars stenhus med cement-
puts och "Köp Viskafors galoscher!" 
i manshöga bokstäver på brandga
veln — — 

— Kanske, fortsätter min vän, har 
trevnaden, förjagad från städerna, 
tagit sin tillflykt till villasamhällena, 
dit stadsborna flytt, och där i själva 
verket så många, utomordentligt vack
ra hem skapats. Man är icke så all
deles säker på det. Det ser nästan 
ut som om man på våra städers villa
områden kunde tillämpa det gamla 
ordspråket om ryssjor och äktenskap: 
den som är utanför vill in, den som 
är därinne vill ut. Åtminstone kla
gar villaägaren beständigt. Över av
stånd, dyra resor, mörker, enslighet, 
dåliga, vägar, svårarbetade tomter, 
dyr och svåråtkomlig arbetshjälp och 
mycket annat. Men han kan icke 
tänka sig någon ändring i själva sät
tet att anordna villa-trakter. Sven
sken är vildmarksmänniska, påstås 
det, åtminstone hyser han en stor 
motvilja mot "radhus". Han skall 
ha illusion av att bo ensam i skogen, 
en vildmark på ett tunnland, omedel
bart gränsande intill grannens vild
mark av samma aral. Det är både 
för nära och för långt bort, det är som 
en djurbur på Skansen, och den myc
ket praktiska moderna villan med 
"allt under samma tak" visar en 
Iront utåt alla håll i en natur som 
varken är land eller stad. Man sak
nar slutenheten i "vår gård", där man 
kunde bo mycket tätare intill varan
dra och ändå vara ogenerad, vändan
de ryggen mot grannen och koncen
trerande sig inåt, såsom skånebön
derna och orientalerna göra än i dag. 
Önskade man sällskaplighet, så hade 
man gatan och torget utanför och 
kunde till och med sitta på sin ägan
de bänk framför huset och beskåda 
de förbipasserande. Villaägarna nu-
tilldags måste ju resa in till staden 
och roa sig, hur skulle han annars 
stå ut? 

— Det är svårt att förstå, varför 
trädgårdsstäder med radhus blivit så 
föga populära, då ju detta var den 
vanliga stilen i våra småstäder, dessa 
trevnadens beprisade hemvist. Se t. 
ex. på Gränna, där husen ligga så se
desamt intill varandra, medan den 

i«3 s 
Mal 

t ; 

i .i » 

m 

î 1 

t-,.. 


	108
	109
	110

