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

bandarbeten 
Handarbeten inkomma i moderna, stil
fulla mönster. Ritningar utföres även 
å egna tyger. Plissering, hålsöm, moss-

och sautagebroderier emottagas. 

E  T Ö R N  B E R G ,  R i t -  o c h  H a n d a r b e t s a f f ä r  
Hvitfeldtsplatsen, butik 4. Tel. 15235( 

Vedförbrukare! 
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ved, huggen, sågad och hcmkörd till 14 kr. pr kbm. eller c:a 50 kronor pr famn 
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björk- och alved tillhandahål es allmänheten som förut. 
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I Tala om för mamma 
att de flesta 
av skolkamra
terna få sina 
nya kostymer 

• från 

FISKTORGET. 

1 Tel. 1 092 - 1 8865 - 8072. J 
B Tel. -adr. "BERLINS". |j 
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gen Fröken Ingibjörg H. Bjarnason, 
vid valet uppställd som kvinnornas 
(kandidat. Varmt intresserad av kvin
nosaken och en agitatorisk kraft av 
•stora mått torde hon med visshet som 
alltingsmedlem komma at framgångs
rikt tillvarataga kvinnornas intressen. 
Hon tdlhöir icke något politiskt parti. 

* 

Programmet för den generalför
samling, som kvinnoföreningarne i 
England och Irland utlyst till i sep
tember upptager bland andra frå
gor: Skyddslagstiftningen för barn 
i Norge, Förbudslagstiftningen i 
Förenta staterna, Den psykologiska 
behandlingen av förbrytare samt 
Staternas moraliska och ekono
miska oavhängighet. 

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast läpsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

Ångbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B-., Åsen & 
Jordhammars oca Arlas mjölkför-
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 

Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 
Förstklassigt arbete! 

• 

I den holländska riksdagen hava in
valts 7 kvininor. Socialisterna hava 
insatt två av dem, det liberala partiet 
en och radikalerna likaledes en samt 
de övriga partierna av mer eller mind
re utpräglad högerfärg tre kvinnor. 

Resultatet av valen är en konserva
tiv och religiös majoritet (två tredje
delar) i andra kammaren, något var
till de kvinnliga väljarna väsentligt 

I bidragit. 

Från kvinnovärlden. 
Världen räknar f. n. fyra kvinn

liga diplomater, nämligen fräulein 
Stantschow, nyligen utnämnd till 
förste legationssekreterare vid bul
gariska legationen i Washington, 
lady Surma Dillar Shimum, vilken 
som generalfullmäktig i London fö
reträder det syriska folket, Clothil
de Luisi, attaché vid uruguayska 
legationen i Bryssel och Henriette 
Hoegh, förste legationssekreterare 
vid norska legationen i Mexiko. 

Den berömda spanska skådespe
lerskan Maria Guerrera, som grun
dat Cervantes-teatern i Buenos 
Aires, har av spanske konungen 
tilldelats storkorset av orden "Al
fons XII". 

Det isländska altinget har nu fått 
sin första kvinnliga medlem, nämli-

Vilken är den lyckligaste 
tiden i en kvinnas Ii«? 

Av Mrs Thomas Hardy. 

Vackra Gångmattor. 
Platsens största sortering. 
— Lägsta priser. — 

A . - B .  C a r l  J o h n s s o n ,  
KUNGSTORGET. 

Vad är lycka? 

"Vilket som är en kvinnas lyckli
gaste tid?" En svår fråga, som om 
den ställdes till ett dussin kvinnor sä
kert skulle bli obesvarad av de sex. 
Troligen skulle ej två ge samma svar. 

Och vad är lycka? Är det ej en 
strålande framtidshägring uinder förs
ta hälften av vårt liv, en tjusande Få
gel Blå, som, olltid oupphinnelig, svä
var tätt framiför oss i vår tingdom. 
Tiden går, och en dag finner man 
med vemod att någonstans på vägen 
bar man passerat förbi det efterläng
tade målet, att lyckan ej längre ligger 
framför en utan bakom, odh att allt, 
som återstår för vandraren, är att 
blicka tillbaka med saknad på någon 
period av sitt liv och längtansfullt 
sucka: "Ack, om jag vetat, hur lyck
lig jag var då." 

Men, hör på, är ej detta en alltför 
torftig och nedslående syn på saken! 
Jag kan höra någon modig läsares 
lugna röst svara: "Varför se framåt 
eller tillbaka ? Helt visst är livet, vad 

man själv gör det till, och lyckan blir 
vår, om vi veta att göra oss förtjänta 
av den." Jo säkert, och nu äro vi till
baka vid utgångspunkten igen med 
frågan alltjämt obesvarad. 
. .Skulle förlovningstiden vara den 

lyckligaste? 
Ytligt sett, skulle kanske tiden mel

lan nitton och tjugosju synas böra 
inrymma några av en kvinnas gladaste 
år. Men vid närmare eftersinnande 
förstår man, att den tanken måste för
kastas. Livet är en konst och av alla 
konster den som kräver det omsorgs
fullaste studium. Somliga lära sig 
kanske konsten fortare än andra. 
Några stormande själar lära sig den 
möjligen aldrig, även om de finge 
uppleva sitt hundrade år — vilket 
dock ej är sannolikt med dylika tem

perament. 
Det är ej omöjligt — det är sanno

likt t. o. m. — att i de flesta fall den. 
lyckligaste tiden av en kvinnas liv in
träffar, när hon är över de trettiofem. 
Förbi äro då ungdomens första stor-
ntar och strider, de första desillusio
nerna övervunna. Men resignation 
får ej förväxlas med lyckâ. Ett ar, 
då man slött funnit sig i sitt öde, är 
sannerligen ej det lyckligaste aret i 
ens liv. Man måste behålla hoppet, 
om ej själen skall förgås. 

Det är två perioder i en kvinnas liv, 
som borde vara särskilt lyckliga. Det 
ena är förlovningstiden. I många fall 
är hon då också gränslöst lycklig. 
Men är det alltid så? Nej. 

En fästmö kan ofta göra den tiden 
mycket olycklig för sig själv. Hon 
kanske är självisk och fordrande gent
emot sin blivande make och väntar, 
att han skall slösa bort tiden med att 
uppvakta henne, då han borde vara 
upptagen med att bygga upp deras ge
mensamma hem. 

Hon kanske önskar dyrbara pre
senter, som överstiga hans tillgångar, 
vid en tid, då han borde lägga an på 
att spara för att kunna tillförsäkra 
henne en ekonomiskt tryggad fram
tid. Dylika dåraktiga fordringar bi
draga ej heller till att göra fästmö
tiden lycklig. 

Högre t. o. m. än den sälllhet, som 
den ömsesidiga kärlefeen medför, är ett 
annat slags lycka, den högsta måhän
da, som människosjälen kan få erfara 
och det är moderskapets första år, då 
den unga hustrun börjar fatta, att ett 
dyrbart liv blivit anförtrott åt hen
nes vård. Detta bör vara en verklig 
försmak av himlen. 

Lyckan av att leva för andra. 
Jag antar, att det inte finns någon, 

Bertha Anderson 
3(orsgatan 15 - Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, sol* och 
tvät äkta. Möbeltyger, konst= 
vävda och tiyckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 
OBS.! Prima varor. Billiga priser. 

Eedbar behandling. 

J. BLIXT, Skoaffär 
Dam-, Herr- och Ba nskodon. Solida 

och moderna varor. 
Kungstorget l (Götahallen). 

Bazaren 45 & 47, Kungstorget. 
Nya Sjömanshemmet åt l:sta Långgatan. 

Skanstorget 5. 

DAMKLÄDl; > 
från Kr: 10: — | 

MOCCA 
Kr. 15:-

ESKIMÅ 
Kr. 11:-

Stor färgsortering — EndatTpria kvaiit^r 

FRANS LUNDIN & Co. 
KORSGATAN 11, hörnet av Kyrkogatan 

Bråstli8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Förstklassigt 

DAMSKRÄDDERI 

l 
BESTÄLLNINGAR å Kappor, Dräkter, 
Kjolar och Klädningar utföres först
klassigt och på kort tid. BILLIGASTE 
PRISER. - Egna tyger mottagas. 

ANNA KULLBERG, 
14 Östra Larmgatan 14 

tingen man är sjutton eller sjuttio, så 
kan man ännu ha sitt lyckligaste år 
framför sig. Och hur ofantligt en
kelt är det ej att göra ett år gränslöst 
lyckligt, om detta kain ske endast ge
nom att man glömmer sig själv. 

Nu tycker jag mig höra ännu en 
röst, rösten av en Tomas bland mina 

läsare : 
"Men hur är det? Har ni själv 

verkligen prövat medlet?" 
"Min käre vän", blir mitt svar, "det 

får ni låta vara min hemlighet". 
(Ur Weekly Dispatch.) 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Titfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Götebor» 
(Kitt emot Engelska kyrkas). 

Mottag*ingstid vard. 10—3, sönd, 11 12 

Spécialité: Löständer alla slag. 
arbeten, guldbryggor 0ch 
guldstifttänder. Cl1 

Resande kunna erhålla sina arbeten | 

Varför plågas med dåligt kaffe dä 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker: Kuncs? 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prova redan 
i dag ! 

Det bästa för diskbänken är 2«|0s 

Zinkputs. Bleckburkar à 40 öre. 

som ej kommer ihåg bland sina be
kantskaper någoin liten stillsam gam
mal mö, vilkens liv synes en vara 
oändligt tråkigt och händelgelöst, men 
som det oaktat förefaller inte endast 
nöjd utan innerligetn glad åt sin till
varo, fast hon är överhopad med ar
bete vid vården av en sjukling, en åld
rig far eller mor eller syskonbarn. 
Hon har funnit siin livsuppgift i att 

offra sig för andra. 
Här tror jag mig ha kommit hem

ligheten på spåren. Efter mogen pröv
ning blir mitt svar på frågan detta : 

"Den lyckligaste tiden i en kvinnas 
liv är den, då hon själv skapar sin 
lycka genom att offra sig, villigt och 

hängivet, åt andra." 
När allt kommer omkring, så är 

hemligheten gammal som människo
släktet, fast den måste upptäckas på 
nytt av var och en. "Den som vill 
fräifea sitt liv, han skall mista det." 
Detta står utanför all teologi. .Fri
tänkare och agnostiker skola även er
känna sanningen härav -—• de bästa 
bland dem. 

Det är ju en trösterik tanke att an-

Aluminiumkärlen böra putsas med Zelos 
Aluminiumputs. St. bleckburkar à 45 
öre. 

iner 
Största urval - Lägsta priser 

A.-B.Carl Johnsson 
K u ngstorget 2 J 

KOL VED 

Herskapet Peterson haide varit gif
ta i sexton år och ägde två barn, en 
dotter, 14 år, och en pojke, 12 år. 
Det väntades emellertid tillökning i 
familjen, vilket med hänsyn till de re
dan befintliga barnens ålder vållade 
makarne ett visst bryderi. Tänk om 
barnen gjorde några frågor ! Visserli
gen hade man storken att taga till, men 
lyckligast skulle ju vara, om händel
sen tilldroge sig så obemärkt som 
möjligt. Man enades om, att dottern 
skulle skickas bort på en tids besök 
hos släktingar. Pojken, såsom varan 
de yngst, kunde få stanna hemma — 
hain skulle helt säkert inte reflektera 
över händelsernas utveckling. 

En morgon säger hr Peterson till 

honom : 
— Jaha, min gosse, det är så 

hm — det har velat sig så — hm — 
att du i natt har fått en liten rar 
baby-bror. Och så kan du springa 
bort med det här telegrammet till din 
syster : "Vi äro glada att kunna med
dela dig, att du fått en liten rar bror. 
Pappa och mamma." 

Efter tio minuter kommer Peterson 
junior tillbaka och ger sin pappa en 
handfull småmynt tillbaka: 

— Det blev pängar över ! Jag tyck. 
te telegrammet var onödigt långt och 
ändrade det till: 

"Jag vann, det blev en pojke!" 

* 

Fru Blomsterblad doppar pennan i 
bläckhornet och ser sökande mot ta- | 
ket : 

Vad skall jag skriva?? Man 
har ju uppmanat husmödrarna att ge 
sanningsenliga betyg, men man får ' 
ju inte nämna inågot om, att en tjänst
flicka är oärlig, och Soffi är oärlig, 

Vänta jag skriver så här: Hon , 
är duktig i sitt arbete och tar allting 

lätt. 

Herrskapet Ahlrot har en högt ärad 
gäst till middag. 

Lille Pelle ser länge och grundligt 
på honom och säger till sist i en ljud-
lig viskning: 

— Varför hade mamma mej till att 
lova, att jag ingenting skulle säja om 
den nye farbrorns hår??? Det är ju 
ingenting att säja om det — han hm 
j u inget hår ! ! 

C .  N .  A N D E R S S O N  
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sd köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

A.-B. Nya Bikupan 
45 Kungsgatan 45 

Specialaffär för finare 
D A M U N D E R K L Ä D E R  

Linne fr. 5:50 till högre pris. 
Babyutstyrslar: Babykläd-
ningar fr. 6 kr. och Dopklädningar. 

Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

M ö b l e r  

G a r d i n e r  
M a t t o r  

Modernt och billigt 
hos 

F .  R E T E R S E N ,  
Kronhusgatan 22-

Sänd Eder TVÄTT till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete. <&> Snabb leverans 

Med beundran 
följes alltid ett vackert ansikte, 
och vid ständigt bruk av 
Yvy-tvålon bevaras skön

heten till sena åldern. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär landet rent. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor• 

——TT- Tel. 8578, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERlW 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

Madame", mumlade han knappt hör
bart och så plötsligt lidelsefullt, 
nästan brutalt : "Ma chérie, ma petite, 
merci !" 

Lena kände igen tonfallet, det var 
nu inte hans ord hon behövde frukta, 
utan blickens tvingande maktspråk. 
Hon försökte undgå den så länge 
som möjligt. Så fick hon lite mod. 
Det var plötsligt som kände hon 
Johns närhet : Jo visst, han var ju 
med henne, skyddande, hjälpande — 
i detta ögonblick intensivt tänkande 
bara på henne. Hon kom ihåg hur 
han rått henne koncentrera tankarna 
på t. ex. någon dikt för att hålla 
hjärnan klar och Lena började med : 
"Det växte uti Hildings gård", sam
tidigt som hon drog handen till sig.-
"Det blir en tvekamp", tänkte hon, 
men det första övertaget, kände de 
båda instinktivt, hade han förlorat. 
Detta gjorde honom — den store tek
nikern — en smula osäker. 

Med beräknad effekt knäböjde han 
långsamt — aj, teater — reagerade 
Lena ögonblickligen. Med en känsla 
av lättnad förstod hon då i ett ögon
blick hur det ständiga umgänget med 
en man av Johns äkta, under alla för

hållanden fullkomligt ärliga natur, 
stålsatt henne mot detta raffinerade 
narrspel. 

Chattrêve, som kände hur hon gled 
ifrån honom, reste sig upp och börja
de nu tala musik — fick han spela 
sin sista komposition för henne, han 
hade tillägnat henne den — visste hon 
det ? 

När han så fått henne att släppa 
av sin intensiva vaksamhet fångade 
han plötsligt hennes ögon med sina, 
tvingade hennes blick in i sin, tog 
den, sög den, samtidigt som han för
siktigt nalkades henne och helt lätt 
lade handen på hennes panna. "De 
växte härligt i det gröna", hela rum
met började att gunga och Lena kän 
de en vanmakt fylld av fasa gripa 
sig. "Je vous adore", viskade han. En 
solstråle råkade falla honom i ögo
nen och bländade dem, så Lena hann 
flytta sin blick en hårsmån. Den stan
nade vid rynkorna omkring ögonen 
— tinningarna. Hon kom åter att 
tänka på John. Även han hade djupa 
fåror plöjda litet varstans. Men vil
ken skillnad ! De berättade om ett 
verksamt liv, om strider och mot
gångar, om natt efter natt vid arbets

lampan, ja naturligtvis också om an
dra ting — starka känslostormar — 
kärleksöden. Men dessa rynkor, nål
fina, repade på kors och tvärs! Vad 
själen tydligt framträder i ett ansik
te med åren! De grinade i cynism, 
talade om sensationslystnad, iskyla 
och grym hänsynslös lust att pina. 

Lena började tala, lågt och samlat: 
"Jag önskar gå nu, Mr. Chattrêve 

— ni har förlorat makten att fast-
hålla mig mot min vilja, jag är gudi 
lov alldeles fri ifrån er. Detta fyl
ler mig med en sådan lycksalighet, 
att jag nästan förlåter er." 

Chattrêve släppte henne som stun
gen av en orm. "Tror ni", väste han, 
"tror ni jag kommit denna långa väg 
för att stå här och höra er säga det
ta?" 

Blixtsnabbt fattade han om hennes 
strupe med båda händerna och lyc
kades nästan, om än ej fullständigt, 
kväva hennes rop på hjälp. 

I nästa ögonblick var rummet ett 
dansande virrvarr av armar och ben. 
Det var Ingvar, som funnit ögonblic
ket vara inne, att överge sin roll av 
passivt lyssnande i rummet utanför-

"Ni lus, ni bov, ni smutsiga lilla 

hund !" ropade han, vild vid tanken 
hur det skulle gått, om han icke varit 
tillstädes. 

"Gud i himlen, Ingvar, släpp ho
nom", Lena drog Ingvar allt vad hon 
orkade bort ifrån fönstret, där han 
stod med sitt sprattlande offer, fär
dig att kasta det i gatan. "Vi är i 
femte våningen. Släpp honom !" 

Det blev alldeles lugnt och stilla, 
en plötslig reaktion överkom dem alla 
tre. Mr. Chattrêve var den förste, 
som återvann fattningen. "Je vous 
demande pardon, Madame" sade han 
med en elegant bugning och till Ing
var: "Jag förstår eder, Monsieur, 
tillåter ni att jag drar mig tillbaka?" 

"Ja, och det i rödaste rappet, om 
livet är dig kärt !" 

"Ingvar, kom, nu gå vi", bad Le
na och tog hans hand, "hem till John 
och tacka honom för min frälsning." 
Ingvar följde henne halvt motvilligt. 
Så skakade han av sig sina tankar, 
som inte ville släppa Chattrêve, som 
han tyckte sluppit undan alldeles för 
lätt. — 

John öppnade själv dörren. Lena 
flög honom om halsen: "John, John, 
jag är så lycklig!" Han strök henne 

över patinan medan en lättnadens 
suck banade sig fram över hans läp
par. "Gud ske lov", var allt han kun

de säga. 
Så tyckte han sig förstå den dubb

la innebörden av hennes ord. Han 
rätade pä sig och lyfte huvudet en 
smula högre än vanligt. Det var så 
hans vana under ödets slag. "Kära 
barn", sade han, "kära båda unga, 
iglada barn, jag förstår " — Han räck
te dem var sin hand. "Och inte skall 
jag stå i vägen för er lycka" 

Lena lät undslippa sig ett litet för
vånat rop. Ingvar däremot skakade 
på huvudet: "Nej, John, det är inte 
så väl, men jag är ändå glad att ha 
kunnat göra lite verklig nytta i dag. 
Farväl." 

Lena dansade in i rummen och 
John följde långsamt efter. Rätt som 
det var började hon skratta. Tänk 
att man kan vara så dum, John! 
Tänk, att jag inte begripit, att det 
var dig jag höll av, förrän nu ! Så 
blind jag har varit, nu är det som 
hade en bindel fallit från mina ögon 

och — oh nej, vad det är härligt att 
leva! John, är du inte glad? John 
vad är det?" 

Han försökte svara, men orden 
tycktes fastna någonstans i halsen. 
Så uppgav han försöket och drog 
henne intill sig. "Kära, kära liten 

— var allt han kunde få fram. 
Det följde en lång tystnad, sorrivaf 

förmer än ord. 

Den nye jakträttsinnehavaren Ja f  

en liberal herre, men mycket dåj!> 
skytt. När han därför under ]a 

ten vände sig till den åtfölja11^ 
torparen och frågade honom, 
han trodde att skottet råkat, sva 

d e  d e n n e  d i p l o m a t i s k t :  J  
— Inte precis. Men det var 

fint skott i alla fall. Ja g 'iar a ^ 
i mitt liv sett en hare bli så hem 

rädd. 
* 

Fru Rosenquist skriver ihop 

annons: 
En vacker dögg skänkes bor ^ 

verklig djurvän. Hunden àr ^ 
bortskämd utan äter vad som 

en 

ti« 

och tycker särskilt mycket  on 

barn. 
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~7Zrtyck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Är den fattige fortlarande rättslös? 

Av jur. kand. Hilma Hansson-Söderquist. 

Ropet på mor. Av F. C. 

Lyckan. 
Den gifta kvinnans arbete utanför 

Av fil. kand. Signe 
hemmet. 

Paul Géraldy. 
Lindberg. 

Gå ej genom livet utan att leva. 

Teaterspalten. 
Ett rosenkåseri. Av H. A. 
Människoätaren Bacill. Av A. C. 

»Bröllopsdagar». 

För vems skull? 
Det är klokt att leva i Sparta. 
Elden är lös! 
Vaktombytet. Av Crayon. 

M. M. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Den gångna veckan har i utrikes

politiskt "hänseende varit kritisk. 

De skadeståndsförhandlingar, vil
ka förts mellan Tyskland och bel
giska regeringen som ententens 
ombud hava blivit resultatlösa. 
Tyskland synes nämligen icke kun
na godkänna det belgiska kravet att 
tyska skattkammarbevis skola ut
ställas för de den 15 aug. och 15 
sept, förfallna skadeståndsbeloppen 
samt att Tyskland, som säkerhet 
för dessa skuldsedlar, skall göra en 
motsvarande gulddeposition i en av 
belgiska regeringen godkänd bank. 
Hoppet om en för hela världen gag-
nelig uppgörelse i godo torde där
för åter få skrinläggas. Frågan går 
sedan till skadeståndskommissionen 
i Paris. Och isom nästa instans står 
den sabelskramlande franska rege
ringen med sitt hot ,om militära 
kraftåtgärder mot det vapenlösa 
Tyskland. I sanning en heroisk 
hållning! 

Hur allvarligt det tyska proble
met än är har det dock under den 
gångna veckan fullständigt undan
skymts av Orientfrågan, vilken 
plötsligt trätt i förgrunden, hotan
de, oroväckande. 

Låt oss i största .möjliga korthet 
rekapitulera det stycke historia, ur 
I liket de nu timade händelserna 
'e(ia sitt ursprung. 

Under kriget kämpade, som be-
ar>t, Turkiet mot ententen och 

varjde sig framgångsrikt. Det ryck-
es dock med i det stora nederlaget 

°c fick liksom de förbundna län-
erna fredsvillkoren dikterade för 

orimligt hårda villkor: avväp-
svindlande skadeståndsbelopp 

v'1L 0^ant'ig'a landavträdelser, av 
so 

a 'ej°nparten gick till Grekland 

larul ke'°n'nS' för de tjänster detta 
under ledning av konseljpre-

^enten Venizelos 

säte i Angora. Denna händelser
nas utveckling hotade att beröva 
grekerna de dem tillerkända tur
kiska landområdena, framförallt de 
i Mindre Asien. Det gällde där
för att med vapenmakt genomtvin-
ga besittningstagandet. Konung 
Konstantin, som under Venizelos 
maktperiod levat i landsflykt men 
återkommit till Grekland, kallade 
folket till vapen för att realisera 
den stolta drömmen om ett Stör-
Grekland, och en stark grekisk här 
överfördes till Mindre Asien. I de 
första bataljerna med kemalisttrup-
perna följde vapenlyckan de gre
kiska färgerna, och betydande land
vinningar gjordes. Efter hand ble-
vo segerbulletinerna sparsammare, 
och till sist kom endast med långa 
mellanrum meddelande om en eller 
annan skärmytsling, vittnande om 
att kriget ännu icke helt upphört 
Under tiden fördes Orientfrågan, 
det turkisk-grekiska melilanhavan 
det, på tal vid olika ententekonfe-
renser och debatterades livligt»' un
derstundom hetsigt i världsprässeo, 
framstående som ett nog så farligt 
tvisteämne mellan England oc.i 
Frankrike. Dci iörstnänmdä la.i-
det, för vilket ett starkt Turkiet 
med hänsyn till det engelska orient-
väldet, måste anses innebära en be 
tydande olägenhet, har skänkt 
Grekland sina sympatier och väl 
även sitt verksamma stöd, under 
det att Frankrike, vilket alltid ti
digare, världskrigsperioden undan
tagen, stått i synnerligen vänskap
lig relation till Turkiet, upprätthål
lit denna tradition och enligt för
ljudande t. o. m. ställt tanks och 
artilleri till kemalisternas förfogan

de. 
Och nu har det grekisk-turkiska 

kriget åter blossat upp, turkarne 
stå som segerherrar, grekerna äro 
slagna och deras välde i Mindre 
Asien störtat. 

Vad skall nu följa? Ingen kan 
förutsäga. Kanske en turkisk fram
stöt mot Balkan med ett försök aitt 
erövra Konstantinopel och sunden 
samt de förlorade europeiska land
områdena. Ett är visst, de turkiska 
segrarne hota viktiga engelska in
tressen liksom de utgöra ett -rot 
och en fara för grannfolken. Tele
grafen mäler också om militära för
beredelser både av England och av 
samtliga Balkanstater, liksom även 
om en viss av orientproblemet fram
kallad spänning mellan Frank
rike och Britannien. 

En god nyhet har veckokröni
kan — det utarmade Österrike lur 
erhållit löfte om ett internationellt 
lån, c:a 270 miljoner stort. 

Är den fattige 
fortfarande rättslös? 

Av Jur. kand. Hilma Hans son-Söder quist. 

gjort ententen. 
ro h 'era'^e makternas trupper vo-
tUr|^er^ar ' Konstantinopel, och den 

dersJ 6 su^anen med regering un-

kören ^ tru^ansvar^a fredsvill-
üldr" den godkändes emellertid 
i st^. c'et turkiska folket, som 

mnt 6t reste väpnat motstånd 

ring fö?"-^' E" "y tUrkisk re&e" 
dç ,'s vilken Kemål Pascha träd-

P tsen, utropades och tog sitt 

Arbetet. 
"Arbetsstriderna" är en stående 

rubrik i dagspressen — var god se 
efter ! Vadan all denna oro inom den 

industriella världen? 
En engelsk expert pa arbetspro-

b lernet, Sir Lynden M a c a s se y, har 
utgivit en avhandling i ämnet ur vil
ken vi återgiva ett par satser, värda 

att begrundas : 
"Den moraliska plikten gent emot 

arbetet synes i våra dagar, hava om
vandlats till en plikt — att göra sa 
litet som möjligt för lönen. 

"Förr i världen arbetade männi-

Fattiga människor behöva mer än 
andra ta vara på sina rättigheter i 
förmögenhetsrättsligt och övriga av
seenden. Hur ofta få de dock icke 
på grund av sin fattigdom avstå där
ifrån! Själva ha de ej förmågan att 
bevaka sin rätt och föra sin talan in
för domstol, och det är dyrbart att 
anlita advokat. På sista tiden har 
emellertid en förändring till det 
bättre inträtt för den obemedlade som 
behöver rättshjälp, nämligen med in
rättandet av de offentliga rättshjälps
anstalterna och införandet av lagen 
om fri rättegång. Den juridiska hjälp 
som erbjudes på de förstnämnda kan 
naturligtvis ej bli så personlig som 
hos den privata advokaten, men är 
dock rätt så effektiv. Den rättshjälp 
som den obemedlade har tillgång till 
enligt lagen om fri rättegång hotar 
däremot att bli tämligen . ineffektiv, 
vilket framgår av följande. Enligt 
lag av den 19 juni 1919 har varje per
son som saknar medel till gäldandet 
av kostnaderna fär en rättegång en
dast" att till vederbörande domstol stäl
la en ansökan om fri rättegång åt
följd av en av honom ifylld uppgifts
blankett som finns ätt få på ifråga
varande domsagas kansli, hos kyrko
herde, roteman, stadsfiskal e. d. Om 
uppgifterna i nämnda blankett äro 
tillfredsställande och bestyrkta av of
fentlig myndighet eller annan trovär
dig person beviljas vanligen fri rätte
gång. Detta innebär ej blott att den 
obemedlade själv slipper gälda 
vittneslöner och får alla protokoll 
gratis utan även att han på statens 
bekostnad får rättegångsbiträde och 
det just den person som han i ansök
ningen föreslår för såvitt domstol ic
ke anser särskilda skäl föreligga att 
avvika från förslaget. Emellertid kan, 
även om förutsättningarna i övrigt 
föreligga för erhållandet av fri rätte
gång, den fria rättshjälpen enligt 
förevarande lag blir rätt så illusorisk, 
beroende på att dess "bestämmelser gi
va domstolarna en vidsträckt diskre
tionär prövningsrätt. De icke blott 
ha rätt att såsom nyss angivits, låt 
vara i undantagsfall, tillsätta annat 
ombud än som föreslagits. Enligt 
§ 2 kunna de dekretera att intet som 
helst rättegångsbiträde är erfoderligt 
för parts talan. Domstolarna skola 
också pröva om hörandet av åbero
pade vittnen är nödvändigt för må
lets utredning. Endast för den hän
delse att detta anses vara förhållandet 
går vittnesersättningen ut av allmän
na medel. Emellertid beror det fram
för allt på hur ersättningen av all
männa medel till det av staten för
ordnade ombudet utdöms, ifall den 
obemedlades rätt till fri rättegång 
skall bli effektiv eller ej. Utmätes 

» m 
detta arvode för snålt kan naturligt
vis en rättsbildad, något så när kvali
ficerad advokat, icke i längden åtaga 
sig fria rättegångar, till skada för den 

obemedlade, som får nöja sig med i 
bästa fall sakförare, av vilka icke alla 
åtnjuta det bästa anseende och ha 
kompetensen att föra sin klients talan. 
Hur är nu domstolarnas praxis ifrå
ga om utdömandet av ersättning att 
utgå av allmänna medel till rätte
gångsbiträden, som förordnats enligt 
lagen om fri rättegång? Ja, tyvärr, 
måste man säga att den ersättning 
som bjuds vanligen är underbetalning. 
Skickliga Stockholmsadvokater t. ex. 
som rest till avlägsna delar av landet 
på ting hava tillerkänts 25 kr. i arvode 
pr tingsinställelse, ja, det har t. o. m. 
hänt att en häradsrätt underlåtit att 
utdöma någon som helst ersättning 
åt Stockholmsombud, naturligtvis un
der försök att motivera detta med al
la möjliga juridiska spetsfundigheter. 
Då man betänker att det förordnade 
ombudet i fria rättegångar dessutom 
icke, som annars är vanligt bland ad
vokater, får sitt arvode i förskott 
utan/i regel i efterskott vid rättegång
ens slut, förstår man att det icke är 
lockande för en advokat att åta sig 
ett mål enligt lagen om fri rättegång. 
De duktiga män som utarbetade lagen 
om fri rättegång menade förvisso att 
en effektiv juridisk hjälp skulle be
redas den obemedlade. Emellertid 
blir den fattige i stort sett fortfarande 
rättslös om domstolarna fortsätta den 
praxis på vilken de slagit in i fråga 
om tillmätandet av arvoden åt om
bud, förordnade enligt lagen om fri 
rättegång. Först när denna ersättning 
i beloppet närmar sig något så när 
en advokats vanliga erhållna betal
ning för sitt arbete, upphör den fria 
rättshjälpen att vara illusorisk-
Principen om sparsamhet med statens 
medel är nog tilltalande. Emellertid 
frågar man sig varför den skall åbe
ropas just när det gäller att förhjälpa 
den fattige till sin rätt. 

soden i Slottsskogen hade jag för ett 
par veckor sedan vid ett ärende hos 
detektivavdelningen i polisverkets 
byggnad vid Spannmålsgatan, då jag 
vid passerandet av ett rum på väg in 
till chefen hörde gråt bakom ett för
hänge. Bredvid detta stod en detek
tivkommissarie. ' Mitt besök hade 
kanske avbrutit förhöret med den 
gråtande flickan bakom förhänget. 
Här var också en som behövde mor, 
en moders hjärta att gråta ut vid, en 
moders hand att trygga sig vid. Det 
modershjärta som varje god och för
ståndig kvinna äger i sin förståelse 
av mänsklig sorg och nöd, och som 
ingen poliskommissarie i världen — 
hur god och välmenande, erfaren och 
juridiskt bildad han än må vara — 
kan åstadkomma, därför att denna 
egenskap är medfödd och av speciellt 
kvinnlig natur. 

"Kvinnans plats är i hemmet", 
heter det. Låt oss ändra denna tros
artikel till "Kvinnans plats (liksom 
mannens) är överallt där hon kan 
vara till nytta", särskilt där lidande 
och nöd finnas, överallt där ropet på 
"mor" höres. 

När skall samhällsmoderligheten 
bli erkänd som en nödvändig faktor 
vid ßfkaipandieit iooh tiMvarataganldet av 
människovärden och människolycka 
för d!e många? 

skorna iför egen fördels slkuill, i Våra 
dagar äro de fcöjida att låta bli att 
arbeta av 'fruiktan för att de dänmed 
skulle kunna gagna anidra." 

Ropet på mor. 
Av F. C. 

Det är nu fyra decennier sedan 
jag i Slottsskogen blev vittne till en 
episod — vardaglig nog, fruktar jag 
— vars intryck aldrig hunnit för
blekna, därför att det så ofta förny
ats genom liknande händelser. 

Det var söndag, högsommar med 
strålande solsken och rikaste blom
sterprakt, och en publik i feststäm
ning, högtidsklädda barn i munter 
lek, följda av föräldrarnas stolta blic
kar. Plötsligt avbrytes den allmän
na feststämningen av ett barns för
tvivlade skri: Marnma, mamma! 
— En liten gosse om nio eller tio år 
rusar med' ett wienerbröd i handen 
utför vägen från Malmgårdens re
staurang. En vredgad mansröst ro
par på polis, och en sådan kommer 
hastigt framspringande, griper bar
net om armen och leder bort det och 
de förtvivlade ropen på mamma dö 
småningom bort. 

Den, senaste påminnelsen om epi-

Lyckan. 
Lycklig är den, som Zevs. 
Lagom givit med sparsam hand. 

Horatius. 
* 

De flesta av oss äro endast lyckans 
samtida; vi höra henne omtalas runt 
omkring oss, men vi dö, utan att ha
va gjort hennes bekantskap. 

O. Pir mes. 
* 

All lycka måste köpas med smärta. 
För den sanna lyckan betalar man 
köpesumman, innan man erhåller den ; 
för den falska efteråt. 

J. Foster. 
* 

När himlen är beständigt klar 
Gror tistel blott och törnetagg, 
Men allting trivs 
När ömsom givs 
Blåst, solsken, moln och kulna dar. 

U. Rudenschöld. 
* 

Lvdkan narrar stora, .slmå, 
Leker med guldtärning. 
Bästa örngått du kan få 
Är fullbordad gärning. 

B. S.Ingeman. 
* 

Vår lycka beror ej på ombyte av 
ställning, utan på ombyte av sinne
lag. 

F. Lobstein. 
* 

De tre stora grundvillkoren för 
livets lycka äro : något att göra, nå
got att älska, något att hoppas. 

F. Chalmers. 
* 

När lyckan vänder oss ryggen, är 
hon ej dien enda, sam gör det. 

/. Petit-Senn. 

* 

Det är lycka, då man har allt vad 
man önskar, men det är större lycka 
att icke önska sig mera än man har. 

H. Zschokke. 

Den gifta kvinnans 
arbete utanför 

hemmet. 
Den fråga, som inneslutes i rub

riken här ovan, har ju tidigare be
handlats av "Kvinnornas tidning" 
i några utredande läsvärda artiklar 
och återfinnes även i den nyligen 
"under strecket" införda kvinnliga 
självbekännelsen, rubricerad "Ett 
för högt pris?" 

Det tyckes som om denna fråga 
just nu skulle vara synnerligen ak
tuell. Den sysselsätter icke blott 
kvinnotidningarne, utan även för-
fattarne hava i densamma funnit 
ett tacksamt romanstoff. Nu se
nast har en engelsk förf. Mr Hut
chinson behandlat ämnet i en bok 
betitlad "This freedom". Jag har 
sett den lovordad i åtskilliga en
gelska tidningar och karaktäriserad 
som just "ett ord i rättan tid", men 
däremot får den underbetyg av den 
engelska kvinnotidningen The Wo
man's Leader". 

Vad romanen vill bevisa, anmär
ker tidningen i fråga, är att om en 
gift kvinna arbetar utanför hemmet 
— gå hennes barn under! Hon må 
ordna det aldrig så klokt, ansträn
ga sig aldrig så, det sakförhållan
det att hon tillbringar sina förmid
dagar borta från hemmet kommer 
med nödvändighet att fördärva 
barnens moral och att gå förödan
de ut över deras känsloliv! Och 
hennes make kommer att sitta med 
ansiktet begravt i händerna, kla
gande : "Jag har dock rätt till ett 
hem! " 

Ja, detta är kontentan av inne
hållet i This freedom liksom av in
nehållet i alla andra modärna ro
maner uppbyggda på samma ämne. 

The Woman's Leader vill gent
emot mr Hutchinson göra gällan
de att den föreliggande frågan är 
alltför komplicerad för ett så sum
mariskt domslut som hans. Man 
kan icke för mängden av olikarta
de fall finna en för alla giltig hu
vudregel. Här liksom på alla andra 
områden måste man taga hänsyn 
till de olika faktorer, som spela in 
i varje särskilt fall. ,Om en gift 
kvinna skall upptaga eller fortsät
ta förvärvsarbetet och vilken inver
kan detta kommer att ha på hem
met beror på en massa omständig
heter: på henne själv, hennes ma
ke, på arbetets beskaffenhet, på 
barnen, på den ekonomiska ställ
ningen, på den vederbörande kvin
nans hälsa, krafter och tempera
ment, på hennes och de övriga fa
miljemedlemmarnas ålder o. s. v. 
Det enda man med absolut visshet 
kan säga är att här är det ingen 
annän än kvinnan själv som kan 
och äger rätt att fälla utslaget. In
gen annan har befogenhet att be
stämma över henne, beskära hen
nes handlingsfrihet. Hon är en fri 
och självständig varelse. 

I detta påstående ligger icke nå
got underkännande av barnens rätt. 
Så långt vi kunna se tillbaka i ti
den och så långt vi kunna skåda 
framåt har barnets rätt haft och 
skall den ha sitt säkraste värn i 
kvinnans hjärta. Män må tala, och 
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Gå ej genom livet 
utan att leva. 

Lord Ernle, f. eng. jordbruksminis
ter, höll för någon tid sedan ett spiri
tuellt och fängslande föredrag för 
studenterna vid Birchbeek College 
över konsten att leva. 

"Uppfostran har", betonade han 
därvid, "många mål, vilka alla skulle 
kunna sammanfattas i ett enda ord : 
liv. Uppfostrans mission är att lära 
oss leva, och det är en livslång pro
cess. Vi äro mänskliga varelser, och 
som sådana måste de flesta av oss 
lära sig att förtjäna sitt livs uppe
hälle, innan vi kunna lära oss att le
va. Men en uppfostran, som är ute
slutande ägnad att fostra för ett yr
ke, för affärer, uteslutande avsedd 
att sätta oss i stånd att förtjäna vårt 
uppehälle, med den komma vi inte 
långt. Den kan lämna oss, och den 
gör det också ofta, nästan alldeles 
på samma punkt, erfarenheten un
dantagen, där vi befunno oss i vår 
tidiga barndom. 

Naturligtvis ha studierna-en prak
tisk nytta med sig. De ha betydelse 
för vår professionella utbildning. De 
äro medel fram till ett personligt mål. 
De tjäna det medfödda intresset, vår 
personliga lycka och framgång. De 
sätta oss t. ex. i stånd att genomgå 
de examina, som påtrycka oss en 
stämpel av kompetens. De öppna för 
oss nya banor. De förbättra våra ut
sikter till avancement. De öka vårt 
värde på arbetsmarknaden. Låt oss 
ej underskatta dessa fördelar. Men, 
om detta är allt, så ha våra studier 
förfelat det högsta målet. 

Varje uppfostran bör utgöra en 
förberedelse, en träning och en eggel-
se för oss att bli våra egna uppfost-

de göra det också i överflödande 
mängd, om moderskapets heliga 
plikter och om den glädje som in-
neslutes i en moders offer för sina 
barn, men kvinnorna veta och sko
la alltid veta mer om dessa ting än 
vad någon man kan finna ord för. 
Man kan i detta fall lita lika myc
ket på vår tids frigjorda kvinnor 
som på gångna tiders i bojor slag
na mödrar. Kanske kan man hysa 
ännu större tillit till dem, ty utom 
den instinktiva kärleken, den in
stinktiva offerviljan äga de större 
kunskap än sina föregångerskor, 
mera styrka och ett mera utveck
lat förstånd. Anne Fox. 

I 

CLCdst 
och mest beprövat i vårt land 
är Tomlens Tvättpulver. Ni kan 
använda det med fullt förtroende 

och med bästa resultat. 

rare. Våra studier bliva värdelösa i 
fråga om det högsta syftet, om de ej 
hos oss väcka törst efter mera vetan
de, vare sig detta är till gagn i vårt 
yrke eller ej. Om de ej öka vår 
känsla av det inre behovet av and
lig och sedlig utveckling, vare sig 
denna utveckling banar vägen till 
världslig framgång eller ej. 

Vad som, från denna synpunkt 
sett, är av vikt, är ej vad vi veta, 
utan vad vi vilja veta och äro be
slutna att skaffa oss kunskap om; 
inte vilka böcker vi läst, utan vilka 
vi läsa nu och framdeles ämna läsa ; 
inte våra talanger utan vad vi sträva 
efter, vad som kan entusiasmera oss. 
Inte våra kunskaper alltså, utan våra 
intressen. Vårt livs utveckling kom
mer att bero ej av vårt vetande utan 
av våra sym- och antipatier, vår smak, 
våra tycken. 

Vi måste förtjäna vårt uppehälle, 
och uppfostran är en hjälp härvidlag. 
I ordets trängre bemärkelse är det 
vår 'kallelse' att vara läkare, advo
kater, bokhållare, ingenjörer eller nå
got annat. Men i ordets sannare och 
djupare betydelse är det vår kallelse 
att vara män och kvinnor samt med
borgare i vårt land. Som män och 
kvinnor ha vi liv att leva, och en god 
uppfostran lär oss att leva liv, som 
äro fullare, djupare, rikare, mera in
tressanta och mera gagneliga. Den 
hjälper oss att utveckla alla våra an
lag. Den lär oss att ej förbise några 
av våra andliga eller sedliga hjälp
källor. Den hjälper oss att växa upp 
till vår fulla längd som män och 
kvinnor. 

Som medborgare ha vi plikter att 
fullgöra mot oss själva och samhäl
let, och all uppfostran, som är värd 
detta namn, bör ej endast träna oss 
till att göra det bästa bruk av de 
timmar vi tillbringa på kontor och 
fabrik utan även till att klokt och 
värdigt bruka våra lediga stunder, till 
en renande, upplyftande, förädlande 
användning av den tid, då vi äro våra 
egna herrar och kunna giva fritt spel
rum åt våra böjelser, tycken, intres
sen. 

Vi leva i oroliga tider. Hoppet om 
lugn ligger i uppfostran. Inte i upp
fostran i den inskränkta bemärkel
sen av träning för ett yrke, utan i 
träningen för livet såsom män och 
kvinnor och medborgare. Även ar-
betarne böra göras delaktiga av en 
högre uppfostran. De äro utledsna 
vid yrkesskolor och tekniska institut, 
som endast bibringa dem större yr
kesskicklighet, och önska allmänbild
ning, att fostras till människor och 

medborgare. 

Otaliga män och kvinnor gå genom 
livet utan att verkligen leva. De må 
vara än så utmärkta arbetsgivare, än 
så förträffliga arbetstagare; de må 
betala sina skatter till stat och kom
mun till punkt och pricka; men ena 
hälften av deras natur är död och 
förfrusen. Deras fantasi har aldrig 
blivit odlad, deras slumrande anlag 
ej uppväckta, deras bundna intres
sen ej frigjorda. Deras synkrets är 
trång, inskränkt av det medfödda in
tresset för deras egna personer, deras 

egen fördel. 
Obrukade förmögenheter förvand

las till obrukbara. Vi kunna ej stå 
stilla. Förändring av något slag fort
går hos oss i varje ögonblick. Den 
kan leda uppåt,eller lika gärna nedåt. 
Den kan medföra förbättring eller 
försämring. Fantasi, sympati, för
mågan att inspireras av en stor tanke 
eller en stor händelse, gåvan av osjäl
visk entusiasm — alla dessa förmö

genheter stärkas genom övning. Och 
lika visst bliva de avmattade, försva
gade och dödade genom brist på öv
ning. • 

Till alla dessa personer har det lik
väl kommit ögonblick vid något till
fälle i deras liv, då de känt sig upp-
lyftade till ett högre tanke- och käns-
loplan än vanligt, ögonblick, då livets 
småting syntes mindre och de stora 
tingen större, ögonblick, då de känt 
sig mäktiga av något högre än den 
vanliga, vardagliga slentrianen. 

Ju mer vi fylla våra sinnen med de 
rika minnena från vårt folks historia, 
som talar om höga strävanden och 
stora dåd, ädla offer och ärorika ne
derlag, desto mer livar detta hos oss 
känslan för våra medborgerliga plik
ter, önskan att söka värdigt uppfylla 
dem. 

Eller låt oss ihågkomma den inspi
ration, som födes av stora tankar. 
Den högre litteraturen i vad form 
som hälst kan bliva en outsinlig källa 
till uppmuntran och vederkvickelse. 
I litteraturen kunna vi umgås med 
världens ädlaste och största, desse, 
vilkas närvaro utgör en ständig ma
ning till var och en av oss att vara 
vårt bästa jag. Vilken än vår omgiv
ning må vara, kunna vi göra dem till 
våra dagliga följeslagare. Vi skola 
finna, att deras humor kan komma 
oss att le åt våra egna missöden, att 
deras kvickhet och glättighet kunna 
jaga bort vår dysterhet, att deras hän
förelse kan ge oss nytt mod. Om 
vi bruka dem rätt, skola de lära oss 
att älska, såsom de älskade, det bästa 
och högsta och att förakta, som de 
föraktade, allt som är lågt och oä

delt. 
Det finns hos oss alla en mycket 

stark tendens att förfalla till slöhet, 
att tillåta ett slags smygande dvala 
att falla över alla våra högre och fi
nare känslor, att, när vi nått mogna 
re år, koncentrera oss på det enda, 
som vi riktigt av hjärtat fråga efter, 
vårt eget personliga jag. 

Vad sagoprinsens kyss var för den 
sovande. prinsessan, det kan bildnin
gen, i sin rätta betydelse, bliva för 
var och en av oss. Den är ett upp
väckande av människosjälen, ej blott 
för skapelsens under och skönhet, ej 
blott för livets värde och betydelse, 
utan för den uppgift, som vi alla ha 
att fylla i världen såsom människor 
och medborgare." 

HALLBERGS 
Kungl. Hovjuvelerare. " 

Bästa varor och billigaste priser. Skandi 
naviens största fabrik för Juvel-, Guld-

Silver- och Nysilverarbeten. 

Ett rosenkåseri. 
Av H. A. 

De flesta av oss anse nog våren 
vara enda rätta tiden att så och plan
tera i våra trädgårdar. Särskilt ro
senodlare veta väl vilken svårighet 
det är att få just de rosenarter han 
eller hon glatt sig åt att nyplantera 
så fort kälen gått ur marken vid 
sommarstugan. -— Och dock säger 
en, den allra erfarnaste trädgårds
man, chefen för Zeiner-Lassens be
römda plantskola vid Helsingör, att 
september är den mest idealiska tid 
att plantera rosor, även så pass nord
ligt som i Göteborg med omnejd. 
Rosorna komma säkrare till blom
ning första sommaren, och risken att 
de skola förtorka är så mycket min
dre vid höstplantering. 

Även andra goda råd ger han. 
Mjöldaggen, alla rosen- och bärbusk-
ägares fiende,har han lyckats iblii her
re över sedan 3-4 år — och medlet 
är enkelt, särskilt för kustbor. Be
vattning med havsvatten ett par gån
ger på försommaren, så fort spår av 
skadegöraren börja visa sig. För 
dem, som ej ha tillgång till havsvat
ten, ersättes detta med en lösning av 
i liter koksalt till 16 liter vatten. Be

vattningen kan medföra att känsliga 
buskar mista en del av bladverket, 
men detta växer tillbaka, och växten 
skadas ej. Men bäst är att välja ro
senarter, som ej angripas av mjöl
dagg, de med blankt bladverk äro 

särskilt skyddade. 
Bland de otaliga arter, som pryda 

rosenåkrarne hos Zeiner-Lassen, och 
varav en stor del årligen exporteras^ 
till Sverige, kunna vi (blaind polyrata-
rosior välja lExcefea, [purpurlkanmin, 
Hiawatha, klart föd med vit mitt, el
ler Gruss an Aachen, gul med rosa
skiftning, en ovanligt storblommig 
slingerros, som blommar hela som
maren. Rödhätta, en rikblommande 
låg polyantaros, är nog känd och 
omtyckt även hos oss. 

Av storblommiga -téhybrider är 
Frau Oberhofgärtner Singer, med 
sällsynt välbildade ljusskära blom
mor, och General Superior Arnold 
Jarnsens .lysande röda kronor kanske 
ej slå vaniligH ii våra trakter. Martha 
är en vackler blekskär ros, och hennes 
(bilaidverlk, söm ej angripes av nijöl-
dagg, är särskilt vackert med sina 
röda späda skott. 

Marie Adeleilde de Luxembourg 
och Rayon d'or med sin starkt citron
gula krona äro mjöldaggsfria och 
härdiga gula sorter. 

Till sist ett råd för höstplanterade 
rosor! Låt jorden täcka till och med 
grenarna då frosten kommer, busken 
övervintrar på så sätt säkrare. 

Kerstin Lindahls 

BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

KRYMPER 

IBM 

vuotyo 
@ SITUS oia i y 

A.-B. 

intill 

K 

krymper* 
ej yllz>. 

.«•'A\Åv 'X 

Kungsgatan 45. Tel. 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser. 

är oöverträffad vid tvätt 
av filtar och ylleplagg. 

Den ulliga behagliga mjukheten som finnes i filtar, ylle

koftor, yllestrumpor och alla ylleplagg kan bibehållas om 

man tvättar med LUX. Det är så rent att det icke 

skadar de mest ömtåliga tyger, och allting kan anförtros åt 

LUX utan risk för krympning. 

LUX säljes endast i paket. 

SUNLIGHT SÅPTVÅL AB- GOTEBORG. 

Jftänniskoätaren 
Bacill. 

I min ungdom fanns en vacker 
yngre docent i vår stad ; isynnerhet 
hade han ett underbart vackert hår, 
rikt lockigt och glänsande. En gång 
sutto vi, ett sällskap unga flickor och 
ifruar på ett konditori., och (beundran
de talade vi om det vackra håret. Då 
sade en liten Fru Z. "Ja tänk, och det 
är inte numera hans eget hår, han 
har peruk. Han var nämligen en 
gång i K-hamn och gick in för att 
låta raka sig hos en barberare. Vid 
utgåendet for han genom håret med 
en kam, som låg där. I kammen fun-
nos ytterst farliga hårsvamp-bakterier 
och han fick en hårsjukdom, som på 
mycket kort tid gjorde honom all
deles skallig, och nu har han peruk. 
Dem är imycsket väl gjorld, odh in
gen kan se att det är konstgjort men 
ändå Vi himlade oss aila, 
beklagade den vackra docenten, och 
kände kalla kårar vid tanken på de 
härar av hemska bakterier, som vid 
varje steg lurade på våra unga liv. 

Ett lätt buller hördes, en stol blev 
tillbakjskjuten och fram från en 
palimgrupp slteg en inan. Docen
ten X. siom vi icke imäiikt! Han 
gicfk iigentom idett 'långa ruimimet 
med ett mystiskt leende — och dagen 
efter fick Fru Z. ett brevkort: "Hi
storien nätt men utan grund. Till 
närmare undersökning inbjudes." 

Här finns folk, som aldrig vilja 
använda en främmande teaterkikare, 
någon kunde ha sett genom den med 
inflammerade ögon. Det varnas mot 
att tala i telefon, någon kunde talat 
eller hostat in tuberkelbaciller o. s. v. 

Häng inte hatten på en klädhängare \ 
i en restaurant. Vem vet, vad för ett s 
monlster till haitt där sisit hängt, med 
skrtdfler, Ihårsvaimp etc.- Ja, nog kan [ 

smitta överföras på det sättet. Hi
storien skall visst inte bevisa, ait de1. 

små söta djuren äro så alldeles ofar- , 
liga, tvärtom. En enda kolerabacill 
vore under gynnsamma förhållan
den (högst-stående bacill-konjunktu
rer!) i stånd att utrota hela Europas 
befolkning.. Men sådana högkonjunk
turer förekomma aldrig i bacill-värl
den, överhuvudtaget gör bakterie-
fruktan imer ont än de sällsynta fall. 
då smitta överföres på något av de 
nämnda sätten. Folk med inflam
merade ögon se nog sällan genom ki
kare. Telefonen ja? Man håller ju 
icke munnen in i taltratten, och man 
hostar och nyser väl inte direkt in 1 

telefonen, så att slem eller saliv kan 
avsätta sig, och bakterierna föras ju 
icke ut ur munnen med utandnings-
luften. Och hatten ? Ja, man får väl 
antaga att folk som veta att de to 
något fult i huvudet iakttaga en vi« 
om ansvar medveten försiktighet mot 

andra. 
Också fordras en mängd olika om

ständigheter, för att smitto-ämneM 
skola lämna sin egentliga värld, av 
sätta sig på en tillfällig mellan;U 
tion, och där hålla sig livskraftiga och 
fortplantningsdugliga, vidare överfö 
ras till en ny värld och där leva vida 

re. 9 
Liviet bleve outhärdligt,om ma»*' 

varje steg, varenda handling alto 

skulle tänka på en hemlig luran 

smittomöjlighet. Då skulle man 
drig våga sig ut ! I en spårvagn»e 

järnvägståg-, en teater, en slkoäa, ^ 
droska, ja i våra egna förstugor 00 

trappor kunna ju personer ha aV'a„, 
nat bakterier. Då skulle det bli 

vändigt att dränka världen i en syn 
flod — av lysol och karbol och a 

då kunde man inte vara säker. J 

Då antiisieiptilk icke är a £ 

saliggörande, så låtom oss j ^ 
liga livet använda aseptik- ^ 
bästa preventivmedlen mot srnlt:ta 1 

vatten och solljus frisk luft, 
framför allt ett modigt hjärta. 

Möbler, Möbeltyger, ^5ardiner  

Gångmattor, Flossamattor-
Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kv qJIG-

KONSTFLITEN, GAMLA högskolan. 

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

gjjentl>9an°ien' 
Stora Teatern 

Varje afton kl. 8. 

Kusinen från Batavia, 
OperetM3j ĴL^^  ̂

L^i^nsbirgsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Bröllopsdagar. 

-javâ~Teatern. 
• y Varje afton kl. 8: 

räRKEN MARGARETA. 
Sista veckan. 

nu^ATEÂTiRI^ 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

£n p*9a bland pigor. 

TAPISSERI 
DETALJ Ö. Hamng. 31. 1 tr. 

INlABfl 

Teaterspalten. 
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I vita 
I slottsskogen 

I MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

I GSttborgs Symfoniorkester. 

h «m 

PALLADIUM 
KL. 5,15, 7,15, 915 

Programmet 18—24 sept. 

Ett sv världens roligaste lustspel. 

Herrarna " Fyrtornet" och "Släp
vagnen" excellera i sin hittills stör

sta och roligaste film : 

Glada Gossars Gästspel. 
Lustspel i 5 akter av Lau Lauritzen. 

Officin: Palladiumfilm. 

Barn äga icke tillträde. 
Biljetter 12—3. Tel. 2720 samt efter 

1/2 5 även pr tel. 2739. 

jARIlTORGSBIOGRnFCn 
Direktion: Palladium, Göteborg. 

Kl. 5,15, 7,15, 9,15. 
Programmet 18—24 sept. 

Jack j)empseys 
tredje program ur filmverket "Våg
halsiga Jack" äventyr i Vestern. 

Pjäs i 6 akter. 
Barn äga icke tillträde. 

Biljetter efter kl. 4 tel. 13331. 

kastar sig icke onödigtvis i fara, men 
man skall vara förnuftig. Håll krop
pen så vitt möjligt i' ett normalt sund-
hetstillstånd genom förnuftig diet, 
kroppsrörelse och sömn, så skickar 
han nog ut sina egna små krigare 
att bekämpa de inträngande fiender
na, ifall de komma så långt. Där 
finnas också välvilliga bakterier in
om oss, som kunna mobiliseras på 
otroligt kort tid, och kasta ut in
kräktare, och sådana bataljer levere
ras dagligen i det tysta, utan att vi 
just äro medvetna om dem. 

A. C. 

Büderichs flLBUII 
Våren 1922 är utkommet. 

Kr. 2.50. 
Buttericks Mönster bästa 

tillklippningsmönster. 
Priserna äro: 

Damklädning 2.00 
Damblus .. 1.35 
Kjol 1.35 
Kappa, lång 2.00 
Kappa, kort 1.35 
Broderimön

ster 1.50 
M Y H ETI 

L A  R E I M E  
Engelska Papiljotter 1.85 pr 
ask. Giver naturligt vågigt 
e ler lockigt hår. Skadar icke 
Mret Fukta hårlänken nå
got. Asken innehåller 4 stora 
papiljofer (för vågor) eller 6 
mâ Papiljotter (för lockar). 

Sy Eder hatt själv! 
Stor besparing! Nya 
hattformar för höst-
saisonen ha na inkom
mit. Monteringsartik
lar i kolossalt urval 
till extra billiga priser. 

Buttericks Needleart 
Engelsk 

Sandarbets-Journal 

. Pris kr. 2.50. 
oriÄller massor av 
derler , éer 1,11 bro" 

'arnpskärma klä(^ninear' 
dukar »t kuddar. 
Vh-kn n etC- samt «« 
Skä'P klädni' jUmPers 

sor etc ng>r' mös" •••••i 
t Mönster kan erhållas till 

'•t broderi i reedleart. 

BARNKÄNGER 
1 BREDA HYGIENISKA PASSFORMER 

TOFFLOR 
1  S K I N N  O C H  F I L T  

GYMNASTIKSKOR 

G A L O S C H E R  

Nya A-B. City 
Telefon 9119 

Kungsg. 51 

ästra Hamnr.nt— Jf, 

Det kändes nästan befriande, när 
vid Lorensbergsteaterns andra sä
songpremiär ridån gick upp för en 
osymbolisk men vackert arrangerad 
nutidsmiljö, vari människor av vår 
egen tid rörde sig i civildräkt och 
charmanta toaletter, som program
met till den kvinnliga publikens 
hugnad angav vara införskrivna 
från B oisen s och Vollmers-Meeths. 
Man riktigt kunde höra hur salon
gen lugnad satte sig tillrätta för 
att njuta, och en dam i närheten 
kunde vid den festliga anblicken ej 
tillbakahålla ett impulsivt: Gud så 
förtjusande! om fröken Nelsons 
klädning. 

Paul Géraldys Bröllopsdagar är 
en komedi, men en komedi där det 
gråtes och sörjes genom alla fyra 
akterna. Och när ridån slutligen 
går ned för den sista dröjer en 
stämning kvar som efter en god li
ten predikan. 

Om pjäsens författare .och inne
håll hänvisas till en särskild artikel 
å annan plats i denna tidning. Att 
Lorensibergsteatern med detta fran
ska arbete introducerat en pjäs med 
de största betingelser att draga pu
blik torde man med visshet kunna 
förutspå efter det utomordentligt 
entusiastiska mottagande premiären 
fick. Det var även en i många 
avseenden glansfull teaterkväll. Ett 
allmänmänskligt tema, behandlat 
av en författare, som känner livets 
konflikter odh förstår sin sak som 
teaterman, en vacker, bröllopsstämd 
uppsättning, utmärkta enskilda skå
despelareprestationer. 

Hur förträffligt och intelligent 
spelade exempelvis icke fröken Do
ris Nelson och hr Georg Blicking-
berg sina roller ! Fröken Nelson 
såsom den unga gudmodern fru 
Evelyne — en vansklig uppgift, som 
ger utrymme åt all den abandon 
och säkerhet, varöver denna begå
vade och aparta skådespelerska för
fogar. Och hur genomtänkt och 
genomlévat till såväl mask som 
spel var icke hr Blickingiberg.s typ 
av fadern, hur inifrån och naturligt 
föllo ej dessa repliker, som gång ef
ter annan lockade publiken till 
skratt. Vid deras sida med en de 
bästa tolkningar man på länge sett 
på denna hand stod fru Lotten See-
lig-Sandgren såsom modern. Sce
nen där hon räcker sin sons älska
rinna hatten och en blick avslöjar 
allt är bara ett exempel på hur et
sande skarpt rollens detaljer voro 
tillvaratagna. Som en nyhet, en 
överraskning verkade hr Nils 
Asther. Det är ju icke möjligt an
nat än att en vacker dag en ny 
"primo amoraso" uppstår med ho
nom på Lorenisfbergsteaterns scen. 
När konstnärlig behärskning och 
fördjupning mera än nu står i över
ensstämmelse med de naturliga ytt
re betingelserna. Nu tog skådespe
laren något hårt i, som han dock 
kanske skall göra för att framhäva 
kontrasten mellan gammal tid, som 
ger allt och ny tid, som egoistiskt 
och tanklöst tager allt. Brådskan i 
de ungas hem kring den ensamma 
modern-änkan i sista akten ger in
gen komedistämning. Av längtan 
att få vara med på de nygiftas mid
dag har hon klätt sig i festdräkt, 
vilken dock döljes under ytterklä
derna. Det är, utan att någon tän
ker på det, hennes egen silverbröl
lopsdag. Men ingen ber henne en
träget att stanna, bordet står redan 
dukat för en ny generation, och ef
ter några råd om serveringen går 
hon, medan musiken spelar upp till 
taffel och ridån sakta sänker sig. 
Det är mycket av livets djupaste 
allvar i denna komedi, och tidens 
människor borde gå och se den för 
att däri spegla sina egna anleten. 

För vems skull? 
Skolorna börja nytt läsår — 

Ett fyra-, femårigt minne dyker 
upp. 

Det var höst då som nu, och jag 
hörde min snälla bror hålla ett för
maningstal till sina pojkar. Ungefär 
så här : 

— Ja, kära gossar, ett nytt läsår 
böpjar nu. Ni äro tillräckligt gamla 
för att förstå, att er skolgång kostar 
oss mycket pängar. Det är då också 
att hoppas, att ni genom visat intresse 
och ospart nit i arbetet skola söka 
att giva oss, edra föräldrar, ersätt
ning för de stora uppoffringar vi få 
vidkännas för eder dyrbara uppfost
ran. 

Stackars bror, ungefär samma ord 
hade han antagligen sagt vid varje 
termins början och (därmed givit sina 
pojkar, dem till skada, en fullständigt 
felaktig uppfattning av saken. 

Med den rätt till frispråkighet, en 
faster på tillfälligt sällsynt besök kan 
anses äga, högg jag in: 

—- Förlåt, bror, men du glömmer 
något väsentligt, som dina pojkar kan 
ha gott- av att tänka på. Genom att 
kosta på dem en dyr uppfostran vill 
du och din hustru rusta dem för li
vet, göra deras framtida utkomstmöj
ligheter så goda som möjligt. Om de 
äro duktiga i skolan bereda de er na
turligtvis en viss glädje, men någon 
personlig tjänst göra de er inte där
med, såvitt jag kan finna. Det är 
inte för er skull utan för sin egen 
som pojkarna studera och arbeta. 
Sköta de sig inte i skolan, vilja de 
sluta i förtid, försumma de sin ut
bildning -^ja, det blir de själva som 
få svida för sin lättja genom dåliga 
utkomstmöjligheter. De komma att 
bli eftersittare hela livet, bli distan
serade av sina flitigare kamrater, bli 
underordnade, där de andra bli över
ordnade. Ett ögonblicks eftertanke 
bör säga er, gossar, att när ni ar
beta i skolan är det för er själva, en
dast för er själva ini arbeta. Det är 
vidare ett arbete, som ingen annan 
kan utföra för er; ni måste själva 
klara upp det. Blir det ordentligt 
gjort, hä ni nytta och fördel av det 
hela livet. Slarva ni, har ni ont av 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta g'rdiner, 
draperier och andra plagg med 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 

Förstklassigt arbete! 

Det är klokt att leva 

i Sparta. 

"Nyttig och lycklig från 60 till 
80 år" är den lovande titeln på ett 
arbete, nyligen utgivet av den 
framstående engelske läkaren D:r 
Lapthorne Smith. Vad han önskar 
bevisa är, att ingen är för gammal 
för nyttigt arbete, inte ens om man 
passerat sin sextionde födelsedag, 
under förutsättning likvisst att man 
förut levat ett verksamt liv och ic
ke alltför grovt syndat mot hygie
nens bud. 

Allt för liten vikt fästes i det 
dagliga livet vid måttlighet i mat 
Det är oförnuftigt att hopa så myc
ket bränsle på en brasa, att elden 
icke kommer åt - att förtära allt, 
men lika oförnuftigt handlar den 
som hänger sig åt fråsseri. 

Det är högst få som predika där
emot. Icke ens de göra det som 
med fulla lungor dundra mot tvil
lingsystern dryckenskap. 

Doktor Smith har föga gott att 
säga om alkohol, men han fördö
mer icke fullständigt bruket därav. 
"Drick endast", säger han, tydligen 

t M H ÄRU G EFTERRÄTT: 

M A K A R O N !  m e d  F R U K T .  

ISO gr. makaroni, tunna stänger eller vermicelli, IV2 liter vatten, 1 tsk. salt, 1 
tsk. smör, 1 msk. mjöl, liter uppkokt mjölk, 3 äggulor, socker efter smak 

rivna skalet efter en citron eller citronsyra efter smak. Konserverad eller 
torkad frukt: äpplen, aprikoser, päron och plommon. Beredning: Ma

karonerna brytas i jämna bitar, kokas mjuka i saltat vatten och läg-
ges upp på sikt att avrinna. Smör och mjöl sammanfräsas i en 

kastrull, mjölken tillsättes så småningom och smeten får ett gott 
uppkok. Kastrullen lyftes från elden cch äggulorna nedröras 

en i sänder. Citronsksl resp. citronsyra tillsattes efter smak. 
De väl avrunna makaronerna nedblandas i smeten och denna 

får sjuda över elden tills den tjocknar. Den avlyftes och 
får avsvalna. Frukten upplägges högt på en skål eller 

ett fat och de avsvalnade makaronerna däromkring. 
G L Ö M  E J  A T T  D E T  S K A L L  V A R A  S V E N S K A  M A K A R O N E R .  

kV<Qrvs 

6VJ?? a t 
^0 Bäst & billigast 
LinoleumDoiaget 

Jönsson.Frärtdberg & C:o 
* • ' Tgi. a oas 3 -

det livet ut. 
ert val ! 

Tänk på saken och gör 

Det har verkligen förefallit, som om 
mitt tal var ett ord sagt just i rättan 
tid. 

Pojkarna ha fått en annan syn, en 
riktig syn på saken. Medvetandet om 
att de arbeta åt sig själva har givit 
ett nytt intresse åt studierna, och de 
ligga i som aldrig förr. Underbety
gen höra till en förfluten tid. 

5". B. 

vänd till den "sämre hälvten" av 
mänskligheten, "vid måltid och aui-
rig före kl. 6 e.m. och drick aldrig 
sprit och vin oblandade". 

Om tobaken yttrar han : 
"Tobak är ett gift, som dödar. 

Icke direkt men indirekt. Män
niskohjärtat har en reservkraft av 
25 à 50 proc. Det är denna reserv
kraft, som förtäres av nikotinet, så 
att i en vanlig icke alltför svår 
sjukdom, där en icke-rökare Jätt 
skulle avgå med segern, en rökare 
dukar under på grund av hjärtför-
lamning. 

Men arbetet får ett vackert be
tyg. Även i de fall då en sextio-
åring redan "tagit avsked" eller 
"dragit sig tillbaka" bör han skaf
fa sig regelbundet arbete både för 
muskler och hjärna: "Skaffa dig 
en käpphäst, om du inte har nå
gon riktig häst — bara rid på!' 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913* 

Den viktigaste faktorn för ett 
långt liv, kraftigt och lyckligt in i 
det sista, är dock religionen, uttryckt 
i formeln frid med Gud och män 

niskor. 
Som motto för avhandlingen haj-

tagits ett yttrande av D:r Alex 
McLaren : 

"Sparta är den bästa plats för en 
man att bo i näst efter Jerusalem.:' 

Kanske är det så också för en 
kvinna. 

Dam- & Herr-Handskar 
i Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

J O H .  N I L S S O N S  
H A N D S K F A B R I k  
Etablerad 1866. — Telefon 6990 
9  H V I T F E L D T S P L A T S E N 9  
(Mitt emot Gamla Latinläroverket) 

Ett paket RinSO 
och 
en balja ljumt vatten 
är allt som behövs för veckans tvätL 

X 
45 ore 

per paket 

Jf Det är onödigt att koka kläderna § 
p om man använder Rinso 

Genom att lägga kläderna i blöt 

m 1 en ljum Rinso-lösning över 

natten och genom att skölja 

dem väl morgonen därpå bliva 

de rena och snövita. Endast 

de smutsigaste ställena \ 1 % behöva gnuggas lätt mel

lan händerna. På grund av 

dess absoluta renhet lockar 

Rinso av sig själv bokstav

ligen uf smutsen utan kok

ning och utan gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 

minsta möjliga och spa

rar bränsle. - - -

% 

^Rinso^ 
SUNLIGHT SÅPTVÅL AKTIEBOLAG, GÖTEBORS 

KLÄDEN/ 
D R Ä K T ,  

Se vårt 

special « 

fönster l 

CHEVIOT IMOCCA / ESKIMÅ 
O C H  U L S T E R s T Y G E R  

um 

Paul Géraldy. 
En presentation av en fransk 

diktare. 

Av Fil. Kand. Signe Lindberg. 

ÅT 1908 utkom i Paris en liten 
samling dikter, Les Petites Ames, 
som blev inledningen till en mycket 
utsökt produktion. Författaren var 
Paul Géraldy, och dikterna hade 
han skrivit mellan sitt femtonde 
och tjugotredje år. För att vara av 
en så ung författare voro de verk
ligen ypperliga, i synnerhet till for
men. Géraldy har visserligen se
nare tagit avstånd från dem och 
sagt, att de endast visa unga skri
benter faran av att publicera sina 
alster för tidigt. Men författare 
äro ju icke alltid de säkraste bedö-
marne av sina verk. Från 1908 till 
i år har han blott utgivit fyra vo
lymer, La Guerre, Madame —, en 
novell från kriget, diktsamlingen 
Toi et Moi och två pjäser, Les No
ces d'Argent och Aimer. 

Paul Géraldy hör icke till de föl 
fattare, som representera en viss lit
terär riktning. Han hör icke till 
dem. som se på tingen ur en endà 
speciell synpunkt, t. ex. krigets el 
ler erotikens, icke till dem, som à 
tout prix vilja göra ny litteratur t 
stiliseringens tecken. Och framfor 
allt icke till dem, som skriva tea
terpjäser och dikter efter schablon. 
Men han har dock en avsikt med 
vad han gör. Den, nämligen, att 
skildra de alldagligaste, man kaii, 
nästan säga de banalaste handlin 
gar. tankar, känslor lika enkelt som 
känsligt och poetiskt.1 I Toi et Mc i' 
komma dessa egenskaper kanske 
tydligast fram. Det är en liten ro
man pâ vers. Man ses, man älskar, 
man är lycklig. Därefter är man 
mindre lycklig, älskar fortfarande, 
"parce qu'on a commencé", «es 
mindre. Slutligen äj" man rent ut 
olycklig, kärleken är slut, man 
skils. Det är mycket enkelt, och 
vi ha sett det och läst om det v;:f 
hundrade gånger. Men händelse 
förloppet är här skildrat med en sä 
dan psykologisk säkerhet, med tr» 
sådan gratie och poesi, att vi inte 
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K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

SKANDINAVISKA 
KREDITAKTIEBOLAGET 

0ÖTEB8R6 • STOCKHOLM - MALMÖ 

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

EGNA FONDER KR. 182,000,000: 

Gottgör £ insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
"K r e d i t b o 1 a g e t" 

G ö t e b o  r g  

meddelar 

Brand- o. Avbrottsförsäkring 
samt 

Liv-, Livränte- och Kapital-
försäkring. 

OBS.! Sveas förmånliga 
BARNFÖRSÄKRINGAR ! 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Fullständig bankrörelse-

No t ar i a t avd ein ing. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

»Gubbens» 
k o n s e r v e r  

rekommenderas. 

Specialiteter: 

Gubbens Ostronanjovis Jjfj 

Gubbens Kalasbullar )))) 

Skjort-BLDSAB 
uti I 

TVÄTTSIDEN, POPELIN, YLLE 
och SCHANTUNG 

Obs.! Egen tillverkning. 

Tillförlitliga modeller. 

BILLIGA PRISER hos 

Friberg & Anderson 
1 Kungsportsplatsen 1 

Telefon 7235. Telefon 7285 

Gå ej genom livet 
utan att leva. 

Lord Ernle, f. eng. jordbruksminis
ter, höll för någon tid sedan ett spiri
tuellt och fängslande föredrag för 
studenterna vid Birchbeek College 
över konsten att leva. 

"Uppfostran har", betonade han 
därvid, "många mål, vilka alla skulle 
kunna sammanfattas i ett enda ord : 
liv. Uppfostrans mission är att lära 
oss leva, och det är en livslång pro
cess. Vi äro mänskliga varelser, och 
som sådana måste de flesta av oss 
lära sig att förtjäna sitt livs uppe
hälle, innan vi kunna lära oss att le
va. Men en uppfostran, som är ute
slutande ägnad att fostra för ett yr
ke, för affärer, uteslutande avsedd 
att sätta oss i stånd att förtjäna vårt 
uppehälle, med den komma vi inte 
långt. Den kan lämna oss, och den 
gör det också ofta, nästan alldeles 
på samma punkt, erfarenheten un
dantagen, där vi befunno oss i vår 
tidiga barndom. 

Naturligtvis ha studierna-en prak
tisk nytta med sig. De ha betydelse 
för vår professionella utbildning. De 
äro medel fram till ett personligt mål. 
De tjäna det medfödda intresset, vår 
personliga lycka och framgång. De 
sätta oss t. ex. i stånd att genomgå 
de examina, som påtrycka oss en 
stämpel av kompetens. De öppna för 
oss nya banor. De förbättra våra ut
sikter till avancement. De öka vårt 
värde på arbetsmarknaden. Låt oss 
ej underskatta dessa fördelar. Men, 
om detta är allt, så ha våra studier 
förfelat det högsta målet. 

Varje uppfostran bör utgöra en 
förberedelse, en träning och en eggel-
se för oss att bli våra egna uppfost-

de göra det också i överflödande 
mängd, om moderskapets heliga 
plikter och om den glädje som in-
neslutes i en moders offer för sina 
barn, men kvinnorna veta och sko
la alltid veta mer om dessa ting än 
vad någon man kan finna ord för. 
Man kan i detta fall lita lika myc
ket på vår tids frigjorda kvinnor 
som på gångna tiders i bojor slag
na mödrar. Kanske kan man hysa 
ännu större tillit till dem, ty utom 
den instinktiva kärleken, den in
stinktiva offerviljan äga de större 
kunskap än sina föregångerskor, 
mera styrka och ett mera utveck
lat förstånd. Anne Fox. 

I 

CLCdst 
och mest beprövat i vårt land 
är Tomlens Tvättpulver. Ni kan 
använda det med fullt förtroende 

och med bästa resultat. 

rare. Våra studier bliva värdelösa i 
fråga om det högsta syftet, om de ej 
hos oss väcka törst efter mera vetan
de, vare sig detta är till gagn i vårt 
yrke eller ej. Om de ej öka vår 
känsla av det inre behovet av and
lig och sedlig utveckling, vare sig 
denna utveckling banar vägen till 
världslig framgång eller ej. 

Vad som, från denna synpunkt 
sett, är av vikt, är ej vad vi veta, 
utan vad vi vilja veta och äro be
slutna att skaffa oss kunskap om; 
inte vilka böcker vi läst, utan vilka 
vi läsa nu och framdeles ämna läsa ; 
inte våra talanger utan vad vi sträva 
efter, vad som kan entusiasmera oss. 
Inte våra kunskaper alltså, utan våra 
intressen. Vårt livs utveckling kom
mer att bero ej av vårt vetande utan 
av våra sym- och antipatier, vår smak, 
våra tycken. 

Vi måste förtjäna vårt uppehälle, 
och uppfostran är en hjälp härvidlag. 
I ordets trängre bemärkelse är det 
vår 'kallelse' att vara läkare, advo
kater, bokhållare, ingenjörer eller nå
got annat. Men i ordets sannare och 
djupare betydelse är det vår kallelse 
att vara män och kvinnor samt med
borgare i vårt land. Som män och 
kvinnor ha vi liv att leva, och en god 
uppfostran lär oss att leva liv, som 
äro fullare, djupare, rikare, mera in
tressanta och mera gagneliga. Den 
hjälper oss att utveckla alla våra an
lag. Den lär oss att ej förbise några 
av våra andliga eller sedliga hjälp
källor. Den hjälper oss att växa upp 
till vår fulla längd som män och 
kvinnor. 

Som medborgare ha vi plikter att 
fullgöra mot oss själva och samhäl
let, och all uppfostran, som är värd 
detta namn, bör ej endast träna oss 
till att göra det bästa bruk av de 
timmar vi tillbringa på kontor och 
fabrik utan även till att klokt och 
värdigt bruka våra lediga stunder, till 
en renande, upplyftande, förädlande 
användning av den tid, då vi äro våra 
egna herrar och kunna giva fritt spel
rum åt våra böjelser, tycken, intres
sen. 

Vi leva i oroliga tider. Hoppet om 
lugn ligger i uppfostran. Inte i upp
fostran i den inskränkta bemärkel
sen av träning för ett yrke, utan i 
träningen för livet såsom män och 
kvinnor och medborgare. Även ar-
betarne böra göras delaktiga av en 
högre uppfostran. De äro utledsna 
vid yrkesskolor och tekniska institut, 
som endast bibringa dem större yr
kesskicklighet, och önska allmänbild
ning, att fostras till människor och 

medborgare. 

Otaliga män och kvinnor gå genom 
livet utan att verkligen leva. De må 
vara än så utmärkta arbetsgivare, än 
så förträffliga arbetstagare; de må 
betala sina skatter till stat och kom
mun till punkt och pricka; men ena 
hälften av deras natur är död och 
förfrusen. Deras fantasi har aldrig 
blivit odlad, deras slumrande anlag 
ej uppväckta, deras bundna intres
sen ej frigjorda. Deras synkrets är 
trång, inskränkt av det medfödda in
tresset för deras egna personer, deras 

egen fördel. 
Obrukade förmögenheter förvand

las till obrukbara. Vi kunna ej stå 
stilla. Förändring av något slag fort
går hos oss i varje ögonblick. Den 
kan leda uppåt,eller lika gärna nedåt. 
Den kan medföra förbättring eller 
försämring. Fantasi, sympati, för
mågan att inspireras av en stor tanke 
eller en stor händelse, gåvan av osjäl
visk entusiasm — alla dessa förmö

genheter stärkas genom övning. Och 
lika visst bliva de avmattade, försva
gade och dödade genom brist på öv
ning. • 

Till alla dessa personer har det lik
väl kommit ögonblick vid något till
fälle i deras liv, då de känt sig upp-
lyftade till ett högre tanke- och käns-
loplan än vanligt, ögonblick, då livets 
småting syntes mindre och de stora 
tingen större, ögonblick, då de känt 
sig mäktiga av något högre än den 
vanliga, vardagliga slentrianen. 

Ju mer vi fylla våra sinnen med de 
rika minnena från vårt folks historia, 
som talar om höga strävanden och 
stora dåd, ädla offer och ärorika ne
derlag, desto mer livar detta hos oss 
känslan för våra medborgerliga plik
ter, önskan att söka värdigt uppfylla 
dem. 

Eller låt oss ihågkomma den inspi
ration, som födes av stora tankar. 
Den högre litteraturen i vad form 
som hälst kan bliva en outsinlig källa 
till uppmuntran och vederkvickelse. 
I litteraturen kunna vi umgås med 
världens ädlaste och största, desse, 
vilkas närvaro utgör en ständig ma
ning till var och en av oss att vara 
vårt bästa jag. Vilken än vår omgiv
ning må vara, kunna vi göra dem till 
våra dagliga följeslagare. Vi skola 
finna, att deras humor kan komma 
oss att le åt våra egna missöden, att 
deras kvickhet och glättighet kunna 
jaga bort vår dysterhet, att deras hän
förelse kan ge oss nytt mod. Om 
vi bruka dem rätt, skola de lära oss 
att älska, såsom de älskade, det bästa 
och högsta och att förakta, som de 
föraktade, allt som är lågt och oä

delt. 
Det finns hos oss alla en mycket 

stark tendens att förfalla till slöhet, 
att tillåta ett slags smygande dvala 
att falla över alla våra högre och fi
nare känslor, att, när vi nått mogna 
re år, koncentrera oss på det enda, 
som vi riktigt av hjärtat fråga efter, 
vårt eget personliga jag. 

Vad sagoprinsens kyss var för den 
sovande. prinsessan, det kan bildnin
gen, i sin rätta betydelse, bliva för 
var och en av oss. Den är ett upp
väckande av människosjälen, ej blott 
för skapelsens under och skönhet, ej 
blott för livets värde och betydelse, 
utan för den uppgift, som vi alla ha 
att fylla i världen såsom människor 
och medborgare." 

HALLBERGS 
Kungl. Hovjuvelerare. " 

Bästa varor och billigaste priser. Skandi 
naviens största fabrik för Juvel-, Guld-

Silver- och Nysilverarbeten. 

Ett rosenkåseri. 
Av H. A. 

De flesta av oss anse nog våren 
vara enda rätta tiden att så och plan
tera i våra trädgårdar. Särskilt ro
senodlare veta väl vilken svårighet 
det är att få just de rosenarter han 
eller hon glatt sig åt att nyplantera 
så fort kälen gått ur marken vid 
sommarstugan. -— Och dock säger 
en, den allra erfarnaste trädgårds
man, chefen för Zeiner-Lassens be
römda plantskola vid Helsingör, att 
september är den mest idealiska tid 
att plantera rosor, även så pass nord
ligt som i Göteborg med omnejd. 
Rosorna komma säkrare till blom
ning första sommaren, och risken att 
de skola förtorka är så mycket min
dre vid höstplantering. 

Även andra goda råd ger han. 
Mjöldaggen, alla rosen- och bärbusk-
ägares fiende,har han lyckats iblii her
re över sedan 3-4 år — och medlet 
är enkelt, särskilt för kustbor. Be
vattning med havsvatten ett par gån
ger på försommaren, så fort spår av 
skadegöraren börja visa sig. För 
dem, som ej ha tillgång till havsvat
ten, ersättes detta med en lösning av 
i liter koksalt till 16 liter vatten. Be

vattningen kan medföra att känsliga 
buskar mista en del av bladverket, 
men detta växer tillbaka, och växten 
skadas ej. Men bäst är att välja ro
senarter, som ej angripas av mjöl
dagg, de med blankt bladverk äro 

särskilt skyddade. 
Bland de otaliga arter, som pryda 

rosenåkrarne hos Zeiner-Lassen, och 
varav en stor del årligen exporteras^ 
till Sverige, kunna vi (blaind polyrata-
rosior välja lExcefea, [purpurlkanmin, 
Hiawatha, klart föd med vit mitt, el
ler Gruss an Aachen, gul med rosa
skiftning, en ovanligt storblommig 
slingerros, som blommar hela som
maren. Rödhätta, en rikblommande 
låg polyantaros, är nog känd och 
omtyckt även hos oss. 

Av storblommiga -téhybrider är 
Frau Oberhofgärtner Singer, med 
sällsynt välbildade ljusskära blom
mor, och General Superior Arnold 
Jarnsens .lysande röda kronor kanske 
ej slå vaniligH ii våra trakter. Martha 
är en vackler blekskär ros, och hennes 
(bilaidverlk, söm ej angripes av nijöl-
dagg, är särskilt vackert med sina 
röda späda skott. 

Marie Adeleilde de Luxembourg 
och Rayon d'or med sin starkt citron
gula krona äro mjöldaggsfria och 
härdiga gula sorter. 

Till sist ett råd för höstplanterade 
rosor! Låt jorden täcka till och med 
grenarna då frosten kommer, busken 
övervintrar på så sätt säkrare. 

Kerstin Lindahls 

BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

KRYMPER 

IBM 

vuotyo 
@ SITUS oia i y 

A.-B. 

intill 

K 

krymper* 
ej yllz>. 

.«•'A\Åv 'X 

Kungsgatan 45. Tel. 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser. 

är oöverträffad vid tvätt 
av filtar och ylleplagg. 

Den ulliga behagliga mjukheten som finnes i filtar, ylle

koftor, yllestrumpor och alla ylleplagg kan bibehållas om 

man tvättar med LUX. Det är så rent att det icke 

skadar de mest ömtåliga tyger, och allting kan anförtros åt 

LUX utan risk för krympning. 

LUX säljes endast i paket. 

SUNLIGHT SÅPTVÅL AB- GOTEBORG. 

Jftänniskoätaren 
Bacill. 

I min ungdom fanns en vacker 
yngre docent i vår stad ; isynnerhet 
hade han ett underbart vackert hår, 
rikt lockigt och glänsande. En gång 
sutto vi, ett sällskap unga flickor och 
ifruar på ett konditori., och (beundran
de talade vi om det vackra håret. Då 
sade en liten Fru Z. "Ja tänk, och det 
är inte numera hans eget hår, han 
har peruk. Han var nämligen en 
gång i K-hamn och gick in för att 
låta raka sig hos en barberare. Vid 
utgåendet for han genom håret med 
en kam, som låg där. I kammen fun-
nos ytterst farliga hårsvamp-bakterier 
och han fick en hårsjukdom, som på 
mycket kort tid gjorde honom all
deles skallig, och nu har han peruk. 
Dem är imycsket väl gjorld, odh in
gen kan se att det är konstgjort men 
ändå Vi himlade oss aila, 
beklagade den vackra docenten, och 
kände kalla kårar vid tanken på de 
härar av hemska bakterier, som vid 
varje steg lurade på våra unga liv. 

Ett lätt buller hördes, en stol blev 
tillbakjskjuten och fram från en 
palimgrupp slteg en inan. Docen
ten X. siom vi icke imäiikt! Han 
gicfk iigentom idett 'långa ruimimet 
med ett mystiskt leende — och dagen 
efter fick Fru Z. ett brevkort: "Hi
storien nätt men utan grund. Till 
närmare undersökning inbjudes." 

Här finns folk, som aldrig vilja 
använda en främmande teaterkikare, 
någon kunde ha sett genom den med 
inflammerade ögon. Det varnas mot 
att tala i telefon, någon kunde talat 
eller hostat in tuberkelbaciller o. s. v. 

Häng inte hatten på en klädhängare \ 
i en restaurant. Vem vet, vad för ett s 
monlster till haitt där sisit hängt, med 
skrtdfler, Ihårsvaimp etc.- Ja, nog kan [ 

smitta överföras på det sättet. Hi
storien skall visst inte bevisa, ait de1. 

små söta djuren äro så alldeles ofar- , 
liga, tvärtom. En enda kolerabacill 
vore under gynnsamma förhållan
den (högst-stående bacill-konjunktu
rer!) i stånd att utrota hela Europas 
befolkning.. Men sådana högkonjunk
turer förekomma aldrig i bacill-värl
den, överhuvudtaget gör bakterie-
fruktan imer ont än de sällsynta fall. 
då smitta överföres på något av de 
nämnda sätten. Folk med inflam
merade ögon se nog sällan genom ki
kare. Telefonen ja? Man håller ju 
icke munnen in i taltratten, och man 
hostar och nyser väl inte direkt in 1 

telefonen, så att slem eller saliv kan 
avsätta sig, och bakterierna föras ju 
icke ut ur munnen med utandnings-
luften. Och hatten ? Ja, man får väl 
antaga att folk som veta att de to 
något fult i huvudet iakttaga en vi« 
om ansvar medveten försiktighet mot 

andra. 
Också fordras en mängd olika om

ständigheter, för att smitto-ämneM 
skola lämna sin egentliga värld, av 
sätta sig på en tillfällig mellan;U 
tion, och där hålla sig livskraftiga och 
fortplantningsdugliga, vidare överfö 
ras till en ny värld och där leva vida 

re. 9 
Liviet bleve outhärdligt,om ma»*' 

varje steg, varenda handling alto 

skulle tänka på en hemlig luran 

smittomöjlighet. Då skulle man 
drig våga sig ut ! I en spårvagn»e 

järnvägståg-, en teater, en slkoäa, ^ 
droska, ja i våra egna förstugor 00 

trappor kunna ju personer ha aV'a„, 
nat bakterier. Då skulle det bli 

vändigt att dränka världen i en syn 
flod — av lysol och karbol och a 

då kunde man inte vara säker. J 

Då antiisieiptilk icke är a £ 

saliggörande, så låtom oss j ^ 
liga livet använda aseptik- ^ 
bästa preventivmedlen mot srnlt:ta 1 

vatten och solljus frisk luft, 
framför allt ett modigt hjärta. 

Möbler, Möbeltyger, ^5ardiner  

Gångmattor, Flossamattor-
Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kv qJIG-

KONSTFLITEN, GAMLA högskolan. 

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

gjjentl>9an°ien' 
Stora Teatern 

Varje afton kl. 8. 

Kusinen från Batavia, 
OperetM3j ĴL^^  ̂

L^i^nsbirgsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Bröllopsdagar. 

-javâ~Teatern. 
• y Varje afton kl. 8: 

räRKEN MARGARETA. 
Sista veckan. 

nu^ATEÂTiRI^ 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

£n p*9a bland pigor. 

TAPISSERI 
DETALJ Ö. Hamng. 31. 1 tr. 

INlABfl 

Teaterspalten. 

2j|||IUIIIIIIIIIIII 

I vita 
I slottsskogen 

I MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

I GSttborgs Symfoniorkester. 

h «m 

PALLADIUM 
KL. 5,15, 7,15, 915 

Programmet 18—24 sept. 

Ett sv världens roligaste lustspel. 

Herrarna " Fyrtornet" och "Släp
vagnen" excellera i sin hittills stör

sta och roligaste film : 

Glada Gossars Gästspel. 
Lustspel i 5 akter av Lau Lauritzen. 

Officin: Palladiumfilm. 

Barn äga icke tillträde. 
Biljetter 12—3. Tel. 2720 samt efter 

1/2 5 även pr tel. 2739. 

jARIlTORGSBIOGRnFCn 
Direktion: Palladium, Göteborg. 

Kl. 5,15, 7,15, 9,15. 
Programmet 18—24 sept. 

Jack j)empseys 
tredje program ur filmverket "Våg
halsiga Jack" äventyr i Vestern. 

Pjäs i 6 akter. 
Barn äga icke tillträde. 

Biljetter efter kl. 4 tel. 13331. 

kastar sig icke onödigtvis i fara, men 
man skall vara förnuftig. Håll krop
pen så vitt möjligt i' ett normalt sund-
hetstillstånd genom förnuftig diet, 
kroppsrörelse och sömn, så skickar 
han nog ut sina egna små krigare 
att bekämpa de inträngande fiender
na, ifall de komma så långt. Där 
finnas också välvilliga bakterier in
om oss, som kunna mobiliseras på 
otroligt kort tid, och kasta ut in
kräktare, och sådana bataljer levere
ras dagligen i det tysta, utan att vi 
just äro medvetna om dem. 

A. C. 

Büderichs flLBUII 
Våren 1922 är utkommet. 

Kr. 2.50. 
Buttericks Mönster bästa 

tillklippningsmönster. 
Priserna äro: 

Damklädning 2.00 
Damblus .. 1.35 
Kjol 1.35 
Kappa, lång 2.00 
Kappa, kort 1.35 
Broderimön

ster 1.50 
M Y H ETI 

L A  R E I M E  
Engelska Papiljotter 1.85 pr 
ask. Giver naturligt vågigt 
e ler lockigt hår. Skadar icke 
Mret Fukta hårlänken nå
got. Asken innehåller 4 stora 
papiljofer (för vågor) eller 6 
mâ Papiljotter (för lockar). 

Sy Eder hatt själv! 
Stor besparing! Nya 
hattformar för höst-
saisonen ha na inkom
mit. Monteringsartik
lar i kolossalt urval 
till extra billiga priser. 

Buttericks Needleart 
Engelsk 

Sandarbets-Journal 

. Pris kr. 2.50. 
oriÄller massor av 
derler , éer 1,11 bro" 

'arnpskärma klä(^ninear' 
dukar »t kuddar. 
Vh-kn n etC- samt «« 
Skä'P klädni' jUmPers 

sor etc ng>r' mös" •••••i 
t Mönster kan erhållas till 

'•t broderi i reedleart. 

BARNKÄNGER 
1 BREDA HYGIENISKA PASSFORMER 

TOFFLOR 
1  S K I N N  O C H  F I L T  

GYMNASTIKSKOR 

G A L O S C H E R  

Nya A-B. City 
Telefon 9119 

Kungsg. 51 

ästra Hamnr.nt— Jf, 

Det kändes nästan befriande, när 
vid Lorensbergsteaterns andra sä
songpremiär ridån gick upp för en 
osymbolisk men vackert arrangerad 
nutidsmiljö, vari människor av vår 
egen tid rörde sig i civildräkt och 
charmanta toaletter, som program
met till den kvinnliga publikens 
hugnad angav vara införskrivna 
från B oisen s och Vollmers-Meeths. 
Man riktigt kunde höra hur salon
gen lugnad satte sig tillrätta för 
att njuta, och en dam i närheten 
kunde vid den festliga anblicken ej 
tillbakahålla ett impulsivt: Gud så 
förtjusande! om fröken Nelsons 
klädning. 

Paul Géraldys Bröllopsdagar är 
en komedi, men en komedi där det 
gråtes och sörjes genom alla fyra 
akterna. Och när ridån slutligen 
går ned för den sista dröjer en 
stämning kvar som efter en god li
ten predikan. 

Om pjäsens författare .och inne
håll hänvisas till en särskild artikel 
å annan plats i denna tidning. Att 
Lorensibergsteatern med detta fran
ska arbete introducerat en pjäs med 
de största betingelser att draga pu
blik torde man med visshet kunna 
förutspå efter det utomordentligt 
entusiastiska mottagande premiären 
fick. Det var även en i många 
avseenden glansfull teaterkväll. Ett 
allmänmänskligt tema, behandlat 
av en författare, som känner livets 
konflikter odh förstår sin sak som 
teaterman, en vacker, bröllopsstämd 
uppsättning, utmärkta enskilda skå
despelareprestationer. 

Hur förträffligt och intelligent 
spelade exempelvis icke fröken Do
ris Nelson och hr Georg Blicking-
berg sina roller ! Fröken Nelson 
såsom den unga gudmodern fru 
Evelyne — en vansklig uppgift, som 
ger utrymme åt all den abandon 
och säkerhet, varöver denna begå
vade och aparta skådespelerska för
fogar. Och hur genomtänkt och 
genomlévat till såväl mask som 
spel var icke hr Blickingiberg.s typ 
av fadern, hur inifrån och naturligt 
föllo ej dessa repliker, som gång ef
ter annan lockade publiken till 
skratt. Vid deras sida med en de 
bästa tolkningar man på länge sett 
på denna hand stod fru Lotten See-
lig-Sandgren såsom modern. Sce
nen där hon räcker sin sons älska
rinna hatten och en blick avslöjar 
allt är bara ett exempel på hur et
sande skarpt rollens detaljer voro 
tillvaratagna. Som en nyhet, en 
överraskning verkade hr Nils 
Asther. Det är ju icke möjligt an
nat än att en vacker dag en ny 
"primo amoraso" uppstår med ho
nom på Lorenisfbergsteaterns scen. 
När konstnärlig behärskning och 
fördjupning mera än nu står i över
ensstämmelse med de naturliga ytt
re betingelserna. Nu tog skådespe
laren något hårt i, som han dock 
kanske skall göra för att framhäva 
kontrasten mellan gammal tid, som 
ger allt och ny tid, som egoistiskt 
och tanklöst tager allt. Brådskan i 
de ungas hem kring den ensamma 
modern-änkan i sista akten ger in
gen komedistämning. Av längtan 
att få vara med på de nygiftas mid
dag har hon klätt sig i festdräkt, 
vilken dock döljes under ytterklä
derna. Det är, utan att någon tän
ker på det, hennes egen silverbröl
lopsdag. Men ingen ber henne en
träget att stanna, bordet står redan 
dukat för en ny generation, och ef
ter några råd om serveringen går 
hon, medan musiken spelar upp till 
taffel och ridån sakta sänker sig. 
Det är mycket av livets djupaste 
allvar i denna komedi, och tidens 
människor borde gå och se den för 
att däri spegla sina egna anleten. 

För vems skull? 
Skolorna börja nytt läsår — 

Ett fyra-, femårigt minne dyker 
upp. 

Det var höst då som nu, och jag 
hörde min snälla bror hålla ett för
maningstal till sina pojkar. Ungefär 
så här : 

— Ja, kära gossar, ett nytt läsår 
böpjar nu. Ni äro tillräckligt gamla 
för att förstå, att er skolgång kostar 
oss mycket pängar. Det är då också 
att hoppas, att ni genom visat intresse 
och ospart nit i arbetet skola söka 
att giva oss, edra föräldrar, ersätt
ning för de stora uppoffringar vi få 
vidkännas för eder dyrbara uppfost
ran. 

Stackars bror, ungefär samma ord 
hade han antagligen sagt vid varje 
termins början och (därmed givit sina 
pojkar, dem till skada, en fullständigt 
felaktig uppfattning av saken. 

Med den rätt till frispråkighet, en 
faster på tillfälligt sällsynt besök kan 
anses äga, högg jag in: 

—- Förlåt, bror, men du glömmer 
något väsentligt, som dina pojkar kan 
ha gott- av att tänka på. Genom att 
kosta på dem en dyr uppfostran vill 
du och din hustru rusta dem för li
vet, göra deras framtida utkomstmöj
ligheter så goda som möjligt. Om de 
äro duktiga i skolan bereda de er na
turligtvis en viss glädje, men någon 
personlig tjänst göra de er inte där
med, såvitt jag kan finna. Det är 
inte för er skull utan för sin egen 
som pojkarna studera och arbeta. 
Sköta de sig inte i skolan, vilja de 
sluta i förtid, försumma de sin ut
bildning -^ja, det blir de själva som 
få svida för sin lättja genom dåliga 
utkomstmöjligheter. De komma att 
bli eftersittare hela livet, bli distan
serade av sina flitigare kamrater, bli 
underordnade, där de andra bli över
ordnade. Ett ögonblicks eftertanke 
bör säga er, gossar, att när ni ar
beta i skolan är det för er själva, en
dast för er själva ini arbeta. Det är 
vidare ett arbete, som ingen annan 
kan utföra för er; ni måste själva 
klara upp det. Blir det ordentligt 
gjort, hä ni nytta och fördel av det 
hela livet. Slarva ni, har ni ont av 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta g'rdiner, 
draperier och andra plagg med 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 

Förstklassigt arbete! 

Det är klokt att leva 

i Sparta. 

"Nyttig och lycklig från 60 till 
80 år" är den lovande titeln på ett 
arbete, nyligen utgivet av den 
framstående engelske läkaren D:r 
Lapthorne Smith. Vad han önskar 
bevisa är, att ingen är för gammal 
för nyttigt arbete, inte ens om man 
passerat sin sextionde födelsedag, 
under förutsättning likvisst att man 
förut levat ett verksamt liv och ic
ke alltför grovt syndat mot hygie
nens bud. 

Allt för liten vikt fästes i det 
dagliga livet vid måttlighet i mat 
Det är oförnuftigt att hopa så myc
ket bränsle på en brasa, att elden 
icke kommer åt - att förtära allt, 
men lika oförnuftigt handlar den 
som hänger sig åt fråsseri. 

Det är högst få som predika där
emot. Icke ens de göra det som 
med fulla lungor dundra mot tvil
lingsystern dryckenskap. 

Doktor Smith har föga gott att 
säga om alkohol, men han fördö
mer icke fullständigt bruket därav. 
"Drick endast", säger han, tydligen 

t M H ÄRU G EFTERRÄTT: 

M A K A R O N !  m e d  F R U K T .  

ISO gr. makaroni, tunna stänger eller vermicelli, IV2 liter vatten, 1 tsk. salt, 1 
tsk. smör, 1 msk. mjöl, liter uppkokt mjölk, 3 äggulor, socker efter smak 

rivna skalet efter en citron eller citronsyra efter smak. Konserverad eller 
torkad frukt: äpplen, aprikoser, päron och plommon. Beredning: Ma

karonerna brytas i jämna bitar, kokas mjuka i saltat vatten och läg-
ges upp på sikt att avrinna. Smör och mjöl sammanfräsas i en 

kastrull, mjölken tillsättes så småningom och smeten får ett gott 
uppkok. Kastrullen lyftes från elden cch äggulorna nedröras 

en i sänder. Citronsksl resp. citronsyra tillsattes efter smak. 
De väl avrunna makaronerna nedblandas i smeten och denna 

får sjuda över elden tills den tjocknar. Den avlyftes och 
får avsvalna. Frukten upplägges högt på en skål eller 

ett fat och de avsvalnade makaronerna däromkring. 
G L Ö M  E J  A T T  D E T  S K A L L  V A R A  S V E N S K A  M A K A R O N E R .  

kV<Qrvs 

6VJ?? a t 
^0 Bäst & billigast 
LinoleumDoiaget 

Jönsson.Frärtdberg & C:o 
* • ' Tgi. a oas 3 -

det livet ut. 
ert val ! 

Tänk på saken och gör 

Det har verkligen förefallit, som om 
mitt tal var ett ord sagt just i rättan 
tid. 

Pojkarna ha fått en annan syn, en 
riktig syn på saken. Medvetandet om 
att de arbeta åt sig själva har givit 
ett nytt intresse åt studierna, och de 
ligga i som aldrig förr. Underbety
gen höra till en förfluten tid. 

5". B. 

vänd till den "sämre hälvten" av 
mänskligheten, "vid måltid och aui-
rig före kl. 6 e.m. och drick aldrig 
sprit och vin oblandade". 

Om tobaken yttrar han : 
"Tobak är ett gift, som dödar. 

Icke direkt men indirekt. Män
niskohjärtat har en reservkraft av 
25 à 50 proc. Det är denna reserv
kraft, som förtäres av nikotinet, så 
att i en vanlig icke alltför svår 
sjukdom, där en icke-rökare Jätt 
skulle avgå med segern, en rökare 
dukar under på grund av hjärtför-
lamning. 

Men arbetet får ett vackert be
tyg. Även i de fall då en sextio-
åring redan "tagit avsked" eller 
"dragit sig tillbaka" bör han skaf
fa sig regelbundet arbete både för 
muskler och hjärna: "Skaffa dig 
en käpphäst, om du inte har nå
gon riktig häst — bara rid på!' 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-

& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913* 

Den viktigaste faktorn för ett 
långt liv, kraftigt och lyckligt in i 
det sista, är dock religionen, uttryckt 
i formeln frid med Gud och män 

niskor. 
Som motto för avhandlingen haj-

tagits ett yttrande av D:r Alex 
McLaren : 

"Sparta är den bästa plats för en 
man att bo i näst efter Jerusalem.:' 

Kanske är det så också för en 
kvinna. 

Dam- & Herr-Handskar 
i Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

J O H .  N I L S S O N S  
H A N D S K F A B R I k  
Etablerad 1866. — Telefon 6990 
9  H V I T F E L D T S P L A T S E N 9  
(Mitt emot Gamla Latinläroverket) 

Ett paket RinSO 
och 
en balja ljumt vatten 
är allt som behövs för veckans tvätL 

X 
45 ore 

per paket 

Jf Det är onödigt att koka kläderna § 
p om man använder Rinso 

Genom att lägga kläderna i blöt 

m 1 en ljum Rinso-lösning över 

natten och genom att skölja 

dem väl morgonen därpå bliva 

de rena och snövita. Endast 

de smutsigaste ställena \ 1 % behöva gnuggas lätt mel

lan händerna. På grund av 

dess absoluta renhet lockar 

Rinso av sig själv bokstav

ligen uf smutsen utan kok

ning och utan gnuggning. 

Det reducerar arbetet till 

minsta möjliga och spa

rar bränsle. - - -

% 

^Rinso^ 
SUNLIGHT SÅPTVÅL AKTIEBOLAG, GÖTEBORS 

KLÄDEN/ 
D R Ä K T ,  

Se vårt 

special « 

fönster l 

CHEVIOT IMOCCA / ESKIMÅ 
O C H  U L S T E R s T Y G E R  

um 

Paul Géraldy. 
En presentation av en fransk 

diktare. 

Av Fil. Kand. Signe Lindberg. 

ÅT 1908 utkom i Paris en liten 
samling dikter, Les Petites Ames, 
som blev inledningen till en mycket 
utsökt produktion. Författaren var 
Paul Géraldy, och dikterna hade 
han skrivit mellan sitt femtonde 
och tjugotredje år. För att vara av 
en så ung författare voro de verk
ligen ypperliga, i synnerhet till for
men. Géraldy har visserligen se
nare tagit avstånd från dem och 
sagt, att de endast visa unga skri
benter faran av att publicera sina 
alster för tidigt. Men författare 
äro ju icke alltid de säkraste bedö-
marne av sina verk. Från 1908 till 
i år har han blott utgivit fyra vo
lymer, La Guerre, Madame —, en 
novell från kriget, diktsamlingen 
Toi et Moi och två pjäser, Les No
ces d'Argent och Aimer. 

Paul Géraldy hör icke till de föl 
fattare, som representera en viss lit
terär riktning. Han hör icke till 
dem. som se på tingen ur en endà 
speciell synpunkt, t. ex. krigets el 
ler erotikens, icke till dem, som à 
tout prix vilja göra ny litteratur t 
stiliseringens tecken. Och framfor 
allt icke till dem, som skriva tea
terpjäser och dikter efter schablon. 
Men han har dock en avsikt med 
vad han gör. Den, nämligen, att 
skildra de alldagligaste, man kaii, 
nästan säga de banalaste handlin 
gar. tankar, känslor lika enkelt som 
känsligt och poetiskt.1 I Toi et Mc i' 
komma dessa egenskaper kanske 
tydligast fram. Det är en liten ro
man pâ vers. Man ses, man älskar, 
man är lycklig. Därefter är man 
mindre lycklig, älskar fortfarande, 
"parce qu'on a commencé", «es 
mindre. Slutligen äj" man rent ut 
olycklig, kärleken är slut, man 
skils. Det är mycket enkelt, och 
vi ha sett det och läst om det v;:f 
hundrade gånger. Men händelse 
förloppet är här skildrat med en sä 
dan psykologisk säkerhet, med tr» 
sådan gratie och poesi, att vi inte 
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bandarbeten 
Handarbeten inkomma i moderna, stil" 
fulla mönster. Ritningar utföres även 
å egna tyger. Plissering, hålsöm, moss-

och sautagebroderier emottagas. 

E  T Ö R N B E R G ,  R i t - o c h  H a n d a r b e t s a f f ä r ,  
Hvitfeldtsplatsen, butik 4. Tel. 15235 

Vedförbrukare! 
Dä vedpriserna betydligt stigit bedja vi få påpeka att vi sälja fullt användbar biand

ved, huggen, sågad och hemkörd till 14 kr. pr kbm. eller c:a 50 kronor pr famn 
samt hel hämtad till 8 kronor pr kbm. eller c:a 28 kronor pr famn. Prima bok-, 
björk- och alved tillhzndahèl es allmänheten som förut. 

GÖTEBORGS STADS VEDBYRÅ. 

3.ji.Cor«ièr 
Södra Allégatan 13 
T E L E F O N  1 2 7 5 0  

1)amskrädderi 

3(appmagasin 

VÄLGJORT 
MODER VTA 

ARBETE 
PRISER 

Norrköpings berömda Kläden, 
Cheviot och Dräkttyger 

köpes bäst och billigast uti 

Norrköpingsboden 
Korsgatan 11 

Vårt Damskrädderi rekommenderas. 
Obs.! Billiga arbetslöner. 

Elden är lös! 
En eldsvåda är en av de olycks

händelser, som mycket lätt kunna in
träffa i ett hem, men nästan ingen 
ägnar någon förhandstanke åt vad 
som är att göra i ett sådant fall. Här 

äro några råd! 
Så fort elden upptäckes skall man 

stänga till fönster och dörrar i rum
met. Allt slags drag är för elden som 
en behållare olja öst däröver! 

Sök därefter att begränsa eldhär
den genom att rycka undan alla i när
heten befintliga hängande lättantänd-
liga föremål, såsom gardiner och dra-
perier samt flytta sedan undan möb
ler, prydnadssaker, papper o. d. Och 
så till sist sök att släcka elden genom 
att kasta över den en matta eller en 
filt och trampa ut den. Finns vatten 
till hands använd det, dock ej ifråga 
om brinnande olja, som endast flyter 
på vattnet och på så sätt sprider el

den. 
Om edra egna kläder tagit eld, så 

spriing icke som en brinnande fackla 
genom våningen för att söka hjälp, 
utan kasta er resolut ned på golvet 
och rulla er runt, tills elden är kvävd. 
En utmärkt hjälp äf, om ni därvid kan 
få tag i en matta, en filt eller tjockt 
plagg att svepa in er i. Om det är en 
annan person, vars kläder fattat eld, 

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast läpsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

Kvinnor, I viljen ju älskas riktigt 
starkt, länge, ja, intill döden — så 
våren då mödrar för edra barn ! 

Jean Paul. 

Ofördragsamhet med andras ka
raktär är en av de största orsaker
na till huslig olycka. 

Harriet Beeclier-Stowe. 

H E R R  —  D A M  —  B A R N  

R E G N K A P P O R  
BÄST - BILLIGAST 

A.-B.  Car l  Johnsson 
K U N G S T O R G E T  

så slå en filt eller dylikt om honom 
och förmå honom att kasta sig ned på 
golvet och genom rullningar kväva el
den. Orsaken till att man skall lägga 
sig ner är den, att elden alltid sprider 
sig hastigast uppåt och endast lång
samt samt med svårighet åt sidan. Står 
man upp är man inom ett ögonblick 
omsvept av elden, lägger man sig tner 
har elden betydligt svårane att gripa 
omkring sig. 

Fruktansvärdast är vådeiden, när 
den utbryter nattetid. 

Vaknar man på natten vid det att 
eld,uppstått i huset, bör man i eget 
intresse försöka bevara sin kallblodig-
het. 

Det första man har att göra är att 
taga på sig på fötterna och därefter 
det nödvändigaste i klädväg. Då den 
största faran kommer icke från själva 
elden utan från den kvävande röken 
bjuder klokheten, att man knyter, hårt 
och fast, en i vatten doppad handduk 
över mun och näsa med knuten i nac
ken. Genom det våta tyget har rö
ken mycket svårt att tränga. Något 
som kan vara bra att veta är, att rö

ken alltid är minst tjock invid gol
vet. Kryp er i nödfall på händer och 
fötter till räddning ! Är det nödvän
digt att springa eller hoppa genom el
den bör man förut, om tillfälle därtill 
gives, hava slagit vatten över sina 
kläder. 

,Äro trappuppgångarna spärrade av 
eld och rök måste man söka sin rädd
ning genom fönstren. Kan man icke 
vänta hjälp utifrån genom resta ste
gar och är det icke för högt till mar
ken kan man våga ett hopp, vars 
risk man i någoin mån kan minska ge
nom att i förväg hava kastat ut sina 
sängkläder i en hög, på vilken man 
sedan hoppar ned. ftïan kan också 
klättra ned på sina sammanknutna la
kan. Det gäller emellertid att göra 
säkra knutar och att binda fast lakans
tåget i ett tillräckligt tungt föremål, 
t. ex. i en till fönstret framsläpad 
järnsäng. Fönsterposten erbjuder i 
detta hänseende icke tillräcklig säker
het, då den vanligen endast medels 
murbruk är fästad i muren. 

GYNNA VÅRA 

A1SNONSÖRER! 

ENDAST 40 ÖRE 
i stöta bleckburkar, är priset å mark
nadens drygiste och pVitligaste polér-
medel för koppar ocn messing. 

ZELOS MET ALLPUTS 

Ângbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oci Arias mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026. 7071. 

Bertha Anderson 
3(orsgatan 15 - Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tv ät akta. Möbeltyger, konst= 
vävda och tiyckta. Borddukar 
i linne och'bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

Vaktombytet. 
Det är en liten stuga, som fatr 

tat posto nedanför den höga sluttnin
gen, där ljungmattan ligger violett 
och där enar, unga furor och granar 
kappas om att först hinna klättra 
upp till backkrönet. I täppan kring 
stugan glöda ringblommorna och stå 
träden fulla av små rödkindade äpp
len. 

På tröskeln sitter en liten flicka 
med armarne hårt slagna om en 
hundvalp, hälvten så stor som hon 
själv. Bredvid står hennes lille bror 
bredbent och trygg och dunkar vän
ligt valpen över hjässan med sin 
knubbiga hand. 

Men strax nedanför på andra sidan 
vägen ligger hu'selts gamle hund "Tus-
se" på gärdesgården och ser oavvänt 
på gruppen i dörröppningen. 

Det är inte mycket att säga om 
"Tuisises" utseende. Han är liten 
och oansenlig, men ögonen äro vackra 
och kloka. 

Sin plikt har han skött som en 
riktig hedershund. Han har skyd
dat hönsflocken mot Mickel Räv, 
som så här ett stycke in i skogen är 
en närgången gynnare, och han har 
ömt vårdat xsig om husets småttingar, 
iegat på vakt ute på trappan, när de 
varit ensamma i stugan, eller följt 
dem hack i häl ner i ängarne, ut på 
vägarne, in i skogen, alltid redo att 
med sina skarpa tänder skydda dem 
mot varje fara. 

Naturligtvis har han också skällt 
och burit sig ohyvsat åt mot bönder
na, som kört till skogen efter timmer, 
och mot sommargästerna, som gått 
vägen fram för att löga sig i den 
klara skogssjön. Det har nog räknats 
honom till last och inbringat honom 

Förstklassigt 

DAMSKRÄDDERI 
BESTÄLLNINGAR â Kappor, Dräkter, 
Kjolar och Klädningar utföres först
klassigt och på kort tid. BILLIGASTE 
PRISER. — Egna tyger mottagas. 

ANNA KULLBERG, 
14 Östra Larmgatan 14. Tel.l 1148 

A.-B. Nya Bikupan 

En vacker 
fraich hy är allas efterlängtade mål. Använd 
dagligen den av tusenden värderade och 
prisade Yvy-tvålen. Yvy-tvålen anses 
som oumbärlig vid den lena, skära hyns 
bevarande till högsta ålder. 

Yvv-tvålen säljes i varje affär från Ystad 

till raparanda. 

Österlin & Ulriksson, 

Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

DAMER, SEN HIT! 
Champonering med frisering utföres 

för 2:75 Hårbehandling för mjäll och 
håravfall med elektriska strålar eller 
vibration, 10 gånger 15 kr. Brudar 
klädas billgt. Ansiktsbehandling. Hår
arbeten, även eget hår omarbetas, häm
tas efter tillsägelse. Elever emottagas. 

Andrées Damfrisersalong 
(Inneh. Anna Smitt). 2:a Långgatan 32. 

Tel. 42259. Närmaste spårvägshållplats: 
Värmlandsgatan. 

Medicinsk 
Hårbehandling 

jämte rationell 
huvudmassage 
och medicinska 

huvudbad med och utan elektricitet. 

Ansiktsbehandling, Manicure. Pedicure. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 154 20 

Regnkappor, Filtar, Tyger, 

utsäljes billigt direkt från lager. 
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIirilllllllllllllltllllllll 

S. Ericsons Klädeslager 
Järntorget 3, Wilsons hus, 
2:dra vån. — Öppet 8—7. 

ßeda Cramer 
Parfymeri - Tväl . Bijouteri Galanteri-Affär 

57 Kungsgatan GÖTEBORG Mufcl.«u 

ger 

®en 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och a„ -

ZIWERTZ' Extrait W, 

ÄT« 
Hovleverantör Ziwtri, ̂  

Lorensbergsgatan 7. * 

Kvinnan är som havet, hon 
efter för de svagaste intryck 
kan bära de tyngsta bördor. ! 

R- Nielsen 

Holger Bil|e 

TANDKLINIK 
ïitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. GöteW 

(Mitt emot Engelska kyrkan). ™ 

Mottagmingstid vard. 10—3, sond, lu„ 
Spécialité: Löständer alla slag r , 

arbeten, guldbryggor 't 
guldstifttänder. cl1 

Resande kunna erhålla sina arbeten pä d3gs 

Varför plågas med dåligt kaffP 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker' K.,n 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. ProVa 55 
i dag I a r(da" 

45 Kungsgatan 45 

SpeclalaffSir för finare 
D A M U N D E R K L Ä D E R  

Linne fr. 5:50. Babyutstyrslar: Baby-
klädningar fr. 6 kr o. Dopklädniügar fr. 11:50. 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar och Kragar. 

åtskilliga piskrapp och stenar från de 
förfördelade. 

Nu ligger han där på gärdesgår
den och ser och ser på valpen, som 
en av de större pojkarne fått i pre
sent i en gård, och som, ung, lekfull 
och munter, (med ett slag blivit allas 
gunstling. 

"Tusse" rök honom i halsen men 
togs i nacken och slängdes undan 
och får icke mer komma in i stugan, 
där nykomlingen leker. 

SVENSSON5 

icKfßRÖDs 

^GlE/y 

ORNl^ 

wruet/ 

^Cj-y/-/̂ sA//vo/z 
^ „ JzjsspsrfTWrry. 

KOL VED 

Hans blick hänger fast vid flickan 
som sitter med valpen i knäet och vid 
pojken som smeker honom över hjäs
san. 

Han gnäller — en sakta, ihållande 
jammer. 

Han avundas, han lider. Men anar 
han måhända också vad som före
står honom? Minns han månne den 
dag för sju åtta år sedan då han 
själv som en främmande valp kom 
hit, välkomnad och smekt, och då 
den gamla gårdshunden leddes bort 
vid ett snöre upp till sjön i skogen 
och aldrig mer kom tillbaka? 

Crayon. 

Blomsteraffär 

B u k e t t  

Linnégatan 
Tel. 40572 

G O T E B O R G S  N Y A  

B E G R A V N I N G S B Y R Å  
FLODIN & UHRBOM 

Järntorget• Tel. 10212, bost. ankti. 

Förmågan att fatta och tolerera 
andras föreställningssätt är det för
sta ovillkorliga kännetecknet på ett 
redligt och upphöjt förstånd. 

Claude Gerard. 

C. N.  ANDERSSON 
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skärhet o. smak 

Svea Smör-, Ost- & Aggaffär 
(GERDA KARLSSON) 

Stora Saluhallen 13—15. Tel. 59 06 

Smör Runmärht flejeri-
(högsta kvalité) 

Prima Herrgards-

Extra gott Bond-

FÄRSKA HALLANDS ÄGG. 

Charkuteriavdelningen : 

Prima Köttfärs 2.00 pr kg. 
Extra god hemlagad Bräck-
korv 2.50 pr kg. Extra fin 
Fläskfilé samt Kött o. Fläsk 

m. m. 

Färska varor dagligen. Varorna hemsändes. 

De voro inte i bästa humör och 
funno därför ett nöje i att såga var
andra sanningar. 

— Ja, sade hon, när man säger 
något till en man, så går det in ge
nom det ena örat oelh ut genom det 
andra. 

— Det är möjligt, svarade han, 

men när man viskar något i örat 
på en kvinna, så går det ut gepam 
hennes mun. 

HUnriER & KRABBOR, 
Hansson & Silfverstrand 
Bazargatan 8. Tel. 9580, 15380 

Sänd Eder TVÄTT till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete. ^ Snabb leverans 

"OFLCV 

O l o f  A s k l u n d s  

Bröd 
Det ärbMi 

A R L A  M J Ö L K  
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERIW 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

märka, att ämnet är gammalt, eller 
kanske snarare, att vi märka hur 
ständigt nytt det alltid är. — Sam
ma vardaglighet i ämnet föreligger 
i Les Noces d'Argent. Stycket 
handlar om föräldrar, som oegois
tiskt älska sina barn, och om barn, 
som egoistiskt älska sina föräldrar. 
Om en ung mans första erotiska 
erfarenheter och hans nygifta sys
ters oerfarenhet, inte precis i ero
tiska, men i husliga ting. Det är 
en djup och allvarlig skildring av 
förhållandet mellan föräldrar och 
barn, men uppburen av en fin hu
mor, som rättfärdigar styckets un
dertitel, komedi. 

Även i Aimer upptager Géraldy 
ett välkänt och otaliga gånger an
vänt motiv: konflikten mellan man
nen, hustrun och vännen. I styc
ket förekomma endast dessa tre 
personer; inte ens betjänten eller 
kammarjungfrun syns till. Hélène 
och Henri leva ett stilla och lyck
ligt liv på landet. Han är en in
telligent man av utmärkta kvalite
ter. Hon är en mycket mjuk och 
mottaglig varelse, som så att säga 
danat sig efter honom och resone

rar med hans hjärna. Men hon 
känner uteslutande med sitt eget 
hjärta. Till denna krets av två 
kommer så den tredje, Henri's vän, 
Challange. Han kommer till denna 
lugna plats utifrån den stora värl
dens liv och har med sig något av 
dess tjusande rörlighet. Hans käns
lor för Hélène följa den traditio
nella gradationen från det respekt
fulla beundrandet på avstånd till 
det passionerade närmandet. Och 
Hélène? Lika mottaglig hon förut 
varit för mannens resonemang, lika 
mottaglig är hon nu för vännens. 
Kanske hon inte varit så lycklig, 
som hon trott? Och detta liv på 
landet, i detta landskap, som var så 
vackert, för all del, men alltid det
samma, i år och nästa år och året 
därpå, så länge de levde, gav detta 
liv verkligen allt det, livet kunde 
ge? Men om hon älskar sin man, 
kan hon då vilja något annat än 
just detta liv med honom? Eller 
älskar hon inte Henri längre? Är 
det kanske Challange hon älskar? 
Från detta tvivel är det inte långt 
till vissheten. Hon låter övertala 
sig av Challange att följa honom. 

Hon förklarar öppet för Henri nöd
vändigheten för henne att lämna 
honom, fara till Paris och invänta 
skilsmässa. Henri, som länge in
sett vart vänskapen med Challange 
skulle leda, resignerar. Så kommer 
sista kvällen. Hélène gör förbere
delser till resan. Hon ordnar sina 
ägodelar. Men bland dessa finner 
hon också fotografier av sitt döda 
barn. Här i detta hus, som hon nu 
står i begrepp att lämna, har hen
nes ba.rn levat. Allt talar och på
minner om det. Hur lyckliga ha ej 
de tre varit här, Henri, hon och 
barnet. Och Challange vad vet han 
om hennes barn, han, som knappt 
kommer ihåg att det funnits till! 
Minnena strömma över henne, be
segra henne. Hon kan ej lämna 
detta hem, där det finns en alltför 
stor del av henne själv. Man kan 
ej lämna ifrån sig ett stycke av sin 
själ och likväl förbli densamma. 
Det är minnet av barnet, som åter 
binder henne vid Henri. Challange 
har endast varit ovädersmolnet, som 
dragit förbi. Det kan åter segla 
ut i världen. 

Sådant är händelseförloppet och 

som sådant ju ej synnerligen ori
ginellt. Men det gäller här liksom 
i så många andra fall sättet, varpå 
något göres. Och Géraldy har när 
analyserat en kvinnas hjärna och 
hjärta på ett sätt, som är helt be
tagande och framför allt med en 
skalds hela poetiska förmåga. Trots 
den briljanta psykologien, trots den 
utmärkta dramatiska kompositio
nen, med akter som bli kortare och 
kortare, framstår som den största 
behållningen av pjäsen icke dessa 
förtjänster, utan styckets utsökta 
poesi, so>m tyvärr går förlorad i ett 
referat, och som dessutom mindre 
ligger i vad som säges, än däri, att 
man anar, vad som icke säges. Och 
skall man avgiva ett sammanfat
tande omdöme om Paul Géraldy, 
gör man det enklast genom att sä
ga: det är en stor poet. 

Söndags e.m. på exercisheden. 
Musiken spelar en vacker sångme-
lodi och kaptenen, som är musika
lisk, skickar en beväring till kapell
mästaren för att fråga, vad "styc

ket" heter. Han kommer tillbaka 
med förklaringen att det heter 
"Pettersson". 

— Omöjligt, säger kaptenen, det 
är ju en sångmelodi, du måtte ha 
hört fel. 

— Nej då, säger beväringen, mu
sikdirektören sa: det heter "Som 
du, som du", och jag heter Petters
son. 

* 

Fröken Bladstjälk var mycket 
vacker, men hon hade också ett 
skarpt huvud, och när därför unge 
Blom sade att han ville slå vad- om 
tio kronor, att han kunde kyssa 
henne utan att vidröra henne, höj
de hon ironiskt på ögonbrynen och 
sade: 

— Omöjligt! Jag antar vadet! 
Varpå unge Blom slog armarne 

om henne och tryckte sina läppar 
mot hennes. 

Fröken Bladstjälk stampade i 
golvet. 

— Men, människa, visst vidrör
de ni mig! 

— Ja, ja, sade hr Blom milt, jag 
förlorade vadet — här äro de tio 
kronorna. 

HMHHIIIIIIIIIIIIII 
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tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 
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I N N E H Å L L .  

Utlandskrönika i sammandrag. 
Brygg«""- Av docenten Hilma Borelius. 

Äktenskapet. 
Pioniärer. 
Aningar och drömmar. 
»Anderssonskans Kalle». 
De förstummade hundarna. 
Modepremiär hos Vollmers-Meeths. 

Teaterspalten. 
Fackkunskap. 
Småbarn. 
Från Kvinnovårlden. 
Nemesis. Novell av P. B. 

M. M 

Utlandskrënika 
i sammandrag. 

Orient frågan företer, när detta 
mot veckans slut skrives, en fredli
gare bild än vad man vid dess början 
trodde sig kitnna vänta. 

De engelska krigiska signalerna 
med adress till Turkiet hava mist sin 
ikärpa, sedan det väntade instäm
mandet från övriga ententemakter 
fullständigt uteblivit — intressena 
sammanfalla icke längre. Ett åter
upprättande av det i världskriget 
krossade turkiska väldet med åter
vinning av Konstantinopel och de 
gamla europeiska landområdena ha på 
ledande engelskt håll betecknats scum 
den största olycka, som kunde hän
da England med hänsyn till dess väl
de i Östern, i det att dess prestige i 
Indien och Egypten därigenom 
skulle lida ett ödesdigert avbräck 
med framtida uppror som given 
följd. Frankrike och Italien se där
emot med större nöje Turkiets makt
ställning stärkt ån en geniom segrar 
vunnen grekisk maktutvidgning var
igenom en ny konkurrerande Medel-
havsstormakt skulle uppstå. Bekant 
är också att i den lysande turkiska 
victorian franska tanks och italienska 
aeroplan spelat en framträdande roll. 

Den olika uppfattningen i Orient-
frågan har icke lett till någon spräng
ning av ententen. Frankrike och Ita
lien hava betygat England icke blott 
s'na vänskapliga känslor i allmänhet 
Jtan även sitt accepterande av det 
e'igelsika kravtet på att sunden, sorn 
J^da ifrån Aegeislka havet till Svarta 

avet, skola vara internationellt fria, 
men de ha samtidigt bestämt låtit 
''eta' att ernåendet av detta mål bör 
j. e pa Redlig väg genom underhand-
ngar. Något militärt ingripande 
°t ett turkiskt besittningstagande 

P Konstantinopel och Tracien vilja 
^ rankrike och Italien icke gdva sitt 

Frankrikes förslag om en konfe
rens för Orientfrågans fredliga lös
ning. Med vilka känslor är icke 
svårt att förstå. Det mäktiga Al-
bion har i en livs s ak svikits av si
na allierade, främst Frankrike, och 
tvingats till eltt påkostande, politiskt 
farligt återtåg. Intrycket härav 
måste ytterligare förstärkas av den 
gäcksamma ton den franska präs-
sen anslår: Var god, kära vän, och 
tillämpa själv i fråga om Turkiet 
de fredliga lärdomar ni tutat våra 
öron fulla med när det gällt oss 
och tyskarne! 

Den tyska skadeståndsfrågan har 
under tiden ordnats för de närma
ste sex månaderna. Belgien har i 
stället för de den 15 aug. och 15 
sept, förfallna skadeståndsbeloppen 
fått tyska sk^ttkammarväxlar med 
borgen av engelska riksbanken, som 
i sin ordning har säkerhet i en 
tysk gulddeposition. 

Danmark har fått en riksskandal 
i den stora Landmandsbankens 
fall. Av bankens aktiekapital har 
c:ä 175,000,000 kr. bort^vindlaits på 
jobbareföretag och aktiespekulatio
ner. För att förhindra konkurs 
med därav följande förödande verk
ningar för alla i banken intressera
de har staten tillsammans med en 
del bankinstitut tecknat preferens
aktier till ett belopp av ett hundra 
mill, kronor. Bankens direktör 
etatsrådet Glückstadt står i denna 
bankskandal som den skyldige. 

Äktenskapet är det enda av våt 
lag erkända slaveriet. Ingen mera 
slav får enligt lagen finnas än hus
modern i varje familj. 

John Stuart Mill. 

T retail t sälla och mer ändå 
Dem olösliga band hålla tillsam 

nian; som 
Kärlek, söndrad av intet gnabb, 
Ej skall lösa i sär före den sista 

dag. 
Horatius. 

Ett mot mänsklig lycka mera raf
finerat system än äktenskapet kun
de svårligen upptänkas. 

P. Schelley. 

Det ligger ej stor vikt därpå med 
vem man gifter sig, ty man upp
täcker ändå ofelbart den följande 
dagen, att man gift sig med — en 
annan. Rogers. 

Att finna varandra näir själen är ung 
Odh följa till åldern varandra, 
När vägen är ilätt oelh när vägen är 

tu: ig 
Med glädje tillsammans den vandra; 
Var gives' i väflllden för tvänne 
En lott, som kain liknas vid denne? 

G. Rodhe. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Bryggor. 
Av Docenten Hilma Borelius. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 
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Äktenskapet. 
# 

För och mot. 

Det är den största nåd, när man 
och husttu1 hjärtligt och stadigt äl
ska varandra. Kärleken är i sin 
början eldig och fruktbärande, vi 
bländas av den och gå liksom i ett 
rus. När ryset är bortsovet, kvar
står hos fromma människor den 
rätta käleken. Hos de icke from
me kvarstår ångern. 

Martin Luther. 

Först när diet väsende, med vil
ket jag lever i jordelivets ömimaste 
förbindelse, i andligt hänseende är 
mig lika nära, först då är mitt äk
tenskap sedligt och därför också 

estetiskt skönt. 
Sören Kierkegaard. 

Antingen du gifter dig eller icke, 

skall du ångra det. Sokrates. 

Den ogifta individen är blott till 

hälvten en människa. 
/. G. Fichte. 

En var söm håller bröllop är som 
elogen, som förmäler sig med Adri
atiska havet; han vet ej vad som 
finnes i det han äktar: skatter, pär

lor, odjur, okända stormar. 
Heinrich Heine. 

En kvinna är ej alltid lycklig 

med den man hon älskar, men hon 
är alltid olycklig med den man hon 
icke älskar. T. Fuller. 

Ett hem det är, där dina tankar alla 
Likt barn vid faderns knä ej kän

na tvång, 

Där varje hjärtats känsla mäktar 
kalla 

Ett gensvar fram, en •högstämd 
växelsång. 

Ett hem det är, där dina lockar 
gråna 

Men ingen giver akt på årens tal, 
Där kära minnen uti fjärran blåna 
Som bergets toppar kring en stilla 

dal. 
Henrik Ibsen. 

Giftermål är en förtvivlad hand
ling. Grodorna i Aesopi fabel voro 
visa; de önskade vatten, men ville 
ej hoppa i brunnen, emedan de ej 
kunde komuna därutur, 

/. Seiden. 
* 

I de flesta eller kanske i nästan 
alla äktenskap går väl den egent
liga erotiska förälskelsen bort, men 
i stället för den kommer en' dju
pare och starkare känsla, den rätta 
kärleken, som utvecklas i och ge
nom själva äktenskapet... Den 
uppkommer på det sättet att un
der samlivet de två människorna 
hliva bekanta med det innerligt 
älskliga, som varje personlighet 
gömmer, och som det är äktenska
pets plikt att framdraga och be
vara. V. Topsöe. 

Nyss har en folkomröstning ägt 
rum. Den anordnades för att utröna 
"stämningen" i landet för eller mot 
fullständigt rusdrycksförbud. Kvin
nor röstade för förbud, kvinnor rös
tade emot. 

Den ansedda engelska tidningen 
Manchester Guardian har alldeles rätt 
i sina reflexioner om vanskligheten 
av metoden att uppdela de röstande 
medborgarna i olika slag, en metod, 
som om den vunne insteg,. skulle kun
na begagnas även för andra gruppin
delningar än dem mellan män och 
kvinnor. Men hur det än må förhål
la sig med referendum-principen över 
huvud eller med gruppsammanräk
ning — en särprägel har för visso en 
del av kvinnliga omröstningen vid 
detta tillfälle haft. Och denna sär
prägel bör göra det lätt för kvinnor 
på ömse sidor om den skiljegräns, 
det äär var fråga om, att hålla sig 
fi--- partifanatism och känna 
vänligt för varandra. Särprägeln är 
hemsynpunkten. Utan att därmed på 
något vis ge "kvinnan" ett moraliskt 
högre betyg i det hela än "mannen 
vågar män väl förmoda att färre 

kvinnor än män i denna fråga röstat 
i konsument- eller affärsintresse eller 

r" politik". Folknykterhet ligger så 

Ja, vad är nu sanning 
detta motstridiga?! 

a v  a l l t  

Erfarenheten kan 
kam, som man får, 
lorat allt sitt hår. 

liiknas vid en 
när man för-

väsentligt/ i kvinnornas och hemmens 
intresse, även om meningarna om vä

gen dit gå isär. 
Det är endast såsom exempel för

budsomröstningen här nämnes, såsom 
exempel på frågor, där det kvinnorna 
emellan, frånsett undantagen, finnes 
en ganska långtgående faktisk solida

ritet i ifråga om det önskvärda, sam
tidigt som de dock omfattade olika 
meningar om sättet att vinna det. 
Denna solidaritet borde vara den 
bästa grund för fördragsamhet — 
den fördragsamhet, som i- så sorg
lig grad saknas i denna partiför-
bistrade tid. 

Solidaritet och meningsskiljaktig
het tillsammans fostrade inom den 
kvinnliga rösträttsrörelsen en av ve
derbörande själva förut oanad tole
rans. Solidaritet och meningsskilj
aktighet kan även hos de röstande 
kvinnorna befordra tolerans. 

För i någon mån kritiska blickar 
har den politiska medborgerlighetens 
glans, därest de någonsin menat sig 
varsna en sådan, bleknat lika mycket 
som den krigiska "äran". I ordkarg 
nykterhet fylla de sina "medborger
liga plikter", avstående från fraser
nas proportionsförvillande rus." 

Förmågan att gagna är vida mera 

kringskuren än förimågan att iskaida. 
Att förbättra sdttt eget ocih andras- lä
ge är icke var och en givet. Försämra 
det kan var och en. Föresatsen att 
icke göra ont värre är en torftig och 
glanslös men nyttig föresats. 

Bildandet av ett politiskt "kvinno
parti" vore, även om det vore utför-
bart icke önskvärt. I hög grad önsk
värt och behövligt är däremot, att i 
hela sammanlevnaden mellan männi
skorna en anda av försonlighet och 
beredvillighet att förstå, en benägen 
het att tyda till det bästa och att göra 
det mesta möjliga av de anknytnings

punkter, som finnas, kunde bryta 
hätskhetens och förtydningens onda 
vana. 

Varje parti pekar på och hetsar 

mat dte andras brister eller övergrepp 

men är för siig eijälv, i sin egen press 
ofelbart. Man är rädd för att själv 
beträda hovsamhetens väg, innan de 
andra visat lust därtill — och ingen 
börjar. Ofelbarhetstaktiken och för
aktet för motståndarna måste reta 
dessa, även där icke grova ord före
komma. 

Det ligger nära till hands att kom
ma in på ett overkligt betraktelse
sätt, när man talar om "kvinnornas 
nyförvärvade medborgerliga rättig
heter". Det låter sig ej göra att på 
en gång hålla fram en viss grad av 
intresse och omdöme i ."politik" hos 
kvinnorna — mängden eller fåtalet 
—- och att betrakta dem som en all
deles ny faktor, oberoende av det fö
regående. 

Rösträttens meddelande åstadkom
mer ingen magisk förändring. Kvin
norna ha icke varit utestängda från 
varken hets eller fördomar. ' Nu gäl
ler det om insikt och god vilja skola 
växa på fördomarnas bekostnad eller 

fördomarna förgrena sig. 
Det är en torftig, men icke alldeles 

gagnlös föresats, om man beslutar sig 
för att icke göra ont värre, att icke 
låta behövlig politisk "skolning" bli 

skolning i ofördragsamhet, att för sin 
del odla den mänskliga välviljan, tills 
den växer upp över partimurarna. 

Varför icke visa erkännande och 
beredvillig sympati för de initiativ 

Pioniärer. 
Det är en stor obebyggd tomt, 

liggande något undangömd, men 
dodk endast ett par hundra meter 
från samhällets centrala delar. Den 

så ovårdad, så belamrad med 

man kan gilla, från vad håll de än 
komma? Här i Sverige finnas skaror 
och åter skaror, för vilka Tysklands 
och tyskarnas läge under Versailles

fredens bestämmelser äro till djup 
indignation och dov plåga. Varför 
ha icke socialistiska tysk-vänner intet 
vänligt ord, knappt ett ögonblicks 
uppmärksamhet för de svenska socia
listernas uttalande för revision? Det 
må till stor del bero på trötthet och 
skepsis: Vad tjänar det till med en 
resolution mer eller mindre? Gott 
och väl. Men dels är det, för att icke 
bli ännu tröttare och mera skeptisk, 
nödvändigt att bekämpa sin egen 
skepsis, delte behövdes deit så skriande 
väl exempel på att värdesättningen 
av vad som säges icke bara beror på 
från vad håll det kommer. 

Detta är blott ett exempel och ett 
stämningsexempel mer än ett poli
tiskt. Men stämningar betyda, också 
inom det rent politiska mer än det er-
kännes. 

Det är politisk sed att tiga i de 
punkter, där man, om man talade, 
skulle nödgas inrymma något rätt åt 
"motståndaren". Visheten av denna 
etikett är tvivelaktig. Den kommer 
andra parten att blott mera lidelse
fullt klamra sig fast vid den uteläm
nade punkten och gör honom oemot
taglig för de än så goda argument, 
som draperats omkring den, för att 

dölja den. 

Att besitta ellller förvärva enfalden 
eller modet att kunna erkänna som 
riktigt även det som kommer från 

ar 
skräp, att den måste tillhöra staden 
— enf enskild ägare skulle ögon
blickligen bötfällas. 

Marken, av hård lera, är bevuxen 
av frodigt ogräs, tistlar och annat, 
varibland ligger utstrött rostiga 
bleökhunkair, järnband, brädstum
par, tegelstenar, papper, som om 
soplårar då och då tömdes där ute. 

En plats, vars ruskighet förnim-
mes av de kringboende som ett stort 
obehag, oelh från vilken de förbigå
ende vända bort blicken. Men in
gen känner något ansvar gent emot 
denna försummade skräpiga plats, 
någon förpliktelse att snygga upp 
och ordna till, ingen tror att det 
låter sig göra. 

Men i våras var det verkligen en 
man och en kvinna, som satte spa
den i den stenhårda marken. På 
lediga stunder, då de andra nj-öto 
sin vila, grävde de upp var sitt styc
ke jord, ränsade bort ogräsrötter, 
sådde och planterade. 

De andra sågo på med en bland
ning av överraskning, gäckeri och 
tvivel. — Vilket oerhört arbete !-
Och alldeles säkert dömt att miss

lyckas. 
Men nu ligga de bearbetade styc

kena som yppiga små trädgårdar på 
skräptomten. I kvinnans plantering 
frodas alla slags grönsaker, och ett 
litet hörn är avskilt för blommor, 

1 mannens täppa är det nästan en
dast blommor, luktärter, violer, ast-
rar, sömntutor, och jättestora sol
rosor stå som vindskydd mot norr 
Runt om — som förut — ogräs, 
bleckburkar, brädlappar, smutsigt 

papper — 
Folket i husen omkring, som på 

sin väg in till stadens inre sneddar 
över planen, stannar och betraktar 
rikedomarne i de båda täpporna, 
förvånade, en smula rörda. Tänk 
att något så vackert kunde trollas 
fram ur denna omedgörliga mark! 
En och annan mäter med blicken 
ut åt sig ett stycke, där han eller 
hon nästa vår skall sätta ner sin 
spade och skapa en ny liten blom

mande täppa. 
De två första, pioniärerna, ha 

fullgjort sin uppgift. De ha visat 
att arbetet kunde utföras, att det 
lönade sig och gav ett resultat att 
fröjdas åt. De tveksamma, de obe
slutsamma, de tvivlande hava fått 
det bevis de behöva för att våga sig 
i kast med arbetet. En höstdag om 
ett eller annat år skall hela skräp
tomten ligga där förvandlad till en 
vacker och värdefull örtagård. 

Tanken går till alla dessa sociala 
missförhållanden, vilka man förnim
mer som en plåga, en olycka, en 
framtida fara, utan att dock inför 
desamma känna något ansvar, nå
gon förpliktelse att ordna upp och 
rätta till, ja, utan att ens våga tro 

"orätt' håll — därom borde kvinnor
na vinnlägga sig. Det skulle småning
om slå bro över mången gapande 
klyfta. 
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