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som trots detta ibland suckade över 
traven av temaböcker. Hur ofta ha
de hon icke då knackat på hos den 
ena efter den andra med en liten extra 
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kopp gott kaffe, som hon räckte dem 
med sitt älskvärda, moderliga leende. 
Det fanns icke en sådan pensionatfru 
till på jorden! — Så var det den bli
da, fryntliga änkefrun, som alltid ha
de rum i pensionatet, men som större 
delen av året reste och hälsade på 
hos barnen där de bodde i skilda de
lar av landet, och som ville ha det 
trivsamt oöh lugnt då hon vilade ut 
mellan resorna. — Så var det den 
pensionerade filosofie magistern med 
sina precisa vanor, sina tidningar och 
sina politiska dispyter, bankkamrern 
med sin kala hjässa och sitt ironiska 
leende och ingenjören, som tillbragte 
sin mesta lediga tid med tankeexpe
riment kring en ny uppfinning. 

Och nu sutto de alla kring brasan 
denna söndagsafton och njöto vilan 
och lugnet. 

— Har ni »ett vad "Kvinnornas 
Tidning" skriver om "den korta be
rättelsen?'-' frågade änkefrun. Jag 
tycker det ligger dekadans i det. Tänk 
på Dickens och Bulwer och Victor 
Hugo och Alexander Dumas ! De ha
de något att komma med! Hos dem 
fanns det både början oc,h slut, och 
inte bara en trasa på mitten! När 
jag blir trött på det moderna krims
kramset med en enda färgklick i det 
grå, tar jag ner min "Lilla Dorrit" 
eller "De tre musketörerna" ur hyl
lan och läskar mig ined. 

— Dekadans eller icke, sade inge-
n i ören, så följer det med vår tid och 
dess jäkt. Vi behöva några minuter 
att komma ifrån vårt hjärnarbete, 
men den gamla romanen var ett ar
bete för sig. Vi måste spänna vår 
uppmärksamhet kring en massa per
soner oclh en intrig som drog ut på 
hundratals sidor i del efter del. Det 
tog tid och kraft i stället för att verka 
avspänning. 

— Oh, ja, suckade den ena av de 
tre lärarinnorna, jag står sällan ut 
med en sådan bok numera, 

—• Vad säger ni om vi skulle be
rätta var sin lilla historia nu? före
slog den yngsta av dem och satte sig 
bekvämt tillrätta i länstollen, i det 
hon kokett vilade foten med silke-
sxrumpan och den genombrutna iskon 
mot spisgallret. 

—- Börja då själv! sade ingcniören. 

-—- Oh nej.! Jag hade egentligen 

Gentlemannen 
uti bandskar, käpp och hatt 
höves ock en annan skatt — 
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bara tänkt att höra på! Jag vet för 
resten ingenting så här i en hast! 

— Så är det nog med oss allesam
mans, brummade magistern. Men 
den som kommit fram med förslaget 
borde ådömas skyldighet att göra det 
— så finge vi en historia, och det 
kunde vara lagom. 

Den unga lärarinnan bytte om fot 
på spisgallret och vände sitt ansikte 
mot ingeniören med ett bedårande 
småleende. 

— Hjälp mig nu! sade hon. Jag 
gjorde som smålänningen, som räkna
de alla bordsgästerna, men glömde 
sig själv. Jag ville bara höra på, 
som ett barn som längtar efter en 
saga. 

—• Jag vet icke om det är edra 
fötter som väcka en idéassociation 
hos mig eller vad det är, men jag 
kommer just nu ilhåg något som hän
de mig en dag under sommarferien, 
sade han. Jag hade gått mig trött. 
Det var en ovanligt vacker dag. Jag 
satt vid foten av en backe, och vägen 
låg vit och varm i solskenet. Ingen 
syntes till. —• Då kom en vandrare 
vägen fram. Det var till synes in
genting ovanligt hos honom, och än
då väckte han hos mig ett intensivt 
intresse. Hans magra ansiktsoval 
under den bredskyggiga hatten, hans 
litet fjärrskådande blick, hans sätt 
att gå, med den ena foten litet mer 

utåt än den andra, den vänstra all-
t;d med ett något kortare steg än 
den högra, armarnes svängande rö
relse, huvudet litet bakåtböjt — jag 
fäste det i mitt minne under de kor
ta minuter då han närmade sig, då 
han kastade en flyktig blick på mig 
i det han gick förbi, oöh då jag såg 
honom avlägsna >sig. 

Och plötsligt förstod jag vari det 
låg. Det var en människogåta som 
gått förbi mig, utan att jag hade 
möjlighet att lösa den. Vem var den
ne man — hurudant hade hans liv 
varit —• var han lycklig eller olyck
lig — var han god eller ond? — Jag 
skulle aldrig få veta det. Jag skulle 
aldrig få lyfta slöjan från den hem
lighet, som passerat förbi. — Och 
med den tanken: "Jag skall aldrig 
få se honom mer!" rusade jag upp 
från min plats bland blommorna vid 
dikesrenen och störtade i sporrsträck 
upp mot häckens krön för att se ho
nom med sina ojämna steg och sina 
säregna svängningar med armarne 
försvinna bakom nästa krön av vä
gen. — Ja, så var det inte mer! Sa
gan var väl kort tillräckligt åtmin
stone! 

— Tar jag också kortare steg med 
vänster än med höger? sade hon i 
silk esst r ump or 11 a. Jag menar, tilla
de hon förvirrad, emedan ni fick en 
idéassociation? 

— Om ni gör det har jag verk
ligen aldrig sett efter, svarade inge
niören litet nonchalant. Me.11 idéasso
ciationer de kunna komma där det 
verkligen faktiskt inga associationer 
finnas alls — och när man minst 
anar 'dem ! 

—• Ni har tallat om människogå
tor, sade bankkamrern och log sitt 
ironiska löje. Somliga av dem äro 
allt för lätta a.tt lösa —• och somliga 
äro :så tilltrasslade att det icke gives 
någon lösning alls — annat än en 
gordisk! Men den gordiska lösnin
gen innesluter återigen en så stor gå
ta, att man bävar inför den, tillade 
han, .så tyst att endast ett par av 
sällskapet hörde det. 

Alla som köpa •• 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 
•(,1,11, 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Norr 24241. 

damål tillsätter man det vatten, i 
vilket de stå, med salt eller socker. 

Det är icke likgiltigt vilketdera 
medel man avvänder eftersom blom
mornas smak i detta fall är högst 
olika. Detsamma är fallet i fråga 
0111 lösningens olika styrka. 

En sockerlösning t, ex. ökar i 
hög grad hållbarheten hos rosor 
och förmår knopparne att slå ut 
men har ingen inverkan i något-
dera hänseendet på syrener. 

Den verksammaste sockerlösnin
gen för rosor består av 70—100 
gram på en liter vatten. 

Koksalt har för rosornas del 
samma verkan som socker och stäl
ler sig ju åtskilligt billigare. 

Nejlikor o. chrysantemum fordra 
en dubbelt så stark sockerlösning 
som rosor. Pelargonier och liljor 
stå sig bäst i en 10 procents kok
saltlösning. 

För övrigt synes det. som skulle 
blommor i allmänhet tycka om en 
tillsats av både socker och salt till 
vattnet i blomsterglasen. 

För blomsterälskare bör det vara 
av intresse att genom egna försök 
lära känna de olika bomsterslagens 
smak både med hänsyn till lösnin
gens art och dess styrkegrad. 

KLÄDN INGÅR. 
Konfirmationsklädriingar i crepe de chine, 
marocaine, yllenmsslin, silkesfrotté och 
voile till mycket billiga priser och trev
liga modeller. 

O. F. HULTBEROS BLUSAFFÄR, 
Husargatan 40. 
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F)ur hållas avskurna 

blommor friska? 

Anställda försök ha givit vid 
handen att avskurma blommor 
kunna hållas friska längre än vad 
vanligen är fallet. För detta än-

Yitrums FERRO! 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess angenäma smak gör att 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fås på alla apotek. 
Om Vitrums F e r r o 1 ej finnes på närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

S. Hamngatan 59. Göteborg. Tel.: 4692. 
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skall, för att kunna* 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut. 

tvättas med 
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NI ÖNSKAR 
en elegant, modern men bekväm sk„ 
till  dagens lagsta pris. Besök då 

IQ Södra Larmaatan 10. 

Den vänliga gamla damen: — Hur 
många är ni i din familj? 

Den lilla flickan: — Pappa, mam
ma, en syster, och så en mycket av
lägsen 'släkting. 

— En avlägsen släkting räknas 
inte till Ifamiljen. 

— Jioo, han är min bror. 
— Om lian är din bror, är han in

gen avlägsen släkting. 
— .Too, för han bor i Amerika. 

Lilla. Anna Lisa har fått en liten 
babybror. För att pröva hennes sys
terkärlek säger p app an : 

— Nå, min lilla stnmpa. tycker 
du inte, att vi ska sälja lillebror? 

Anna Lisa efter en stunds funde
rande mycket bestämt: — Nej, vet 
pappa, det gör vi inte! 

Pappan förtjust: —• Men vi kan 
helt säkert få mycket pangar för ho
nom ! 

Anna Lisa raskt: — Nej, inte än
då. Vi väntar, tills han blir större, 
iså får vi bättre betalt. 

BREVLÅDA. 
G. K. Vårt hjärtliga tack! 

En som tror gott om människor
na. Er tro att ryssarne inte skulle 
vilja stjäla och mörda här i SveiW 
är vacker. Är tron på era landsmän 
lika vacker? Eller har ni dubbla 
låsar på er tamburdörr och hänglås 
för källaren? 

X. Y. Z. Malmö. Efterfrågade 
nummer kunna erhållas genom vår 

tidnings expedition, Magasinsgatan 

12, Göteborg. Rörande Er önskan 

att komma i förbindelse med veder

börande signatur kunna vi blott ut

lova ett vidarebefordrande av Er 
skrivelse. Svar skall säkerligen icke 

låta vänta på sig, om frågorna över

huvud äro av den art att de kunna 
besvaras. 

Elinor J. Först: Låt Er förkläd
nad falla! Sedan: Låt se Er som 
som Xi är! Och slutligen: Yi skola 
sammankalla Vårt råd att döma där. 

Fru Ada. Sköfde. Tack för in
teriören! Men så mycket barnskrik 
är inte normalt. Vi skulle behöva 
portionera ut det över en hel årgång 
för att göra det uthärdligt för våra 
läsare. Kan det inte få stanna i 

Sköfde? 
E. B. Så längesen! V. g. uppgiv 

adressen för vidare slutgiltigt med

delande. 

Syster Elsas Förlossni 
Älmhult, erbjuder verkligt trygg och 
ogenerad vistelse o. nedkomst. Billig» 
avgifter. Prosp. mot porto. 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor, 
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också för att tillförsäkra sig den 
sjukas förlåtelse för det sätt på vil
ket han återkallat henne till livet 
givit henne ett heligt löfte att aldrig 
ge någon annan kvinna hustrunamn. 
Denna fråga tycktes ha varit på 
tal mellan dem endast en gång till, 
nämligen kort tid efteråt då prost
innan som ännu var i sitt överner-
vösa tillstånd gav sin make, som en 
besegling av överenskommelsen, en 
ring med en däri infattad jaspis, på 
vars undersida hon låtit gravera in 
trons, hoppets och kärlekens sym
boler. Det är samma sten som du 
har i din ring där. 

Kyrkoherden sörjde djupt förlus
ten av sin hustru. Måttlöst, sades 
det. 

Det gick ett helt år och det var 
åter höst. En kulen septemberdag 
körde kyrkoherdens ekipage upp 
genom Lindhults vittberömda lind
allé, vars gula lövmassor redan bör
jat glesna. Överstinnan som väntat 
besöket, tog emot honom ute på trap
pan och förde in honom i salongen, 
där vedkubbarne sprakade i den 
öppna spisen. 

Han värmde under tystnad sina 

frusna händer framför elden och 
lion kunde fritt betrakta honom. 
Hur han åldrats! Man kunde ta ho
nom för sextio år istället för femtio. 
Ansiktets uttryck var nedstämt och 
det tjocka, en gång kolsvarta håret 
hade blivit askgrått vid tinningarne. 

— Hur har du det hjärtans bror? 
frågade överstinnan med sin hand 
på hans skuldra. Marianne har rest 
till Stockholm, men om ett år är hon 
färdig med sin skolgång. 

Kyrkoherden vände sig häftigt 
mot sin syster: — Jag har det svårt, 
Beate Sofie. Dessa många stora rum 
som genljuda av mina ensamma steg! 
Dessa ändlösa kvällar! Dessa dystra 
måltider. Jag uthärdar inte! Jag 
måste ha någon att tala med, jag 
måste se ett ansikte vid mitt bord, 
jag måste höra någon röra sig i den 
ohyggliga stillheten. 

— Du ämnar skaffa dig en hus
föreståndarinna, sade systern. 

Kyrkoherden böjde jakande på 
huvudet: — Du förstår mig soin 
alltid — ja, det är min avsikt. Jag 
har annonserat. Det kom otaliga 
svar. Jag har tvekat mellan två av 
de sökande. Båda äro av god familj 

och fint bildade, båda äro musikalis
ka, båda ha ett behagligt yttre — 
jag har tagit med deras porträtt. 

Han räckte systern ett kuvert och 
överstinnan betraktade de båda 
fotografierna, den ena återgivande 
en dam i femtioårsåldern, den andra 
en trettioåring. # 

— Du skall ta den äldre, sade 
överstinnan. Du skall göra det, 
bror Göran! 

En lätt rodnad steg upp i kyrko
herdens ansikte: — Jag har bestämt 
mig för den yngre — jag behöver en 
smula liv och glättighet omkring 
mig, oc.li hon är utbildad sjukskö
terska — hon kan hjälpa mig i mitt 
arbete bland de fattiga. Det var 
nog det som gjorde att jag bestämde 
mig för henne. 

Överstinnan såg åter på porträttet. 
Det var ett mycket fördelaktigt ut
seende men blicken var kylig och 
hakan uttryckte en alltför beslutsam 
vilja. 

Från porträttet vandrade överstin-
nans blick till broderns hand, som 
låg på armstödet. Kring pekfingret 
slöt sig en bred guldring med en däri 
infattad stor svartgrön sten. 

— Du har inte glömt? sade hon 
och berörde lätt ringen. 

Kyrkoherden log en smula und
rande: — Ack, Beate-Sofie, upp
hör då aldrig ni kvinnor att räkna 
med kärleken? 

Julhelgen var över. 
Aldrig hade kyrkoherden besökt 

sin syster överstinnan Fahnehjelm 
så ofta som under de senaste veckor
na. Också i dag var han hos henne. 

Om någon lyssnat utanför dörren 
till arbetsrummet, där de sutto, 
skulle han hört överstinnan säga 
detsamma som hon dagligen sagt: 

— Mitt svar är som alltid, att en 
ed är en ed. Du handlade som en 
dåre, när du gav den, när du band 
din framtid, men löftet till den döda 
kan du inte komma ifrån. Så ser i 
allt fall jag saken. 

Och tonlöst upprepar kyrkoher
den, för, vilken gång är svårt att 
säga, sina argument: 

— Löftet gavs under så excep
tionella förhållanden, för att lugna 
en sjuk övernervös människa, för att 
befria henne, från onda och tryck
ande tankar. Och det som gjorde 

detta löfte betydelsefullt då, har 
ju inte längre någon betydelse nu. 
Saken gällde att barnen, som voro 
små, inte skulle få styvmor, men nu 
äro de vuxna. Två äro gifta och 
Marianne, så vacker som hon är, sät
ter naturligtvis också bo om ett eller 
annat år. — Det är ju fullständigt 
meningslöst att jag skall leva ett en
samt liv •—7 Leontine skulle vara den 
första att ge mig tillbaka mitt olyck
saliga löfte. Att tvivla på det skulle 
vara att tvivla på hennes kärlek, på 
hennes godhet, på hennes mänskliga 
känslor! 

— Kära Göran, säger hans syster 
milt, det är nog många som givit 
samma löfte som du och som brutit 
det utan synlig olycka, men du kan 
inte göra det, inte du, Göran! Det 
skulle bli* en allt för tung samvets-
börda för dig. Låt din husföre
ståndarinna resa och försök att glöm
ma henne. Det är det enda du har 
att göra. 

— Jag kan inte, Beate-Sofie av
bryter henne kyrkoherden häftigt. 
Det är inte fråga om mig uteslu
tande. Hon älskar mig. Jag kan 
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INNEHÅLL. 
inamnet. Av Edith MacMillan. 

inte jaga bort henne. Jag tr°i, J®» 
vill tro, att jag är löst från mitt lotte 

till den döda. x - ï 
(Forts.)-

örnds vilo- coh rekreationslie 

vid Mahults station på Halmstad-

Bolmensbanan annonserar som 
sin härlighet i föreliggande 
Till vad som i annonsen säges Imn» 
emellertid åtskilligt att ti ägg 

nämligen att Örnås, en bygg1 

ståtlig herregårdsstil, har ett m° s 

namn svarande högt läge 
hänförande utsikt över den t 
bart- vackra Simlångsdalen me 

av täcka holmar fyllda sjo. ^ 

promenader i susande oc ^ 

skogar stå till buds. Och sa 

övergå till mera nlftcue 

pensionatet har utmärkt va 
gästrum med världens as ^ ^ 

präktiga sällskapsrum oc -p^en 
den nya innehavarinnan ^ 

Cajsa Larsson, utlova g0 
derata. 

ligt bord. Priserna äro mo 

«oders 
f. kvinnogärning. 
;"ellan barken och trädet. Av Ragna 

peters. 

Moderevy. . 
Ejter middagen. Av En av de sju. 

Teater« 
' n annan". Av Den fundersamma. 

Göteborgs Kvinnoförening. Av Frigga 

Carlberg. 
r.jet och hälsa. 
Lyckostenen. III. Novell av Ulla Reimer. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Frankrike har fått sin nya rege
ring, vilken är av samma vänster-
lynne som föregångaren. Den kan 
betraktas som icke mindre än trehöv-
dad. Jämsides med dess nominelle 
chef, Painlevé, stå nämligen de båda 
politiska kraftmännen Briand, utri
kesminister, och Caillaux, finansmi
nister, vilka helt säkert på samma 
gäng de förläna ministären styrka, 
och "auktoritet skola kräva ett där
emot svarande inflytande på rege-
ffigens politik. 

Vid framläggandet av sitt arbets
program inför deputeradekammaren 
erhöllo de nya männen förtroendevo-
tuni. Senaten torde intaga en liknande 

än kyligare hållning. Det finns 
mom denna höga församling en ut
präglad animositet mot den för tysk
vänlighet misstänkte, för landsförrä
deri dömde, nyligen benådade Cail
laux, men man måste hålla till godo 
med honom såsom den för ögonblic
ket lämpligaste kraften på finans-
ministerposten. 

Briand har redan hunnit växla 
varma vänskapsförsäkringar med 
Englands utrikesminister, Chamber
lain. Ententens sammanhållning 
står tydligt skriven på hans pro
gram. Vilken hållning Briand skall 
tomma att intaga gentemot Tysk
land, därmed bråkar man i detta 
land som bäst sin hjärna utan att 
egentligen- veta någonting med be
stämdhet. Man känner sedan gam
malt till att han icke är tyskvän och 
®an har icke ringaste orsak att hop-
Pas på någon sinnesändring i detta 
länseende. 

Caillaux betraktas på många håll 
i Frankrike såsom en trollkarl,^ vil
ken i en handvändning och på ett 
fär de besuttna klasserna smärtfritt 
sätt skall kunna reda upp den hopp-
fet tilltrasslade finansiella här-
van- Caillaux själv har emel
lertid på det bestämdaste för
ökat att han äger trolldomens 
$va. Han skall ge fädernes-

let sina insikter, sin erfarenhet 
och beslutsamhet. Se där allt, men 
'let är kanske tillräckligt. Vad man 
J.f't om hans avsikter och på borger-
^ håll räknar honom till förtjänst 

att han icke tänker på något be-
jtagtagande av kapitalet, vilket som 
..Mrt är socialdemokraternas älsk-
®§sidé, förmodligen därför att en 
•ädan konfiskering icke skulle drab-

partiets medlemmar utan bönder 
*0 borgare. Vilka åtgärder Cail-
!aïx i stället kommer att tillgripa 
?r framtiden utvisa. Att bringa 
jämvikt i den franska budgeten är i 
Wa verket en herkulesuppgift, en 

äventyrlig finanspolitik som ti-
'f?are regeringar fört: enorma lan 

s°r militära ändamål till de stater 
jr"! * öster inringa det hatade och 

tade Tyskland, lika enorma ût-
er till det egna militärväsendet 

H slutl 

förvaltning, ombestyrd av en här
skara tjänste- och ämbetsmän, vilka 
i lönehänseende äro utomordentligt 
"om sig". Och för att möta dessa 
vidunderliga utgifter alltför hän
synsfullt utmätta och absolut otill
räckliga skatter! 

Det mot konung Boris av Bulga
rien riktade misslyckade attentatet 
har visat sig utgöra inledningen till 
ett kommunistiskt revoltförsök av 
farligaste slag. Det hela är iscen
satt med den djävulska ondska och 
skicklighet som kännetecknar den 
från Moskva ledda internationella 
kommuniströrelsen. Medels ett mord 
på en bulgarisk general uppnådde 
man vad man eftersträvat, nämligen 
en storslagen begravningsakt i kate
dralen i Sofia, bevistad av spetsarna 
inom hären och statsförvaltningen. 
Under ceremonien bringades sedan 
en helvetesmaskin att explodera med 
resultat att 130 människor dödades 
och ett tusental skadades. Bland de 
förolyckade befinna sig en mängd 
officerare av hög grad. 

Konspiratörerna hade hoppats att 
under den allmänna villervallan kun
na rycka till sig makten och utropa 
den kommunistiska republiken, men 
dessa beräkningar gingo icke i upp
fyllelse. Myndigheterna lyckades 
behärska situationen åtminstone till
räckligt för att kunna sätta sig till 
motstånd. Hur händelserna i fort
sättningen skola utveckla sig är, när 
detta skrives, ännu ovisst. Den bul
gariska regeringen har erhållit enten-
temakternas tillstånd att öka sin här 
med 7,000 man. Detta land hör 
nämligen till de stackars stater, vilka 
icke äro herrar i eget hus. 

Balkan är nu som alltid i poli
tiskt hänseende en kruttunna, och 
man fruktar att Bulgariens fientliga 
och glupska grannar skola försöka 
begagna det ifrågavarande landets 
inre dilemma för att på dess bekost
nad tillgodose egna intressen. 

Det tyska rikspresidentvalet äger 
rum den 26 april, samma dag denna 
tidning ligger under vara läsares 
ögon. Medan republikanernas kan
didat centèrmannen Marx far land 
och rike kring för att plädera för sin 
kandidatur liar Hindenburg funnit 
för gott att inskränka sig till ett en
da anförande, hållet i den stad, som 
njuter förmånen att räkna honom 
bland sina innebyggare, Hannover. 

Att profetera är vågsamt men nog 
segrar Hindenburg. Ett namn som 
hans, så älskat, så ärat, så dyrbart, 
tränger samlande genom alla politi
ska partiförskansningar. Kanske 
fälles utslaget av kvinnorna. v ar 
tidning har mottagit kopior av upp
rop på prosa och vers för Hmden-
burgs kandidatur, avsedda att spri
das i den tyska pressen och förlatta-
de av kvinnor i ledande ställning in
om konsten, litteraturen, vetenskapen 

-samt inom kvinnorörelsens alla gre
nar Man står både förvånad och 
gripen inför denna kvinnliga enig
het energi och målmedvetenhet, vil
ka 'sannolikt komma att bli utslags
givande vid valet. _ 

Engelska fackföreningsrörelsen 
har godkänt ett förslag om samar
bete med de ryska bolsjevikerna. Be
slutet väcker bekymmer i den bor
gerliga engelska pressen. Man fluk
tar att det skall få ett djupt (oc 
skadligt) inflytande på den politiska 
och industriella utvecklingen i Eng 
land och i fortsättning, allt eftersom 
samarbetet godkännes även i andra 
länder, för hela Europa. 

I Portugal har en militarrevolt 
försökts men misslyckats. Sedan 
konungadömet störtades for snart 15 
år sedan har mget ar gatt utan ie 
volter, lyckade eller misslyckade. 
Orsaken — partistrider. 

JVIoderenamnct. 
Av EDITH MACMILLAN. 

•igen en ohyggligt dyr stats-

Nästan samtidigt med artikeln 
"Olika mödrar" av Louise Bergh i 
Kvinnornas Tidning kom jag att i 
en av våra engelska tidningar, 
Weekly Dispatch, läsa en artikel i 
samma ämne, skriven av den både 
•Som skådespelerska och författarinna 
kända lady Tree. 

Hennes synpunkter förefalla mig 
så pass beaktansvärda att en sam
manfattning av dem bör kunna vara 
av intresse även för Kvinnornas Tid
ning och dess läsekrets. 

Lady Tree återger inledningsvis 
en personlig upplevelse vilken man 
förstår blivit av avgörande bety
delse för hennes uppfattning av det
ta problem, så vidsträckt, så kom
plicerat. Hon börjar: 

— Många av oss växa upp utan 
att någonsin ha känt en mors kär
lek. Eör egen del minns jag någon 
som alltid sjöng för mig, sjöng ljuva 
melodier, vilka jag ännu kan nynna, 
men innan jag kunde säga hennes 
namn, innan jag förstått innebörden 
i de sånger hon sjöng hade hennes 
stämma för evigt tystnat. Som 
barn och som ung kunde jag därför 
icke förstå andra barn oeh andra 
unga flickor, för vilka modern var 

hela deras värld. 
Hur många barn och ungdomar 

är det i själva verket icke, vilka 
sakna den erfarenhet som skulle 
sätta dem i stånd att ge det tänkta 

rätta svaret på frågan: 
Vem ilade till hjälp när jag till 

marken föll 
Och med sin kyss, där smärtan 

brann, på flykt den drev? 
Allt talar för att de skola växa 

upp till hårda, oböjliga karaktärer, 
för okunniga om kärlek och smek
ningar för att kunna förstå den lyc
ka, som i form av en mors kärlek 
och ömhet kommit andra till del. 

Men när den dagen randas, då 
hon, som aldrig fått ge någon detta 
ljuva heliga namn själv skall bliva 
mor, öppnas för henne en ny him

mel och en ny jord. 
Kan det vara mig det gäller, 

frågar hon sig själv. — Är det väl 
på mig denna späda röst kallar. 
Är det mig den hälsar, anropar, till-
jublar sin glädje, anförtror sin soi g? 
Är det jag som kan trösta och lyck-
liggöra, och är detta underbara 
namn "mor" ämnat åt mig? 

Barn kunna icke veta, ungdo
mar icke ana vilken ära och stolt
het de visa oss genom detta enda 
lilla ord "mor". Ibland undrar jag, 
om det har samma underbara klang 
även för dem som haft förmanen 
att själva få använda det hela sitt 
liv ända tills de höra det från sina 

egna barns läppar? 
Vi få aldrig svika våra barn. 

De kalla på oss, de räkna på oss. 
Det är synd om den mor som under
trycker eller kväver det spontana ro
pet på mor från sitt barn när det är 

6n k\>irmogärnmg< 

sjukt, när det är bedrövat eller när 
det jublar av glädje. 

I allmänhet svarar dock moders
hjärtat på barnets anrop och lär sig 
genom dem livets svåra läxa: 
osjälviskhet, uppoffring, ödmjukhet 
och den undergivenhet, som är den 
himmelska lagens första bud. 

Är det månne sant att döttrar 
hålla fadern kärast, sönerna mo
dern? Det är otvivelaktigt så att 
gossarna tillbedja sina mödrar, e-
huru de försöka dölja dessa veka 
känslor bakom en skrovlig yta. Li
ka litet tillåta de modern att inför 
andra människor visa dem ömhet 
eller smeka dem. De ställa stora 
krav på moderns hängivenhet och 
fordra, att hon icke skall 'bråka' . 
Hon måste bära sina prövningar med 
bibehållen fattning. Och i sanning 
kan hon behöva både mod och kraft, 
ty många sorger och bekymmer vän
ta, den kvinna, söm givit livet åt 

ett gossebarn. 
En stor, en mycket stor sorg vän

tar henne med nästan osviklig viss
het: en dag skall hennes son, nu en 
man, komma till henne och begära, 
att hon skall älska den främmande 
kvinna, som skall bli hans hustru. 
Hur outsägligt grymt är icke detta! 
Hur mycket grymmare därför att 
hennes hjärta måste brista utan att 
hon vågar klaga. Hon måste öpp
na sin famn och kyssa och smeka 
den tjuv som berövat henne den 
skönaste klenod hon ägde, måste 
med ömhet närma sig den rival som 
besegrat henne på kärlekens val

plats. 
Ä andra sidan är det fadern och 

icke modern, som lider denna dubbla 
smärta, när dottern gifter sig. 

Modern känner en viss ledsnad, 
erfar kanske en känsla av förlust, 
men hennes hjärta marteras icke i 
ringaste mån av svartsjuka, hon ha
tar icke den man, som skall taga 
dottern från henne, hon är tvärtom 
glad över att han kommit. 

Ehuru det vid dessa tillfällen hör 
till hennes roll att föra näsduken till 
ögonen, 1er hon glatt genom de föga 
bittra tårarne när någon av bröllops 
gästerna •— och denna försäkran 
uteblir aldrig även om brudgummen 
skulle glömma bort den — tröstande 
Säger: — "Ni har förlorat en dotter 

men fått en son". 
Låt oss ge akt på denna egendom

lighet; det skulle aldrig kunna hända 
att någon av bröllopsgästerna rik
tade sig till brudgummens moder 
med orden: — "Ni har förlorat en 
son men fått en dotter . En sådan 
hänvändelse skulle helt säkert icke 
uppfattas som en tröst och en älsk
värdhet utan som den största dum
het och taktlöshet. Men varför? 

Lady Tree fäster i fortsättningen 
uppmärksamheten på hur många 
stora män, såväl i var egen som i 
en gången tid, vilka dyrkat sina 

EMILIA LINDQUIST. 

Föreståndarinnan för Eslövs of
fentliga arbetsförmedlingsanstalt 
fröken Emilia Lindquist har i dagar
na fyllt sjuttio år. En hyllning så 
omfattande och hjärtlig som den, 
vilken därvid ägnades henne, kom
mer med visshet endast dem till del, 
vilkas livsgärning är bemärkt oeh 
högt skattad. 

Fröken Lindquist har förunnats 
ett lyckligt liv, ty som lycka måste 
det betraktas att som hon i samhälls-
gagnande arbete finna utlösning för 
ett inneboende starkt socialt intres
ses och ett varmt hjärtas samfällda 
intentioner. 

Hennes ungdom inföll under en 
tid, då de unga flickorna ännu icke 
funno öppen väg ut i livet utan gi
vet hade sin verksamhet förlagd till 
hemmet. Hemvården blev också 
hennes uppgift och detta så mycket 
mera självfallet som hon var den 
enda flickan i syskonringen. 

Under slutet av åttiotalet kom lion 
emellertid att intressera sig för nyk
terhetsrörelsen vilken då tilldrog sig 
en vida större uppmärksamhet än 
vad nu är fallet. Den av inga re
striktioner hejdade dryckenskapen 
satte så tydliga och fruktansvärda 
spår i samhällslivet att varje varmt 
och medkännande hjärta måste hän
fört omfatta den genom nykterhets
rörelsen erbjudna möjligheten att 
med förenade krafter upptaga stri
den mot det onda. 

Fröken Lindquist skyndade att 
ansluta sig till goodtemplarorden, 
och det visade sig mycket snart, att 
rörelsen i henne gjort ett mycket 
större förvärv än en vanlig medlem. 
Hon avslöjade sig nämligen — nå-

mödrar och tillskrivit deras ädla 
inflytande både sin karaktärsutveck
ling och hela sin framgång i livet. 
"Lycklig den moder, sjufaldigt väl
signad hon som lyckas behålla sin 
sons kärlek även sedan han blivit 

man! !" 

Egendomligt nog finner förf. det 
icke lika naturligt att på samma 
högstämda sätt prisa den mor lyck
lig, som för livet far behålla sin 
dotters kärlek. I arför? 

got på den tiden verkligt överras
kande och hart när otroligt —• som 
talare, och en talare av stora mått. 

Att se en kvinna i talarstolen var 
pä den tiden ingenting mindre än 
ett evenemang, i och för sig tillräck
ligt märkligt för att till sista plats 
fylla föreläsningssalarne; Kom så 
därtill fröken L:s entusiasm för sa
ken, livfullheten hos hennes fängs
lande och utmärkta föredrag, vilka 
alltid höllos utan koncept. Allt 
detta tillsammans gjorde henne un
der en följd av år till en av nyk
terhetsrörelsens populäraste och 
mest anlitade resetalare med hela 
landet, från Ystad till Haparanda, 
som verksamhetsfält. 

Som kvinna kunde hon inför de 
tillströmmande åhörareskarorna tala 
hemmets sak på ett mera gripande 
och övertygande sätt än vad de man
liga talarne förmådde med resultat 
att lion för den orden hon tillhörde 
vann proselyter, vilka med visshet 
långt överstego tusentalet. 

Att hennes insats också fann be
aktande och erkännande därom vitt
nar att hon vid flera världsstorloge-
möten, nämligen i Toronto 1899, i 
Stockholm 1902 och Kristiania 1914 
var bland de officiella representan
terna för Sveriges goodtemplarorden, 
vilken organisation, i förbigående 
sagt, aldrig visat större benägenhet 
att låta sina kvinnliga medlemmar 
nå fram till ära och berömmelse. 

Men även om nykterhetsarbetet, 
särskilt tidigare, varit hennes livs 
största intresse har fröken L. fun
nit tid och krafter även för många 
andra uppgifter. Under en följd av 
år var hon sålunda ordförande för 
den kvinnliga rösträttsföreningen i 
Eslöv och gjorde där som alltid, var 
hon gripit in, ett duktigt arbete. 
Hon står som en av initiativtagarne 
till Eslövs läsestuga-, vars styrelse 
hon från stiftandet tillhört, samt till 
Eslövs sjukkassa för kvinnor inom 
vilken hon under hela dess tillvaro, 
27 år, varit ordf. Ar 1914 invaldes 
fröken L. som den första kvinnan i 
Eslövs stadsfullmäktige, insattes un
der krigsåren i samhällets livsme
delsnämnd samt innehar vice ord
förandeposten i stadens arbetslös-
hetskommitté. 

ÄlKon̂ et DRICK FRIMÄRKSTHE rli<3en 
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Sedan 1909 är fröken L. förestån
darinna för arbetsförmedlingsanstal
ten i Eslöv, en befattning för vilken 
hon visat sig i utomordentlig grad 
lämplig. 

På sjuttioårsdagen uppvaktades 
fröken Lindquist av representanter 
för styrelser och korporationer inom 
vilka hon varit eller är verksam var
jämte stadens damer vid en fästlig 
kollation bringade henne sin hjärt
liga hyllning. 

Sjuttio år. är en hög ålder. Att 
de i detta fall med lätthet bäras och 
ännu tillåta en myckenhet gott och 
nyttigt arbete därom vittnar por
trättet här ovan, taget omedelbart 
före sjuttioårsdagen. 

JVTeUan barken 

och trädet. 
Ja, den platsen skall man akta 

sig för. Det lärde jag mig härom 
dagen av fru R. 

Fru R. är enligt sin egen utsago 
gift med världens slarvigaste man. 
Hon skulle sannolikt vara en ängel 
om hon icke hade honom. Men det 
är nu hennes tragedi. 

När man ser en god vän bedrö-
vad vill man ju gärna deltaga i be
drövelsen. Och när jag träffade fru 
R. häromdagen uppe i tesalongen, 
ursinnig på sin slarvige make, kräv
de ju den kvinnliga solidariteten att 
att jag också visade mig bragt till 
ursinnets rand. 

— Tänk dig, sade "fru R. och 
klöv en gräddbakelse — flänga upp 
västen så att alla knapparna ryker! 

— Hemskt! sade jag. 
-— Och sen gå ut i ösregn i bästa 

kostymen och hatten utan rägnrock 
och paraply! 

— Förfärligt! 
-— Och så komma hem med en 

frackkostym som nästan kan stå för 
sig själv av punschfläckar. Tycker 
du inte att man då kan ha rättighet 
att känna oeh säga både det ena 
och det andra? 

— Du kan helt enkelt inte ut
härda detta, sade jag dödsallvarligt. 
Du borde skiljas. 

— Ja, skiljas, svarade fru R. en 
smula perplex och såg litet undran
de på mig. — Yad tror du det hjäl
per. 

— Du slipper gå och skämmas för 
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en slarvig karl, sade jag. Upprik
tigt sagt är det hela ju rätt genant 
för dig. Vad skall man tänka om 
en mans hem, när man ser honom 
komma med solkiga kragar . . . 

— Åja, svarade fru R.,.vad kra
gen angår är då Arthur ganska 
nogräknad. 

— Nåja, det kan ju hända, sva
rade jag, men smutsiga manschetter 
äro heller inte roliga. 

Fru R. surnade till. 
— Jag vill se den man som kan 

ha renare manschettlinningar än 
Arthur! utbrast hon. 

—• Verkligen, sade jag. Men vär
re än både det ena och det andra 
är fläckar på kläderna. Och jag 
förstår inte att en gentleman som 
Arthur . . . 

— Arthur med fläckar på kläder
na! skrek fru R. Nej dix, där högg 
du allt i sten! Slänga av sig skorna 
var som helst, lägga upp fötterna i 
sidensoffan, sådant drar han sig inte 
för, men fläckiga kläder — nej 
tack? Det är egentligen inte på det 
sättet han är slarvig. 

— Nej, det är kanske mest ifråga, 
om att gå hårt åt vad han har. Jag 
förstår att det över huvudtaget måt
te vara ledsamt för dig att ha en 
man som inte på något sätt kan taga 
vård om sin person. 

Fru R. blev blodröd. 
— Du har alldeles missuppfattat 

Arthur, sade hon, och det vill jag 
säga dig, att på hans j^ttre liar då 
ingen människa ännu anmärkt. Och 
den som det gör han är ingen sann 
vän. 

Och hon reste sig upp i kränkt 
majestät, gav mig en kungligt nådig 
nick och gick. 

Och där satt jag. 'Ensam — de
graderad till en osann ovän! 

På den röda mattgången såg Jag 
fru R:s försvinnande gestalt. Hon 
hade något av en kurirs självmed
vetna hållning och fötterna nystade 
på som en liten skolflickas, då de 
springa hem för att sladdra någon
ting för mamma. 

Jag fyllde i en kopp kaffe till 
och tänkte på världens lön. 

Men vad hade jag mellan barken 
och trädet att göra! 

Dock —• hr R. får säkerligen en 
mycket god dag. 

Och det är ju huvudsaken. 
Kanske också för Eder djupt för

bundna 

Ragna Peters. 

JVToderevy. 

Sidenliusets mannekänguppvisnin
gar i onsdags och torsdags hade sam
lat en så talrik dampublik som det 
grandiosa varuhuset över huvudtaget 
kunde rymma. Intresset för denna 
art av modeutställningar har gripit 
omkring sig enormt under det sena
ste året. Och man förstår det till 
fullo. Hur lättvindigt att på detta 
sätt i en handvändning få en över
blick av modets möjligheter mot att 
plagg för plagg leta sig genom en 
dryg kollektion tills man slutligen 
finner det rätta. 

Rörande Sidenhusets mannekäng
uppvisning denna gång, företrädes
vis omfattande prisbilligare och för 
alla ernåeliga konfektionsalster av 
huvudsakligen fransk tillverkning, 
blir total intrycket: en synnerligen 
vacker och smakfull kollektion av 
klädningar i alla färger, stoffer och 
prislägen och för alla åldrar. Den 
raka linjen dominerade helt och hål
let jämte den korta ärmen och den 
ljusa klädningen med något färg
rikt inslag. Helplisseringar tyckas 
bli mycket användbara. Ett som 
allt: en vacker samling inom vilken 
den köplystna publikens val icke 
torde bli svårt. 

£̂ur än i Ißiva minnens rosengårdar 

jag girigt söker tröst i tysta timmar ; 

om ock en vänlig minnets stjärna glimmar, 

den lyser öloll på glädgens minnesvårdar. 

cZ/ad svårmod i min själ/ 0, fagra drömmar 

som gladde hjärtat nyss. - .l<EÎ7Ter snaôôl än vinden 

ni flydde hänt Svagt som ett sns i linden 

mig dolda röster lyckans saga sömmar. 

Så koin då, cZ/emod, med din vallmos läng el: 

z/fZed blomma7is gift berusa mina sinnen 

ock giv mig ro . .. / âg allt, tag alla minnen 

ock låt mig vakna, kysst av fridens ängel. .. 

G. K. 

£ f te r  m iddagen .  
— Kvinnan, sade en av de man

liga gästerna i det han tände cigar
ren till kaffet efter den animerade 
middagen — kvinnan har enligt 
min uppfattning redan sett sin 
storhetstid. Nu går hon med jätte
steg tillbaka till slaveriet. 

— Slaveriet! Aldrig . . . aldrig! 
ljöd det i korus från de kvinnliga 
gästerna. 

•— Inte, sade herrn och blåste 
lugnt ut ett blåtonat moln av rök. 
Se er då litet uppmärksammare 
omkring, mina damer. Ser ni nå
gonsin att en man i våra dagar går 
ur vägen för en kvinna ute på gatan 
eller i spårvagnen lämnar sin plats 
för en dam, hon må vara hur guda
skön som helst. Och varför? Där
för att kvinnan intet värde har läng
re för oss män. Kvinnan! (axel
ryckning) Hon är ju bara en av oss, 
sedan hon stigit ned från sin piede
stal. 

— Vad menar ni med att hon 
stigit ned, 0111 man får fråga? hör
des en röst. 

— Skall jag kunna förklara det 
måste jag börja från början. 

— Nej, hoppa över början. 

— Omöjligt! När världen ska
pats .... 

— O, skall ni börja ända borta 
vid skapelsen! 

— När världen skapats blev man
nen dess herre. Han var nämligen 
den starkare parten, men han var 
samtidigt lat och bekväm och hade 
följaktligen kvinnan att arbeta för 

sig. Hon fick utföra det tyngsta 
och grövsta sysslorna och blev med 
andra ord hans slavinna. Men när 
mannen levat på detta sätt en tid i 
maklighet och vällevnad uppsteg 
inom honom en längtan efter någöt 
högre renare och ädlare än han själv. 
Men för egen del, det visste han, 
kunde han icke förverkliga detta 
ideal, därför utsåg han kvinnan att 
göra det. Hon blev mannens ideal 
och höjdes av honom småningom 
upp på en piedestal. Där stod hon 
som hans ängel, hans goda genius, 
hans bättre jag. Det är ju möjligt 
att kvinnan icke ville upp på piede
stalen, men i varje fall sökte lion 
att hålla sig . kvar däruppe genom 
att så mycket som möjligt motsvara 
mannens idealbild av henne. 

Men så kom en ny tid med nya 
män och nya kvinnor. De nya män
nen ville ha ned kvinnorna från pie
destalen. De lockade och lockade 
med allehanda fagra ord och löften 
— och ibland lyckades det och i-
bland inte. Men småningom blevo 
de flera och flera som läto sig lockas 
ned av mannens list — och i våra 
dagar behöva männen icke ens locka. 
Vår tids kvinnor stiga frivilligt 
ned till oss för att leva ibland oss 
som en av oss. Det finns icke längre 
någon skillnad. Kvinnan av idag 
har icke bara samma rättigheter 
och friheter som vi utan också våra 
laster och brister. Och härmed har 
hon förlorat allt värde för oss • som 
ideal. Nu är det mannen som stiger 
upp på piedestalen och kvinnorna 
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Vi s h /• 
Sleifpumps 
till damernas favorit. 

Det ledande märlcet i 

sommarskor med gum

misula är nu som alllid 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

I  V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 
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"""mim. 

H a r  N i  
n å s  0  t  

Söker Ni 
n å g o n  

a" sälja, köpa, hyra ut ̂  

yta, så annonsera det " 

Göteborgs  Morgo„ p o s f  

Morgonensfornämsta annonsorgan 

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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Lack -
väskor, alla dimensioner 

i flera olika pressningar 

som ej hittills förekom

mit, och till priser som 

äro enastående billiga. 

Särskilt passande för vår-

dressen. 

JM« A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

som komma att ligga nedanför och 
tillbedja. 

— Aldrig! 
— Vi få se, sade den djärve ta

laren och askade av sin cigarr. Allt 
pekar åtminstone i den riktningen. 
Mannen har icke vidare någon an
ledning att icke bruka sin styrka 
till makt, sedan kvinnan stigit ned 
från sin höga ställning och enbart 
blivit hans like och konkurrent. 

— Men säg då äntligen i tyd
liga ord vad ni egentligen menar 
med detta ert stiga ned? hördes en 
stämma. 

— Stiga ned? — Jo, när mannen 
lockar följer tyvärr, kvinnan. 

— Varför lockar mannen då? 
— Ja varför! Det är hans natur, 

hans dåliga, svaga natur, mot vilken 
han satte upp sitt kvinnliga ideal 
som ett värn. Vad han längtar efter 
och behöver är kvinnan som kan 
hjälpa honom att bekämpa sig själv, 
att komma över sitt sämre jag och 
att bygga upp något sant och gott 
både för sig själv och för släktet. 
Men den kvinnan håller på att dö ut. 

—- Det där har ni läst hos Strind
berg, ropade en röst. 

— Inte hos Strindberg, men i 
livet'runt omkring mig. Det är icke 
längre mannen som söker kvinnan 
utan kvinnan som söker mannen. 
Vilket bevisar att kvinnan blivit 
billig, d. v. s. står i fallande kurs, 
medan mannen står i stigande. 

— Och ni tror verkligen, sade en 
av de unga damerna, att vi kvinnor 
skulle vilja förnedra oss därhän att 
slava under män sådana som ni? 

Hon såg sig omkring med leende 
överlägsenhet. 

— Jag inte bara tror det, jag ser 
det, sade han i samma lugna kon
versationston. Här stå ni ju sju un
ga vackra damer tåligt samlade om
kring mig, medan jag själv sitter 
bekvämt i husets bästa stol. En 
av er har tänt min cigarr, en annan 
har räckt mig askkoppen, en tredje 
har lagt kuddarna bakom mitt hu
vud, en fjärde har serverat mig 
kaffe, en femte skulle gärna lösa 
upp mina skoband, en sjätte bära hit 
mina tofflor, en sjunde göra mig nå
gon annan liten tjänst o. s. v. 

— Ni är den oförsyntaste av 
män jag någonsin träffat, utropade 
en av de unga damerna. 

•— Och den oridderligaste, inföll 
en annan. 

Han log endast. Ett elakt skratt. 

— Vad skrattar ni åt? frågade en 
ung blondin irriterad. 

— Åt en tanke, sade han. Jag 
undrade bara hur många damer jag 
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En memoarbok för göteborgare 

av Emely E. Nonnen 
Andra uppl. Pris häft. 5: 75, inb. 7 kr 

Aktiebolaget Pehrssons Förlän 

K 
Alma Peterson, Bilen Wa. 
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från Göteborgs Skolkök. 5 Uppi 
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MERKURTVÅLEH 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

/^TRICOTBOUGEl 
31 Östra Hamngatan 31 

Vàrnyheter i Damstrumpor 

Silkeunderkläder 
Trieotdräkter, Pullovers, 

Kassacker m. m. 

skulle ha förmånen att kunna samla 
omkring mig. Om jag också vore 
ridderlig och försynt! 

En utom de sju. 

BLANDAT. 

Den ordinarie kvinnliga redaktö
ren för en tidnings "fråga-mig-
om-allt-avdelning" hade blivit sjuk 
och en manlig journalist vikarie
rade. I nästa tidningsnummer såg 
man bl. a. följande svar: 

Vetgirig ; Det bästa sättet att 
hindra ägg att skämmas är otvi
velaktigt att äta upp dem. 

Ledsen: Det e n d a  absolut säkra 
medlet att befria er klädning frän 
vinfläckarne är antagligen en sax' 

r >a v i  råd? 

Bland de många argumenten for 
en nedskrivning av vårt försvars1.» 

sende har också som det mest 
tiva anförts, att vi inte ha råd a 
hålla oss med ett starkt försvar. 

Nåväl! 
Vi konsumera spritvaror fö1' Cé 

två htïïtdra miljoner hr. pr ai-
Vi röka för ett hundra femtio m -

•joner kr. pr år. .. 
Vi dricka kaffe för hundra mil

joner kr. pr år. 
Det försvar den militära sa' 

skapen begär skulle kosta hun 

femtio miljoner kr. pr «> • ^ 
(Ur överstelöjtnant Laftm 

försvarsföredrag i Göteborg). 

I JDBÎT rrerkfajf pift11^ 

or 

"Magasin 

fKimgsgalan 50, 1 
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Offentliga nöjen. 

i nfCBsbcréstostcrn. 
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Varje afton kl. 
DULCIE. 

v Geofg Kaufman och Marc 
Connelly. 

Màndage" den 27 april Premiär: 
m LIVETS LEK. 

Av Knut Hamsun. 

itspe! 

Ots.- Gives endast 'i gånger. 

tfya Teatern. 

Tördag kl. 8 för sista gången: 

EN NYÅRSAFTON. 

Söndag kl. 8: 

BRÄNNMÄRKT. 

Onsdag sista föreställningen. 

Obs.! Matinépriser. 

Lilla Teatern. 
Varje afton kl. 8 : 

Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 
HENNES LILLA MAJESTÄT, 

lustspel i 3 akter av Karl Gerhard. 

Rådfraga gver hela jorden 

Gustaf Ekman 

Storg. 31- Tel. 4314-10365. 

filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. 
Kungl. 

Hovleverantör. 

Ceater. 
Det är med verkligt vemod man 

erinrar att Nya Teaterns pågående 
program Brännmärkt är ett av-
iedsprogram. Direktör Selander 
tar farväl av Göteborg. Efter en 
storartad, trogen, ärlig, konstnär 
ligt framgångsrik, men ekonomiskt 
sett hopplös kamp för att hålla sin 
teater gående ser han sig nödsakad 
att taga detta steg. 

Var och en som intresserat sig det 
minsta för Göteborgs teaterhistoria 
förstår vad detta innebär. Kärlek 
till uppgiften och till striden — vilja 
att göra någonting och modet att 
våga det — missräkningar — för
luster — oövervinneliga svårigheter. 
Och slutligen intet annat val än att 
helt resolut och resignerat slå igen! 

Ja, det känns ovillkorligen vemo 
•digt vid tanken att den populära tea 
terinstitutionen därborta vid Järntor-
fet snart är ett minne blott. Ty 
trots allt — hjärtanas bevågen
het, publikens uppskattning och 
sympati har direktör Selander alltid 
åtnjutit i rikaste mått. En kun 
nig oeh fin teaterman, en av vårt 

få kvarlevande representanter 
framskjuten ställning för 

oda teatertraditioner, har 
gjort en betydande och minnes-

Yärd insats i Göteborgs teaterliv. 
Och icke allenast han. Ty med hans 
namn och verksamhet förknippas 
oupplösligt och intimt ett annat 
namn, nämligen fru Concordia Se
landers. Vad det älskvärda direk
törsparet gemensamt givit av nobel 
åtta och hjärtevinnande konst skall 
sent glömmas. 

Må vi tillvarataga de få möjlig-

l mera 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  
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6ri annan." 
Ett högröstat prat trängde genom 

de på glänt stående dörrarna in från 
köket, ett rastlöst forcerat prat. 

Mitt utträde avbröt icke för ett 
ögonblick den forsande ordströmmen. 

Det var "trappgumman", en kvin
na ett gott stycke på andra sidan 
sextiotalet, vilken efter njutet kaffe 
väntade på att skurvattnet skulle bli 
varmt och begagnade tillfället att 
lätta sitt hjärta. 

Hon talade på det malande sätt. 
vilket är säreget för människor som 
leva i påtvungen ensamhet, vilken 
de icke längre förmå glätta upp med 
en visstump, utan som fylla den med 
trista tankar på dagens ledsamheter 
och en framtid utan ljusning, männi
skor vilka icke längre betyda något 
för någon, som aldrig gästas och al
drig bjudas till gästning, enstöringar 
vilkas innehållslösa prat ingen fri
villigt hör på, men som när de finna 
en lyssnare girigt taga skadan igen 
och inte sluta förrän de sagt vart
enda ord de ha att säga. 

Trappgumman talar om trappor, 
om dem hon skurar och inte skurar, 
om dem som andra skura dåligt eller 
underlåta att skura. 

Hon ådagalägger en häpnadsväc
kande färdighet i att dryga ut detta 
i sig själv så torftiga ämne. Hon 
talar om trappskandaler i det stora 
huset, om fruar som kommit ihop 
sig om ordningsturen för skurnin
gen, om jungfrur som neka att 
skura, om vicevärdens razzior i 
oskurade trappgångar. 

Hon övergår snabbt och behändigt 
till det näraliggande ämnet trapp-
skurning som yrke. Finns det nå
got tyngre och uslare? Att vinter
tiden ligga i iskalla stentrappor med 
skurtrasan frysande under händer
na! Att skura rent efter andras 
smutsiga fötter! 

Hur hon måtte avsky detta ar
bete som dock ger henne en rätt god 

Slopa kaffet  och drick 

CAP 
KAKAO 

bärgning. Och hur djupt hon tycks 
lörakta sig själv, som är tvungen 
att utföra det. Hon kallar sig inte 
längre jag utan talar med tydlig 
motvilja om sig själv i tredje per
sonen "en annan". 

— Nu för tiden, säger hon, får 
flickor lära sig något. Dom får 
skola! Men vad fick en annan lära? 
Ingenting! Ku kan en fattig flicka 
bli vad som hälst. butiksfröken och 
telefonist och lärarinna men en an
nan.-' A ad duger en annan till? Jo. 
att ligga i trappor och skura, det är 
vad en annan får göra! 

Det finns ingen filosofisk fatt
ning i detta gamla hjärta som mot-
ståndslöst utlämnat sig åt missnö
jet, avunden, självföraktet, despera
tionen och deras pinande olust. 

Hon känner inte hur varmt solen 
skiner på hennes ännu friska och 
starka kropp, hon hör icke det mun
tra fågelkvittret i det knoppande 
körsbärsträdet utanför köksfönstret, 
hon tänker inte på att hon trots hög 
ålder är arbetsför och redbart för
sörjer sig själv, att hon har ett litet 
nätt rpm att bo i. Hon ser sig en
dast på knä i trappan med en stel
frusen trasa i handen. 

— Kära fru, skjuter jag avledan
de in. Att göra rent kan aldrig be
traktas som ett smutsigt arbete. Det 
är också ett människovänligt arbete. 
Om ni och era kamrater inte ville 
skura trapporna och jungfrurna inte 
häller vore hågade för saken, ja, då 
måste jag och andra fruar själva 
skura våra trappor, för rent vill vi 
ha. Ni ser, ni gör oss en verklig 
tjänst. 

Hon såg på mig med en stor un
derlig blick, som det var mig omöj
ligt att tyda. Steg trappskurningen 
i värde? Betraktade hon den med 
blidare ögon? Eller satt hon och 
tänkte på vilken tillfredsställelse 
det skulle vara om hon och hennes 
kamrater kunde undsäga fruarne sin 
hjälp och så finge se dem på knä i 
trapporna? 

Ben fundersamma. 

heter som återstår för att än en gång 
se det uppburna skådespelareparet 
på scenen och förena oss i de upp
riktigt varma avskedshyllningar som 
under dessa dagar ägnas dem för 
många års trofast och ärligt arbete i 
Thalias tjänst. 

Lorensbergsteatern vars "Dulcie" 
ännu besitter stark dragningskraft 
nedlägges för att från och med i 
morgon ge plats åt det utlovade ocli 
med stort intresse motsedda Ham-
sunprogrammet "Livets lek". 

Lilla Teatern har upptagit Karl 
Gerhards lustspel "Hennes lilla ma
jestät", en klar publiksuccés. 

Den uppretade herrn (vid radio
apparaten): — Nu krånglar det här 
eländet igen! Här liar jag suttit 
minst en kvart och sökt, men omöj
ligt att hitta en enda punkt på kri

stallen. 
Den uppretade herms fru: — Un

dra på det, du liar ju glömt att taga 

luren på dig. 

Forna tiders blanksvärta hade en frätande och förstörande 
inverkan på lädret. En skyddande och läderbevarande inver
kan p| skodonen har däremot våra dagars ledande skokräm 

V I K I N G  

Jßrpacknmgar d 100gr a500gr 1 
r/M M fuflvogno kakaabenor J 

afoj/5 au Darier, kand DamijdkrkmJalier | 
som smakat CAP KAKAO 

dricker den sedan dagligen. 

Göteborgs 
Kvinnoförening. 

Några blad ur dess 

minnesbok. 

Av FBI GGA CARLBERG. 

Enligt en kortfattad historik över 
Göteborgs Kvinnoförening efter de få 
källor som stå mig till buds (Tid
skriften "Framåt" för 1886 och 
Sällskapet Myrornas historik utgi
ven 1908) skulle huvuddragen te sig 
ungefär så här: 

Den 30 oktober sammanträdde i 
fröken Louise Silfversparres lägen
het, Kungsg. 60, den ett par år sena
re så gouterade "Föreningen", som 
med servering o. lånbibliotek var en 
förtjusande mötesplats för såväl gö
teborgare som resande — här samla
des som sagt en del kvinnor för att 
överlägga om en viktig fråga: bil
dandet av en förening. Det var inte 
så enkelt för fyrtio år sen att få en 
sådan till stånd. Det behövdes nog 
det kraftiga stöd S. A. Hedlund gav 
i Handels- och Sjöfartstidningen för 
att dämpa skrattet och utjämna liån-
leendet från en del håll över ett så 
oerhört tilltag — en kvinnoförening! 
När så programmet blev känt att 
föreningen skulle verka för kvinnans 
höjande i intellektuellt och moraliskt 
hänseende samt förbättring i hennes 
sociala och ekonomiska ställning, 
skakade de betänksamma sina huvu
den. När så namnet bestämdes till 
"Göteborgs Kvinnoförening" — 
kvinna stavat med "k" — så såg man 
i den nybildade föreningen en sed
lig fara för den unga flickan. 

Vid det beslutade konstituerande 
sammanträdet, varvid stadgar och 
program godkändes, valdes till för
eningens styrelse för tiden till för
sta arbetsårets slut den 1 sept. 1885: 
fröken Matilda Hedlund (ordföran
de), fröken Anna Larsson (v. ordfö
rande), fröken Josefina Schütz (sek
reterare), fröken Alfrida Mally (v. 
sekreterare), fröken Louise Sillver-
sparre (korresponderande sekretera
re), fru Augusta Esselius (kassaför
valtare) och fröken Amanda Nilsson 
(ombudsman). 

Föreningen var sannerligen icke 
overksam, därom ge årsberättelserna 
gott besked. I berättelsen 1885 he
ter det sålunda bl. a.: "Enligt par. 
4 i stadgarna hava ordinarie sam
manträden hållits två gånger i må
naden, med undantag av sommar
månaderna, varvid överläggningar 
ägt rum i åtskilliga frågor, såsom om 
samuppfostran, mångläseriet, kvin
nans rättsliga ställning, reform i 
kvinnodräkten m. m. och då, i sam
manhang härmed, tagits i övervä
gande, huruvida och i vad mån kvin
noföreningen skulle i förevarande 
avseenden kunna uträtta något gag-

neligt. torde dessa överläggningar 
kunna betraktas som ett slags för
beredelse till föreningens framtida 
verksamhet. Under året hade hål
lits tre offentliga föredrag, två om 
kvinnans rättsliga ställning och ett 
om handarbetets betydelse. 

Genom utgivandet av en tillfällig
hetsskrift "Några Blad" förberedde 
föreningen utgivandet av sin tid
skrift Framåt, som startade 1886. I 
programmet framhålles eftertryck
ligt att på samma gång tidningen 
blir ett organ för kvinnoföreningen, 
kommer den att öppna sina spalter 
för andra meningar än dem förenin
gen företräder. Frågan var kanske 
för tidigt väckt; hur som helst så 
blev bestämmelsen om fri diskusssion 
ödesdiger för den unga föreningen. 
Tidskrift för Hemmet var det då 
dominerande organet för kvinnoin
tressena och när Framåt lämnat 
plats åt bland annat novellen 
"Pyrrhussegrar" av Stella Cleve — 
en mycket ofarlig teckning ur livet, 
enligt nutida uppfattning — blev 
det revolt inom hela kvinnovärlden 
från Ystad till Haparanda. 

Säkert finnas många gamla göte
borgare som ha i kärt och tacksamt 
minne "Föreningen", Kungsgatan 
60, där både andlig och lekamlig 
spis kunde erhållas i trevliga, ljusa 
lokaler . Lånbibliotek, läs- och 
skrivrum, tillfälle till diskussions
möten samt ej minst den livligt tra
fikerade serveringen. Men detta 
var ej tillräckligt för arbetskraven. 
Under vårmånaderna anordnades på 
fyra olika delar av staden en gån 
i veckan läsecirklar för unga arbe-
terskor, vilka bildningstillfällen vi
sade sig vara mycket eftersökta. 
Därnäst kom billig servering för då
ligt avlönade flickor, varvid en or
dentlig middag — en rätt varm mat, 
bröd, mjölk eller dricka, erhölls för 
— 15 öre. Även om man tar i be
traktande det olika penningvärdet 
då och nu så kan man ej värja sig 
för en känsla av uppriktig beund 
ran för de krafter som här verkade. 

Behovet av en arbetsbyrå gjorde 
sig snart gällande; den kom också 
till stånd och då den var avgiftsfri 
för såväl arbetssökande som arbets
givare saknades ej kunder. "Mary 
Duffs arbetsbyrå" blev snart en 
uppskattad institution. Vad den 
levde av hör till mysterierna, man 
gissar på frivilliga gåvor och dito 

arbete. 
Föreningens ekonomiska redogö

relse visar dock en kassabehållning 
av kr. 556:17. 

Bland inkomsterna se vi bl. a. gå 
va av fröken E. Rodhe kr. 42 (till 
skollovskolonier) samt av häradshöv
ding Drakenberg kr. 50, en soaré 
kr. 296:75 samt Barnfesten kr, 
706:28, o. s. v. 

Denna barnfest, som nu varje är 
gives av Sällskapet Myrorna till för
mån för deras barnhem har sålunda 
gamla traditioner, som hedras och 

äras. 
Kvinnoföreningens verksamhet 

för fattiga skolbarn kunde behöva 
en artikel för sig själv, så pass om 
fattande visar den sig, men jag får 
nöja mig med att endast påpeka det 

Lindemarh!  

32 
mitt emot Domkyrkan 

storartade resultat som skänkts 
Göteborgs skollovskolonier, som 
ganska snart utvidgades till en över. 
hela landet mycket verksam institu
tion. 

Det är de inom Kvinnoföreningen 
stiftade sammanslutningar med spe
cialintressen, som ännu fortleva och 
med tacksamhet minnas sitt ur
sprung, som t. ex. Lärarinnornas 
sjuk- och begravningskassa med frö
ken Anna Larsson som ordförande. 
Därnäst kommer Sällskapet Myror
na -— en efterbildning av de i Eng
land den tiden florerande s. k. Tras-
föreningarna, vilka uppsamlade och 
försålde såsom odugliga ansedda sa
ker. Detta tilltalade mycket ett par 
av föreningsmedlemmarna och så 
kom Sällskapet Myrorna till stånd 
under ledning av fru Karin Nord
gren och fröken Therese Setterberg, 
som i över 20 år skötte det prakti
ska arbetet med insamling och för
säljning, upplät lokal och handhade 
räkenskaperna. Myrornas avnäma-

Ytan 
fin och 

putsad 
ger bara ett sken av renlighet 

om massor av smuts, bakterier 
och sjukdomsfrön lura där inun

der. Kosta därför på Edra mat
tor en ordentlig rengöring, som 

avlägsnar den nedtrampade smut
sen. Ett, dylikt resultat kan er

nås endast genom piskning och 
"den enda maskin, som kan piska 

Edra mattor inomhus utan att 

röra upp damm är 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar, 

medan den suger. 
Förmånliga betalningsvillkor. 
Endast Kr. 15:— kontant. 

A.-B. 

Ferd. Lundquist & Co. 
Hoover-avd. Tel. 4614. 

Cyckostenen. 
Av ÜLLA REIMER. 

III. 
Äter gjorde den berättande ett 

^PPehåll. Han satt med rynkade 
^onbryn och trummade en marsch 
H stolsryggen. Hans eftertänksam-

min övergick efter hand till ett 
'eende, vilket dock hade en tydlig 
""strykning av osäkerhet. 

Du förstår, sade han i nästan 
Jtå% ton till konsul Riber, vilken 

e'a tiden varit en intresserad åhö-
^re' att vad jag nu kommer att be-

är ett rysligt hopkok av vid-
ePelse. Många av dem som voro 
^ om händelserna ha förklarat sig 
Ulli 

att 

att ta historien i dess allra 
a gestalt på sin ed, under det 

amlra endast delvis erkänna dess 
'ng och förneka varje inslag av 

Mysticism. 

1)11 »kall få det hela så kortfattat 
^ möjligt men dock i den fantas-

a klädnad som historien hade, 
^en berättades för mig. 

Bröllopet mellan kyrkoherden och 
hans vackra husföreståndarinna ha
de utsatts till någon dag i medio av 

februari. 
Dessförinnan hade överstinnan 

Fahnehjelm försökt att påverka den 
unga damen genom att låta henne 
veta vad historien gällde för kyrko
herden. Hon vann inte det ringaste 
gehör. Vederbörande ställde sig 
fullständigt oförstående och fann 
hela saken närmast löjlig. Det var 
en hård och kall natur, som tog 
sikte endast på sin egen fördel. Möj
ligt är ju att även å hennes sida 
kärleken spelade in trots de tjugu 

år som skilde i åldern. 
Hennes önskan att det skulle bli 

kyrkbröllop vann emellertid icke be
aktande — på den punkten var kyr
koherden absolut omedgörlig. ̂  Det 
blev i stället till Lindhults histori
ska gemak, som högtidligheten för
lades. Bruden själv stod ensam i li
vet och hade inget hem där ceremo

nien kunde äga rum. 
Det var ett ståtligt bröllop överst

innan redde till åt sin bror. Hennes 
sju ståtliga krigaresöner, spridda 
över hela landet, hade kommit mecl 
sina gemåler och allt herrgårdsfol

ket på flera mils omkrets hade in

bjudits. 
Innan gästerna kommo talade 

överstinnan ännu en gång med sin 
bror men på ett annat sätt än förut. 

— Göran, bad hon inträngande, 
hör på mig! Jag talar till dig av 
uppriktigt hjärta. Vad som kan gö
ra din gärning förlåtlig är att du 
tror, fullt och fast tror på dess rätt
mätighet. Tro att du är löst frän 
din ed. Att den döda återgivit dig 
den. Du har rättighet att göra det. 
Hon älskade dig innerligt. Hon ville 
din lycka. Hon förlåter dig, hon 
ger dig fri. Varje god kvinna skulle 
handla så. Håll fast den tanken, 
bror Göran! Tro att du har rätl all 

handla som du gör! 
Men kyrkoherden såg bort — 
Det hade hela dagen varit ett strå

lande vackert väder, men när slä-
darne med bröllopsgästerna vid tre
tiden svängde upp till Lindhults 
trappa började mörka moln torna 
upp sig på himlen och en och annan 
vindil varslade om ett kommande 

oväder. 
Under vigselceremonien iakttog 

överstinnan med stigande oro sin 
bror. Han var trots sina några och 

femtio år en den ståtligaste brud
gum, högrest, axelbred och med det 
täta, korpsvarta håret, grånat vid 
tinningarna, bortstruket från den hö
ga tänkarepannan. Ansiktet var 
påfallande blekt med ett spänt och 
ansträngt uttryck. Då och då sköto 
liksom små eldtungor upp under hu
den för att strax försvinna och se
dan återkomma. 

överstinnan slog ned blicken. Hon 
visste vilken hård kamp som utkäm
pades mellan denna rättrådiga själ 
och detta av passionen förhäxade 

hjärta. 
I samma ögonblick vigselceremo

nien var fullbordad, brast det vän
tade ovädret löst. Det var en orkan-
artad storm som vinande for kring 
husknutarne oeh öste hela skövlar av 
snö mot föntserrutorna. I manna
minne hade man icke haft ett slikt 
oväder, och det stod klart för alla, 
att bröllopsgästerna inte skulle kun
na tänka på att komma från Lind-
hult förrän nästa dag. Man tog det 
i allmänhet med jämnmod och ung
domen var förstås stormförtjust. Av 
några ord, som kyrkoherden tillvis-
kade sin syster, förstod hon att han 
i detta oväder inlade en särskild ond 

betydelse. Hans ögon flammade av 
vrede och trots, och vid middagsbor
det föreföll han att vara den glada
ste av de glada. Mycket ofta förde 
han vinglaset till sina läppar och 
överstinnan såg hur eldflammorna 
under huden brunno med allt star
kare färg. Hon ville höja handen 
till varning då genom det glada sor
let trängde ljudet från en silverklin-
gande bjällerkrans. Så starkt för
nams det av somliga, att de und
rande lyfte huvudet för att lyssna, 
därmed väckande även deras upp
märksamhet som ingenting hört. 

Man frågade om varandra: — 
Vem kommer så sent? — Det är väl 
ingen som kommer! — Men hör ni 
då inte bjällrorna? -— Inte ett spår! 
Det är stormen som gnyr i någon 
fönsterspringa. 

I detta ögonblick steg stormen till 
ett verkligt raseri. Dörren frå^ 
trappan till stora hallen, vars väg
gar täcktes av gästernas • ytterklä
der, rycktes upp och strax därefter 
skedde detsamma med dörren från 
hallen och in till den stora gästa
budssalen. där det hästskoformiga 

I middagsbordet dukats. 

En iskall vind med snöflagor i 
följe drog in genom salen. 

I detta ögonblick tyckte sig nå
gra se en hög svartklädd gestalt i 
dörröppningen med en flik av den 
rödfodrade kragen slagen för ansik
tet så att man endast såg de skarpa 
ögonen under den egendomliga ba-
rettformade hatten. Andra upp
täckte inte -alls någon sådan gestalt 
utan tyckte sig endast se hur det 
starka vinddraget ryckte och slet i 
klädesplaggen som hängde i hallen 
invid dörren och kom dem att slå 
ut i dörröppningen. 

Man frågade om varandra: Men 
vem är det? — Vem? — Han som 
står i dörren! — Där står väl ingen! 
Det är en röd schal som vinden fått 
tag i. — Men ni ser väl att det är en 
människa! 

En stol sköts undan från bordet, 
och allas blickar vändes ditåt. Man 
såg kyrkoherden med blicken mot 
dörren resa sig upp. Hans händer 
famlade efter stöd, hans bröst ar
betade tungt och det blossande an
siktet skvallrade om att han hade 
blodet åt huvudet. De närmast sit
tande hörde honom säga med skäl-
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Sedan 1909 är fröken L. förestån
darinna för arbetsförmedlingsanstal
ten i Eslöv, en befattning för vilken 
hon visat sig i utomordentlig grad 
lämplig. 

På sjuttioårsdagen uppvaktades 
fröken Lindquist av representanter 
för styrelser och korporationer inom 
vilka hon varit eller är verksam var
jämte stadens damer vid en fästlig 
kollation bringade henne sin hjärt
liga hyllning. 

Sjuttio år. är en hög ålder. Att 
de i detta fall med lätthet bäras och 
ännu tillåta en myckenhet gott och 
nyttigt arbete därom vittnar por
trättet här ovan, taget omedelbart 
före sjuttioårsdagen. 

JVTeUan barken 

och trädet. 
Ja, den platsen skall man akta 

sig för. Det lärde jag mig härom 
dagen av fru R. 

Fru R. är enligt sin egen utsago 
gift med världens slarvigaste man. 
Hon skulle sannolikt vara en ängel 
om hon icke hade honom. Men det 
är nu hennes tragedi. 

När man ser en god vän bedrö-
vad vill man ju gärna deltaga i be
drövelsen. Och när jag träffade fru 
R. häromdagen uppe i tesalongen, 
ursinnig på sin slarvige make, kräv
de ju den kvinnliga solidariteten att 
att jag också visade mig bragt till 
ursinnets rand. 

— Tänk dig, sade "fru R. och 
klöv en gräddbakelse — flänga upp 
västen så att alla knapparna ryker! 

— Hemskt! sade jag. 
-— Och sen gå ut i ösregn i bästa 

kostymen och hatten utan rägnrock 
och paraply! 

— Förfärligt! 
-— Och så komma hem med en 

frackkostym som nästan kan stå för 
sig själv av punschfläckar. Tycker 
du inte att man då kan ha rättighet 
att känna oeh säga både det ena 
och det andra? 

— Du kan helt enkelt inte ut
härda detta, sade jag dödsallvarligt. 
Du borde skiljas. 

— Ja, skiljas, svarade fru R. en 
smula perplex och såg litet undran
de på mig. — Yad tror du det hjäl
per. 

— Du slipper gå och skämmas för 

PÄRLOR 

JUVELER 
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en slarvig karl, sade jag. Upprik
tigt sagt är det hela ju rätt genant 
för dig. Vad skall man tänka om 
en mans hem, när man ser honom 
komma med solkiga kragar . . . 

— Åja, svarade fru R.,.vad kra
gen angår är då Arthur ganska 
nogräknad. 

— Nåja, det kan ju hända, sva
rade jag, men smutsiga manschetter 
äro heller inte roliga. 

Fru R. surnade till. 
— Jag vill se den man som kan 

ha renare manschettlinningar än 
Arthur! utbrast hon. 

—• Verkligen, sade jag. Men vär
re än både det ena och det andra 
är fläckar på kläderna. Och jag 
förstår inte att en gentleman som 
Arthur . . . 

— Arthur med fläckar på kläder
na! skrek fru R. Nej dix, där högg 
du allt i sten! Slänga av sig skorna 
var som helst, lägga upp fötterna i 
sidensoffan, sådant drar han sig inte 
för, men fläckiga kläder — nej 
tack? Det är egentligen inte på det 
sättet han är slarvig. 

— Nej, det är kanske mest ifråga, 
om att gå hårt åt vad han har. Jag 
förstår att det över huvudtaget måt
te vara ledsamt för dig att ha en 
man som inte på något sätt kan taga 
vård om sin person. 

Fru R. blev blodröd. 
— Du har alldeles missuppfattat 

Arthur, sade hon, och det vill jag 
säga dig, att på hans j^ttre liar då 
ingen människa ännu anmärkt. Och 
den som det gör han är ingen sann 
vän. 

Och hon reste sig upp i kränkt 
majestät, gav mig en kungligt nådig 
nick och gick. 

Och där satt jag. 'Ensam — de
graderad till en osann ovän! 

På den röda mattgången såg Jag 
fru R:s försvinnande gestalt. Hon 
hade något av en kurirs självmed
vetna hållning och fötterna nystade 
på som en liten skolflickas, då de 
springa hem för att sladdra någon
ting för mamma. 

Jag fyllde i en kopp kaffe till 
och tänkte på världens lön. 

Men vad hade jag mellan barken 
och trädet att göra! 

Dock —• hr R. får säkerligen en 
mycket god dag. 

Och det är ju huvudsaken. 
Kanske också för Eder djupt för

bundna 

Ragna Peters. 

JVToderevy. 

Sidenliusets mannekänguppvisnin
gar i onsdags och torsdags hade sam
lat en så talrik dampublik som det 
grandiosa varuhuset över huvudtaget 
kunde rymma. Intresset för denna 
art av modeutställningar har gripit 
omkring sig enormt under det sena
ste året. Och man förstår det till 
fullo. Hur lättvindigt att på detta 
sätt i en handvändning få en över
blick av modets möjligheter mot att 
plagg för plagg leta sig genom en 
dryg kollektion tills man slutligen 
finner det rätta. 

Rörande Sidenhusets mannekäng
uppvisning denna gång, företrädes
vis omfattande prisbilligare och för 
alla ernåeliga konfektionsalster av 
huvudsakligen fransk tillverkning, 
blir total intrycket: en synnerligen 
vacker och smakfull kollektion av 
klädningar i alla färger, stoffer och 
prislägen och för alla åldrar. Den 
raka linjen dominerade helt och hål
let jämte den korta ärmen och den 
ljusa klädningen med något färg
rikt inslag. Helplisseringar tyckas 
bli mycket användbara. Ett som 
allt: en vacker samling inom vilken 
den köplystna publikens val icke 
torde bli svårt. 

£̂ur än i Ißiva minnens rosengårdar 

jag girigt söker tröst i tysta timmar ; 

om ock en vänlig minnets stjärna glimmar, 

den lyser öloll på glädgens minnesvårdar. 

cZ/ad svårmod i min själ/ 0, fagra drömmar 

som gladde hjärtat nyss. - .l<EÎ7Ter snaôôl än vinden 

ni flydde hänt Svagt som ett sns i linden 

mig dolda röster lyckans saga sömmar. 

Så koin då, cZ/emod, med din vallmos läng el: 

z/fZed blomma7is gift berusa mina sinnen 

ock giv mig ro . .. / âg allt, tag alla minnen 

ock låt mig vakna, kysst av fridens ängel. .. 

G. K. 

£ f te r  m iddagen .  
— Kvinnan, sade en av de man

liga gästerna i det han tände cigar
ren till kaffet efter den animerade 
middagen — kvinnan har enligt 
min uppfattning redan sett sin 
storhetstid. Nu går hon med jätte
steg tillbaka till slaveriet. 

— Slaveriet! Aldrig . . . aldrig! 
ljöd det i korus från de kvinnliga 
gästerna. 

•— Inte, sade herrn och blåste 
lugnt ut ett blåtonat moln av rök. 
Se er då litet uppmärksammare 
omkring, mina damer. Ser ni nå
gonsin att en man i våra dagar går 
ur vägen för en kvinna ute på gatan 
eller i spårvagnen lämnar sin plats 
för en dam, hon må vara hur guda
skön som helst. Och varför? Där
för att kvinnan intet värde har läng
re för oss män. Kvinnan! (axel
ryckning) Hon är ju bara en av oss, 
sedan hon stigit ned från sin piede
stal. 

— Vad menar ni med att hon 
stigit ned, 0111 man får fråga? hör
des en röst. 

— Skall jag kunna förklara det 
måste jag börja från början. 

— Nej, hoppa över början. 

— Omöjligt! När världen ska
pats .... 

— O, skall ni börja ända borta 
vid skapelsen! 

— När världen skapats blev man
nen dess herre. Han var nämligen 
den starkare parten, men han var 
samtidigt lat och bekväm och hade 
följaktligen kvinnan att arbeta för 

sig. Hon fick utföra det tyngsta 
och grövsta sysslorna och blev med 
andra ord hans slavinna. Men när 
mannen levat på detta sätt en tid i 
maklighet och vällevnad uppsteg 
inom honom en längtan efter någöt 
högre renare och ädlare än han själv. 
Men för egen del, det visste han, 
kunde han icke förverkliga detta 
ideal, därför utsåg han kvinnan att 
göra det. Hon blev mannens ideal 
och höjdes av honom småningom 
upp på en piedestal. Där stod hon 
som hans ängel, hans goda genius, 
hans bättre jag. Det är ju möjligt 
att kvinnan icke ville upp på piede
stalen, men i varje fall sökte lion 
att hålla sig . kvar däruppe genom 
att så mycket som möjligt motsvara 
mannens idealbild av henne. 

Men så kom en ny tid med nya 
män och nya kvinnor. De nya män
nen ville ha ned kvinnorna från pie
destalen. De lockade och lockade 
med allehanda fagra ord och löften 
— och ibland lyckades det och i-
bland inte. Men småningom blevo 
de flera och flera som läto sig lockas 
ned av mannens list — och i våra 
dagar behöva männen icke ens locka. 
Vår tids kvinnor stiga frivilligt 
ned till oss för att leva ibland oss 
som en av oss. Det finns icke längre 
någon skillnad. Kvinnan av idag 
har icke bara samma rättigheter 
och friheter som vi utan också våra 
laster och brister. Och härmed har 
hon förlorat allt värde för oss • som 
ideal. Nu är det mannen som stiger 
upp på piedestalen och kvinnorna 
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sommarskor med gum
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"""mim. 

H a r  N i  
n å s  0  t  

Söker Ni 
n å g o n  

a" sälja, köpa, hyra ut ̂  

yta, så annonsera det " 

Göteborgs  Morgo„ p o s f  

Morgonensfornämsta annonsorgan 

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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Lack -
väskor, alla dimensioner 

i flera olika pressningar 

som ej hittills förekom

mit, och till priser som 

äro enastående billiga. 

Särskilt passande för vår-

dressen. 

JM« A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

som komma att ligga nedanför och 
tillbedja. 

— Aldrig! 
— Vi få se, sade den djärve ta

laren och askade av sin cigarr. Allt 
pekar åtminstone i den riktningen. 
Mannen har icke vidare någon an
ledning att icke bruka sin styrka 
till makt, sedan kvinnan stigit ned 
från sin höga ställning och enbart 
blivit hans like och konkurrent. 

— Men säg då äntligen i tyd
liga ord vad ni egentligen menar 
med detta ert stiga ned? hördes en 
stämma. 

— Stiga ned? — Jo, när mannen 
lockar följer tyvärr, kvinnan. 

— Varför lockar mannen då? 
— Ja varför! Det är hans natur, 

hans dåliga, svaga natur, mot vilken 
han satte upp sitt kvinnliga ideal 
som ett värn. Vad han längtar efter 
och behöver är kvinnan som kan 
hjälpa honom att bekämpa sig själv, 
att komma över sitt sämre jag och 
att bygga upp något sant och gott 
både för sig själv och för släktet. 
Men den kvinnan håller på att dö ut. 

—- Det där har ni läst hos Strind
berg, ropade en röst. 

— Inte hos Strindberg, men i 
livet'runt omkring mig. Det är icke 
längre mannen som söker kvinnan 
utan kvinnan som söker mannen. 
Vilket bevisar att kvinnan blivit 
billig, d. v. s. står i fallande kurs, 
medan mannen står i stigande. 

— Och ni tror verkligen, sade en 
av de unga damerna, att vi kvinnor 
skulle vilja förnedra oss därhän att 
slava under män sådana som ni? 

Hon såg sig omkring med leende 
överlägsenhet. 

— Jag inte bara tror det, jag ser 
det, sade han i samma lugna kon
versationston. Här stå ni ju sju un
ga vackra damer tåligt samlade om
kring mig, medan jag själv sitter 
bekvämt i husets bästa stol. En 
av er har tänt min cigarr, en annan 
har räckt mig askkoppen, en tredje 
har lagt kuddarna bakom mitt hu
vud, en fjärde har serverat mig 
kaffe, en femte skulle gärna lösa 
upp mina skoband, en sjätte bära hit 
mina tofflor, en sjunde göra mig nå
gon annan liten tjänst o. s. v. 

— Ni är den oförsyntaste av 
män jag någonsin träffat, utropade 
en av de unga damerna. 

•— Och den oridderligaste, inföll 
en annan. 

Han log endast. Ett elakt skratt. 

— Vad skrattar ni åt? frågade en 
ung blondin irriterad. 

— Åt en tanke, sade han. Jag 
undrade bara hur många damer jag 

ISYSTRARNA pa 

-dSEBERQ 
En memoarbok för göteborgare 

av Emely E. Nonnen 
Andra uppl. Pris häft. 5: 75, inb. 7 kr 

Aktiebolaget Pehrssons Förlän 

K 
Alma Peterson, Bilen Wa. 
dell och Erika Cavallin 

OKB0K 
från Göteborgs Skolkök. 5 Uppi 

Enkel. - Praktisk. _ Billig 
Pris 3 kr. inb. — 40,000 sålda. 

Aktiebolaget Pehrssons Forlag 

MERKURTVÅLEH 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

/^TRICOTBOUGEl 
31 Östra Hamngatan 31 

Vàrnyheter i Damstrumpor 

Silkeunderkläder 
Trieotdräkter, Pullovers, 

Kassacker m. m. 

skulle ha förmånen att kunna samla 
omkring mig. Om jag också vore 
ridderlig och försynt! 

En utom de sju. 

BLANDAT. 

Den ordinarie kvinnliga redaktö
ren för en tidnings "fråga-mig-
om-allt-avdelning" hade blivit sjuk 
och en manlig journalist vikarie
rade. I nästa tidningsnummer såg 
man bl. a. följande svar: 

Vetgirig ; Det bästa sättet att 
hindra ägg att skämmas är otvi
velaktigt att äta upp dem. 

Ledsen: Det e n d a  absolut säkra 
medlet att befria er klädning frän 
vinfläckarne är antagligen en sax' 

r >a v i  råd? 

Bland de många argumenten for 
en nedskrivning av vårt försvars1.» 

sende har också som det mest 
tiva anförts, att vi inte ha råd a 
hålla oss med ett starkt försvar. 

Nåväl! 
Vi konsumera spritvaror fö1' Cé 

två htïïtdra miljoner hr. pr ai-
Vi röka för ett hundra femtio m -

•joner kr. pr år. .. 
Vi dricka kaffe för hundra mil

joner kr. pr år. 
Det försvar den militära sa' 

skapen begär skulle kosta hun 

femtio miljoner kr. pr «> • ^ 
(Ur överstelöjtnant Laftm 

försvarsföredrag i Göteborg). 

I JDBÎT rrerkfajf pift11^ 

or 

"Magasin 

fKimgsgalan 50, 1 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii m 
HUmM"1"1 

Offentliga nöjen. 

i nfCBsbcréstostcrn. 
11^ •. lfl 8! 

P-

Varje afton kl. 
DULCIE. 

v Geofg Kaufman och Marc 
Connelly. 

Màndage" den 27 april Premiär: 
m LIVETS LEK. 

Av Knut Hamsun. 

itspe! 

Ots.- Gives endast 'i gånger. 

tfya Teatern. 

Tördag kl. 8 för sista gången: 

EN NYÅRSAFTON. 

Söndag kl. 8: 

BRÄNNMÄRKT. 

Onsdag sista föreställningen. 

Obs.! Matinépriser. 

Lilla Teatern. 
Varje afton kl. 8 : 

Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 
HENNES LILLA MAJESTÄT, 

lustspel i 3 akter av Karl Gerhard. 

Rådfraga gver hela jorden 

Gustaf Ekman 

Storg. 31- Tel. 4314-10365. 

filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. 
Kungl. 

Hovleverantör. 

Ceater. 
Det är med verkligt vemod man 

erinrar att Nya Teaterns pågående 
program Brännmärkt är ett av-
iedsprogram. Direktör Selander 
tar farväl av Göteborg. Efter en 
storartad, trogen, ärlig, konstnär 
ligt framgångsrik, men ekonomiskt 
sett hopplös kamp för att hålla sin 
teater gående ser han sig nödsakad 
att taga detta steg. 

Var och en som intresserat sig det 
minsta för Göteborgs teaterhistoria 
förstår vad detta innebär. Kärlek 
till uppgiften och till striden — vilja 
att göra någonting och modet att 
våga det — missräkningar — för
luster — oövervinneliga svårigheter. 
Och slutligen intet annat val än att 
helt resolut och resignerat slå igen! 

Ja, det känns ovillkorligen vemo 
•digt vid tanken att den populära tea 
terinstitutionen därborta vid Järntor-
fet snart är ett minne blott. Ty 
trots allt — hjärtanas bevågen
het, publikens uppskattning och 
sympati har direktör Selander alltid 
åtnjutit i rikaste mått. En kun 
nig oeh fin teaterman, en av vårt 

få kvarlevande representanter 
framskjuten ställning för 

oda teatertraditioner, har 
gjort en betydande och minnes-

Yärd insats i Göteborgs teaterliv. 
Och icke allenast han. Ty med hans 
namn och verksamhet förknippas 
oupplösligt och intimt ett annat 
namn, nämligen fru Concordia Se
landers. Vad det älskvärda direk
törsparet gemensamt givit av nobel 
åtta och hjärtevinnande konst skall 
sent glömmas. 

Må vi tillvarataga de få möjlig-

l mera 

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

î) 

6ri annan." 
Ett högröstat prat trängde genom 

de på glänt stående dörrarna in från 
köket, ett rastlöst forcerat prat. 

Mitt utträde avbröt icke för ett 
ögonblick den forsande ordströmmen. 

Det var "trappgumman", en kvin
na ett gott stycke på andra sidan 
sextiotalet, vilken efter njutet kaffe 
väntade på att skurvattnet skulle bli 
varmt och begagnade tillfället att 
lätta sitt hjärta. 

Hon talade på det malande sätt. 
vilket är säreget för människor som 
leva i påtvungen ensamhet, vilken 
de icke längre förmå glätta upp med 
en visstump, utan som fylla den med 
trista tankar på dagens ledsamheter 
och en framtid utan ljusning, männi
skor vilka icke längre betyda något 
för någon, som aldrig gästas och al
drig bjudas till gästning, enstöringar 
vilkas innehållslösa prat ingen fri
villigt hör på, men som när de finna 
en lyssnare girigt taga skadan igen 
och inte sluta förrän de sagt vart
enda ord de ha att säga. 

Trappgumman talar om trappor, 
om dem hon skurar och inte skurar, 
om dem som andra skura dåligt eller 
underlåta att skura. 

Hon ådagalägger en häpnadsväc
kande färdighet i att dryga ut detta 
i sig själv så torftiga ämne. Hon 
talar om trappskandaler i det stora 
huset, om fruar som kommit ihop 
sig om ordningsturen för skurnin
gen, om jungfrur som neka att 
skura, om vicevärdens razzior i 
oskurade trappgångar. 

Hon övergår snabbt och behändigt 
till det näraliggande ämnet trapp-
skurning som yrke. Finns det nå
got tyngre och uslare? Att vinter
tiden ligga i iskalla stentrappor med 
skurtrasan frysande under händer
na! Att skura rent efter andras 
smutsiga fötter! 

Hur hon måtte avsky detta ar
bete som dock ger henne en rätt god 

Slopa kaffet  och drick 

CAP 
KAKAO 

bärgning. Och hur djupt hon tycks 
lörakta sig själv, som är tvungen 
att utföra det. Hon kallar sig inte 
längre jag utan talar med tydlig 
motvilja om sig själv i tredje per
sonen "en annan". 

— Nu för tiden, säger hon, får 
flickor lära sig något. Dom får 
skola! Men vad fick en annan lära? 
Ingenting! Ku kan en fattig flicka 
bli vad som hälst. butiksfröken och 
telefonist och lärarinna men en an
nan.-' A ad duger en annan till? Jo. 
att ligga i trappor och skura, det är 
vad en annan får göra! 

Det finns ingen filosofisk fatt
ning i detta gamla hjärta som mot-
ståndslöst utlämnat sig åt missnö
jet, avunden, självföraktet, despera
tionen och deras pinande olust. 

Hon känner inte hur varmt solen 
skiner på hennes ännu friska och 
starka kropp, hon hör icke det mun
tra fågelkvittret i det knoppande 
körsbärsträdet utanför köksfönstret, 
hon tänker inte på att hon trots hög 
ålder är arbetsför och redbart för
sörjer sig själv, att hon har ett litet 
nätt rpm att bo i. Hon ser sig en
dast på knä i trappan med en stel
frusen trasa i handen. 

— Kära fru, skjuter jag avledan
de in. Att göra rent kan aldrig be
traktas som ett smutsigt arbete. Det 
är också ett människovänligt arbete. 
Om ni och era kamrater inte ville 
skura trapporna och jungfrurna inte 
häller vore hågade för saken, ja, då 
måste jag och andra fruar själva 
skura våra trappor, för rent vill vi 
ha. Ni ser, ni gör oss en verklig 
tjänst. 

Hon såg på mig med en stor un
derlig blick, som det var mig omöj
ligt att tyda. Steg trappskurningen 
i värde? Betraktade hon den med 
blidare ögon? Eller satt hon och 
tänkte på vilken tillfredsställelse 
det skulle vara om hon och hennes 
kamrater kunde undsäga fruarne sin 
hjälp och så finge se dem på knä i 
trapporna? 

Ben fundersamma. 

heter som återstår för att än en gång 
se det uppburna skådespelareparet 
på scenen och förena oss i de upp
riktigt varma avskedshyllningar som 
under dessa dagar ägnas dem för 
många års trofast och ärligt arbete i 
Thalias tjänst. 

Lorensbergsteatern vars "Dulcie" 
ännu besitter stark dragningskraft 
nedlägges för att från och med i 
morgon ge plats åt det utlovade ocli 
med stort intresse motsedda Ham-
sunprogrammet "Livets lek". 

Lilla Teatern har upptagit Karl 
Gerhards lustspel "Hennes lilla ma
jestät", en klar publiksuccés. 

Den uppretade herrn (vid radio
apparaten): — Nu krånglar det här 
eländet igen! Här liar jag suttit 
minst en kvart och sökt, men omöj
ligt att hitta en enda punkt på kri

stallen. 
Den uppretade herms fru: — Un

dra på det, du liar ju glömt att taga 

luren på dig. 

Forna tiders blanksvärta hade en frätande och förstörande 
inverkan på lädret. En skyddande och läderbevarande inver
kan p| skodonen har däremot våra dagars ledande skokräm 

V I K I N G  

Jßrpacknmgar d 100gr a500gr 1 
r/M M fuflvogno kakaabenor J 

afoj/5 au Darier, kand DamijdkrkmJalier | 
som smakat CAP KAKAO 

dricker den sedan dagligen. 

Göteborgs 
Kvinnoförening. 

Några blad ur dess 

minnesbok. 

Av FBI GGA CARLBERG. 

Enligt en kortfattad historik över 
Göteborgs Kvinnoförening efter de få 
källor som stå mig till buds (Tid
skriften "Framåt" för 1886 och 
Sällskapet Myrornas historik utgi
ven 1908) skulle huvuddragen te sig 
ungefär så här: 

Den 30 oktober sammanträdde i 
fröken Louise Silfversparres lägen
het, Kungsg. 60, den ett par år sena
re så gouterade "Föreningen", som 
med servering o. lånbibliotek var en 
förtjusande mötesplats för såväl gö
teborgare som resande — här samla
des som sagt en del kvinnor för att 
överlägga om en viktig fråga: bil
dandet av en förening. Det var inte 
så enkelt för fyrtio år sen att få en 
sådan till stånd. Det behövdes nog 
det kraftiga stöd S. A. Hedlund gav 
i Handels- och Sjöfartstidningen för 
att dämpa skrattet och utjämna liån-
leendet från en del håll över ett så 
oerhört tilltag — en kvinnoförening! 
När så programmet blev känt att 
föreningen skulle verka för kvinnans 
höjande i intellektuellt och moraliskt 
hänseende samt förbättring i hennes 
sociala och ekonomiska ställning, 
skakade de betänksamma sina huvu
den. När så namnet bestämdes till 
"Göteborgs Kvinnoförening" — 
kvinna stavat med "k" — så såg man 
i den nybildade föreningen en sed
lig fara för den unga flickan. 

Vid det beslutade konstituerande 
sammanträdet, varvid stadgar och 
program godkändes, valdes till för
eningens styrelse för tiden till för
sta arbetsårets slut den 1 sept. 1885: 
fröken Matilda Hedlund (ordföran
de), fröken Anna Larsson (v. ordfö
rande), fröken Josefina Schütz (sek
reterare), fröken Alfrida Mally (v. 
sekreterare), fröken Louise Sillver-
sparre (korresponderande sekretera
re), fru Augusta Esselius (kassaför
valtare) och fröken Amanda Nilsson 
(ombudsman). 

Föreningen var sannerligen icke 
overksam, därom ge årsberättelserna 
gott besked. I berättelsen 1885 he
ter det sålunda bl. a.: "Enligt par. 
4 i stadgarna hava ordinarie sam
manträden hållits två gånger i må
naden, med undantag av sommar
månaderna, varvid överläggningar 
ägt rum i åtskilliga frågor, såsom om 
samuppfostran, mångläseriet, kvin
nans rättsliga ställning, reform i 
kvinnodräkten m. m. och då, i sam
manhang härmed, tagits i övervä
gande, huruvida och i vad mån kvin
noföreningen skulle i förevarande 
avseenden kunna uträtta något gag-

neligt. torde dessa överläggningar 
kunna betraktas som ett slags för
beredelse till föreningens framtida 
verksamhet. Under året hade hål
lits tre offentliga föredrag, två om 
kvinnans rättsliga ställning och ett 
om handarbetets betydelse. 

Genom utgivandet av en tillfällig
hetsskrift "Några Blad" förberedde 
föreningen utgivandet av sin tid
skrift Framåt, som startade 1886. I 
programmet framhålles eftertryck
ligt att på samma gång tidningen 
blir ett organ för kvinnoföreningen, 
kommer den att öppna sina spalter 
för andra meningar än dem förenin
gen företräder. Frågan var kanske 
för tidigt väckt; hur som helst så 
blev bestämmelsen om fri diskusssion 
ödesdiger för den unga föreningen. 
Tidskrift för Hemmet var det då 
dominerande organet för kvinnoin
tressena och när Framåt lämnat 
plats åt bland annat novellen 
"Pyrrhussegrar" av Stella Cleve — 
en mycket ofarlig teckning ur livet, 
enligt nutida uppfattning — blev 
det revolt inom hela kvinnovärlden 
från Ystad till Haparanda. 

Säkert finnas många gamla göte
borgare som ha i kärt och tacksamt 
minne "Föreningen", Kungsgatan 
60, där både andlig och lekamlig 
spis kunde erhållas i trevliga, ljusa 
lokaler . Lånbibliotek, läs- och 
skrivrum, tillfälle till diskussions
möten samt ej minst den livligt tra
fikerade serveringen. Men detta 
var ej tillräckligt för arbetskraven. 
Under vårmånaderna anordnades på 
fyra olika delar av staden en gån 
i veckan läsecirklar för unga arbe-
terskor, vilka bildningstillfällen vi
sade sig vara mycket eftersökta. 
Därnäst kom billig servering för då
ligt avlönade flickor, varvid en or
dentlig middag — en rätt varm mat, 
bröd, mjölk eller dricka, erhölls för 
— 15 öre. Även om man tar i be
traktande det olika penningvärdet 
då och nu så kan man ej värja sig 
för en känsla av uppriktig beund 
ran för de krafter som här verkade. 

Behovet av en arbetsbyrå gjorde 
sig snart gällande; den kom också 
till stånd och då den var avgiftsfri 
för såväl arbetssökande som arbets
givare saknades ej kunder. "Mary 
Duffs arbetsbyrå" blev snart en 
uppskattad institution. Vad den 
levde av hör till mysterierna, man 
gissar på frivilliga gåvor och dito 

arbete. 
Föreningens ekonomiska redogö

relse visar dock en kassabehållning 
av kr. 556:17. 

Bland inkomsterna se vi bl. a. gå 
va av fröken E. Rodhe kr. 42 (till 
skollovskolonier) samt av häradshöv
ding Drakenberg kr. 50, en soaré 
kr. 296:75 samt Barnfesten kr, 
706:28, o. s. v. 

Denna barnfest, som nu varje är 
gives av Sällskapet Myrorna till för
mån för deras barnhem har sålunda 
gamla traditioner, som hedras och 

äras. 
Kvinnoföreningens verksamhet 

för fattiga skolbarn kunde behöva 
en artikel för sig själv, så pass om 
fattande visar den sig, men jag får 
nöja mig med att endast påpeka det 

Lindemarh!  

32 
mitt emot Domkyrkan 

storartade resultat som skänkts 
Göteborgs skollovskolonier, som 
ganska snart utvidgades till en över. 
hela landet mycket verksam institu
tion. 

Det är de inom Kvinnoföreningen 
stiftade sammanslutningar med spe
cialintressen, som ännu fortleva och 
med tacksamhet minnas sitt ur
sprung, som t. ex. Lärarinnornas 
sjuk- och begravningskassa med frö
ken Anna Larsson som ordförande. 
Därnäst kommer Sällskapet Myror
na -— en efterbildning av de i Eng
land den tiden florerande s. k. Tras-
föreningarna, vilka uppsamlade och 
försålde såsom odugliga ansedda sa
ker. Detta tilltalade mycket ett par 
av föreningsmedlemmarna och så 
kom Sällskapet Myrorna till stånd 
under ledning av fru Karin Nord
gren och fröken Therese Setterberg, 
som i över 20 år skötte det prakti
ska arbetet med insamling och för
säljning, upplät lokal och handhade 
räkenskaperna. Myrornas avnäma-

Ytan 
fin och 

putsad 
ger bara ett sken av renlighet 

om massor av smuts, bakterier 
och sjukdomsfrön lura där inun

der. Kosta därför på Edra mat
tor en ordentlig rengöring, som 

avlägsnar den nedtrampade smut
sen. Ett, dylikt resultat kan er

nås endast genom piskning och 
"den enda maskin, som kan piska 

Edra mattor inomhus utan att 

röra upp damm är 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar, 

medan den suger. 
Förmånliga betalningsvillkor. 
Endast Kr. 15:— kontant. 

A.-B. 

Ferd. Lundquist & Co. 
Hoover-avd. Tel. 4614. 

Cyckostenen. 
Av ÜLLA REIMER. 

III. 
Äter gjorde den berättande ett 

^PPehåll. Han satt med rynkade 
^onbryn och trummade en marsch 
H stolsryggen. Hans eftertänksam-

min övergick efter hand till ett 
'eende, vilket dock hade en tydlig 
""strykning av osäkerhet. 

Du förstår, sade han i nästan 
Jtå% ton till konsul Riber, vilken 

e'a tiden varit en intresserad åhö-
^re' att vad jag nu kommer att be-

är ett rysligt hopkok av vid-
ePelse. Många av dem som voro 
^ om händelserna ha förklarat sig 
Ulli 

att 

att ta historien i dess allra 
a gestalt på sin ed, under det 

amlra endast delvis erkänna dess 
'ng och förneka varje inslag av 

Mysticism. 

1)11 »kall få det hela så kortfattat 
^ möjligt men dock i den fantas-

a klädnad som historien hade, 
^en berättades för mig. 

Bröllopet mellan kyrkoherden och 
hans vackra husföreståndarinna ha
de utsatts till någon dag i medio av 

februari. 
Dessförinnan hade överstinnan 

Fahnehjelm försökt att påverka den 
unga damen genom att låta henne 
veta vad historien gällde för kyrko
herden. Hon vann inte det ringaste 
gehör. Vederbörande ställde sig 
fullständigt oförstående och fann 
hela saken närmast löjlig. Det var 
en hård och kall natur, som tog 
sikte endast på sin egen fördel. Möj
ligt är ju att även å hennes sida 
kärleken spelade in trots de tjugu 

år som skilde i åldern. 
Hennes önskan att det skulle bli 

kyrkbröllop vann emellertid icke be
aktande — på den punkten var kyr
koherden absolut omedgörlig. ̂  Det 
blev i stället till Lindhults histori
ska gemak, som högtidligheten för
lades. Bruden själv stod ensam i li
vet och hade inget hem där ceremo

nien kunde äga rum. 
Det var ett ståtligt bröllop överst

innan redde till åt sin bror. Hennes 
sju ståtliga krigaresöner, spridda 
över hela landet, hade kommit mecl 
sina gemåler och allt herrgårdsfol

ket på flera mils omkrets hade in

bjudits. 
Innan gästerna kommo talade 

överstinnan ännu en gång med sin 
bror men på ett annat sätt än förut. 

— Göran, bad hon inträngande, 
hör på mig! Jag talar till dig av 
uppriktigt hjärta. Vad som kan gö
ra din gärning förlåtlig är att du 
tror, fullt och fast tror på dess rätt
mätighet. Tro att du är löst frän 
din ed. Att den döda återgivit dig 
den. Du har rättighet att göra det. 
Hon älskade dig innerligt. Hon ville 
din lycka. Hon förlåter dig, hon 
ger dig fri. Varje god kvinna skulle 
handla så. Håll fast den tanken, 
bror Göran! Tro att du har rätl all 

handla som du gör! 
Men kyrkoherden såg bort — 
Det hade hela dagen varit ett strå

lande vackert väder, men när slä-
darne med bröllopsgästerna vid tre
tiden svängde upp till Lindhults 
trappa började mörka moln torna 
upp sig på himlen och en och annan 
vindil varslade om ett kommande 

oväder. 
Under vigselceremonien iakttog 

överstinnan med stigande oro sin 
bror. Han var trots sina några och 

femtio år en den ståtligaste brud
gum, högrest, axelbred och med det 
täta, korpsvarta håret, grånat vid 
tinningarna, bortstruket från den hö
ga tänkarepannan. Ansiktet var 
påfallande blekt med ett spänt och 
ansträngt uttryck. Då och då sköto 
liksom små eldtungor upp under hu
den för att strax försvinna och se
dan återkomma. 

överstinnan slog ned blicken. Hon 
visste vilken hård kamp som utkäm
pades mellan denna rättrådiga själ 
och detta av passionen förhäxade 

hjärta. 
I samma ögonblick vigselceremo

nien var fullbordad, brast det vän
tade ovädret löst. Det var en orkan-
artad storm som vinande for kring 
husknutarne oeh öste hela skövlar av 
snö mot föntserrutorna. I manna
minne hade man icke haft ett slikt 
oväder, och det stod klart för alla, 
att bröllopsgästerna inte skulle kun
na tänka på att komma från Lind-
hult förrän nästa dag. Man tog det 
i allmänhet med jämnmod och ung
domen var förstås stormförtjust. Av 
några ord, som kyrkoherden tillvis-
kade sin syster, förstod hon att han 
i detta oväder inlade en särskild ond 

betydelse. Hans ögon flammade av 
vrede och trots, och vid middagsbor
det föreföll han att vara den glada
ste av de glada. Mycket ofta förde 
han vinglaset till sina läppar och 
överstinnan såg hur eldflammorna 
under huden brunno med allt star
kare färg. Hon ville höja handen 
till varning då genom det glada sor
let trängde ljudet från en silverklin-
gande bjällerkrans. Så starkt för
nams det av somliga, att de und
rande lyfte huvudet för att lyssna, 
därmed väckande även deras upp
märksamhet som ingenting hört. 

Man frågade om varandra: — 
Vem kommer så sent? — Det är väl 
ingen som kommer! — Men hör ni 
då inte bjällrorna? -— Inte ett spår! 
Det är stormen som gnyr i någon 
fönsterspringa. 

I detta ögonblick steg stormen till 
ett verkligt raseri. Dörren frå^ 
trappan till stora hallen, vars väg
gar täcktes av gästernas • ytterklä
der, rycktes upp och strax därefter 
skedde detsamma med dörren från 
hallen och in till den stora gästa
budssalen. där det hästskoformiga 

I middagsbordet dukats. 

En iskall vind med snöflagor i 
följe drog in genom salen. 

I detta ögonblick tyckte sig nå
gra se en hög svartklädd gestalt i 
dörröppningen med en flik av den 
rödfodrade kragen slagen för ansik
tet så att man endast såg de skarpa 
ögonen under den egendomliga ba-
rettformade hatten. Andra upp
täckte inte -alls någon sådan gestalt 
utan tyckte sig endast se hur det 
starka vinddraget ryckte och slet i 
klädesplaggen som hängde i hallen 
invid dörren och kom dem att slå 
ut i dörröppningen. 

Man frågade om varandra: Men 
vem är det? — Vem? — Han som 
står i dörren! — Där står väl ingen! 
Det är en röd schal som vinden fått 
tag i. — Men ni ser väl att det är en 
människa! 

En stol sköts undan från bordet, 
och allas blickar vändes ditåt. Man 
såg kyrkoherden med blicken mot 
dörren resa sig upp. Hans händer 
famlade efter stöd, hans bröst ar
betade tungt och det blossande an
siktet skvallrade om att han hade 
blodet åt huvudet. De närmast sit
tande hörde honom säga med skäl-
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re var firman Carl Wockatz, en god 
vän och gynnare av deras barnhems-
verksamhet, varför det föll sig helt 
naturligt att till hans efterträdare i 
firman överlämna affären när bör
dan blev för tung för fröken Setter
berg. 

Det lilla senapskornet växte snart 
till ett stort skuggande träd för små 
fattiga sparvar att bygga och bo i 
dess grenar. 

En dräktreformförening kom även 
till stånd och gjorde nog sin nytta. 
Jag minns att jag en gång hörde Eva 
Rodhe hålla ett föredrag i frågan: 
"Jag har alltid försökt att klä' mig 
förnuftigt, oberoende av moderna", 
yttrade hon, "men det händer ofta 
att jag blir utpekad av mötande med 
orden: Se på den hm- hon ser ut!" 
— Rörelsen förflyttade emellertid 
gatsopningen med klänningskjolar
na dit där den egentligen hör hemma, 
d. v."s. renhållningsverket. 

Ur årsberättelserna framgår vida
re att föreningen ägnat sitt intresse 
åt fredsfrågan — en liten polemik 
med Tidskrift för Hemmet vittnar 
om den radikala hållning föreningen 
intog i frågan •— till stadsfullmäk
tige inlämnades en petition emot den 
reglementerade prostitutionen. Bland 
sammanslutningar må ytterligare 
nämnas sömmerskeföreningen, gym
nastikföreningen och sist men ej 
minst Barnmorskeföreningen. 

"Framåts" fullt berättigade pro
gram om "fri diskussion", fritt ord
skifte blev mycket ödesdigert, syn-
nerligast genom införande av den 
förut nämnda novellen "Pyrrhusseg-
rar" a-v Stella Cleve, där sedlighe-
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ten ansågs hotad, varför på ett för
eningsmöte beslöts med 9 rösters 
övervikt, att tidningen, som "ut
märkte sig för stor och uppfriskan
de livaktighet" (Alexandra Gripen
berg i Reformarbetet till förbättran
de av kvinnans ställning) skulle 
övertagas av Kvinnliga diskussions
föreningen, med bibehållande av 
samma redaktion och samma styrel
se, fortfarande medlemmar av Göte
borgs Kvinnoförening. Framåts re
daktör hade gjort sig väl förtjänt 
av en upprättelse för det nobla sätt 
varpå hon bemötte anfallet. 

Några år senare upphörde tidnin
gen att utkomma, då redaktören, 
som ingått äktenskap med telegraf
tjänstemannen Breinholm, följde 
denne till Finland, dit han blivit 
förflyttad. 

Ännu en tacksamhetsskuld häfta 
kvinnorna i till Kvinnoföreningen. 
Enligt dess stadgar skulle den kassa
behållning, som möjligen fanns vid 
föreningens upplösning reserveras 
för något ändamål som befordrade 
kvinnornas rättsliga ställning. — 
Den lycklige arvtagaren blev — E. 
K. P. R., som stiftades den 5 okt.-
1902, vilken gåva (om jag ej miss-
minner mig omkr. 400 kr.) överläm
nades av Anna Lessei och Josefine 
Schütz, som därigenom hjälpte den 
nystartade föreningen att stå på nå
gorlunda solida fötter redan från 
början. 

En svår förlust drabbade Gö
teborgs Kvinnoförening, när ord
föranden fröken Matilda Hedlund 
följde sin make Dalhoff Nielsen till 
Danmark. 

Med den känsla av vemod man 
erfar vid bläddrandet i dessa blad, 
med deras många värderade, kära 
och oförgätliga namn, blandar sig 
den djupaste erkänsla för de kraf
tiga spadtagen i den hårda grunden, 
för de djupa fårorna i den obrutna 
marken, för de vassa stygnen som 
alltid träffa de första, namn som 
Alfhild Agrell, Fredrik Bajer, Kri
stoffer Janson, Ernst Ahlgren, Gina 
Krog, C. Göhl och många, många 
fler som förtjäna erkänsla och tack. 

En finsk skald frågar: 
Vet du den sorg, som bådat dina 

nöjen? 
Vet du den tår som grät för dina 

löjen? 
Vet du de offer gom för dig ha blött? 

Ajo, vi veta det, de flesta av oss 
— och däri ligger mänsklighetens 
frälsning. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle ock bomnli, 
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Allmogegardiner, stort urval. Möbeltyger, Borddukar, stor soiteiiug, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Stiektäeken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
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Diet och hälsa. 
För nutidens jäktade människor 

är det ett vitalt intresse att kunna 
hålla sig i god form, skriver pro-
fessör Mottram i Weekley West
minster. De senaste tjugo årens er
farenhet visar, att så länge vi inte 
bråka med dietfrågan utan hålla oss 
till en omväxlande diet med så myc
ken variation, så rikligt med grön
saker och frukt som vår portmonnä 
orkar med och för övrigt leva ett 
hygieniskt liv med så mycket frisk 
luft och sol, som vi kunna komma 
över, skola vi inte hemsökas av någ
ra sjukdomar vilka leda sitt ur
sprung från dieten. 

Det finns emellertid vissa av
vikelser från normal hälsa, som di
eten kan hindra. Vi ha t. ex. att 
räkna med en del illabefinnanden, 
vilka bero på vår otillräckliga för
måga att smälta fett. Detta ämne 
förbrännes med en viss svårighet a,v 
kroppen, och det kan icke ske i till
räcklig grad vid frånvaro av kolhyd
rater (stärkelse och socker) i födan, 
Vår instinkt manar oss att tillföra 
kroppen en viss kvantitet av stärkel
se o. socker, (bröd, marmelad, frukt) 
vanligen mer än tillräcklig för fet
tets förbränning. 

I en normal medelklassmatsedel 
ingår ungefär fyra gånger så 
mycket kolhydrater som fett men 
proportionerna kunna förändras och 
vi befinna oss då på en farlig punkt. 
Det händer också, att kroppen be
höver ett extra tillskott av kolhy
drater. Tillgodoses icke detta behov 
hemsökas vi av svår huvudvärk, 
trötthet, sömnighet och kväljningar. 

Typiska slag av detta fall finna 
vi bland barn, med regelbundna an
fall av ovan angivna symtom. Sa
ken brukar väcka stor oro på föräl-
drahåll och icke utan skäl, ty emel
lanåt kan sjukdomen taga en olyck
lig vändning. Ett barn som är an
gripet på detta sätt växer vanligen 
ifrån det, men ibland kvarstår li
dandet för alltid. En gång var 
fjortonde dag eller en gång i måna
den angripes patienten av våldsam 
huvudvärk och illabefinnande, sym
tom som härröra från otillräcklig 
förbränning av fettämnen. 

A^ad man i detta fall kan göra är 
att vid anfallen stryka feta saker från 
matsedeln och för någon tid låta den 
huvudsakligen bestå av en föda, rik 
på kolhydrater; för att nämna någ
ra, bröd utan smör, druvor, dadlar 
och fikon samt vanligt socker. 
Människor som lida av denna åkom-

DAMBLUSAR 
klädniugar och kjolar köpas bäst och billi
gast  i  HVLTBERGS BLUSAFFÄR, Hn-
sargatan 40. Obs.! Avprovas och ändras 
till belåtenhet. Beställningar emottagas. 
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ma känna ofta själva att de behöva 
en sådan omläggning av dieten och 
verkställa den utan ordination av 
läkare. Det är icke osannolikt att 
nervösa och retliga personers plöts
liga lystnad efter sötsaker är av en 
liknande instinktiv art. 

Andra illabefinnanden som vi me
dels ett ingripande i god tid kunna 
övervinna med hjälp av dieten äro 
engelska sjukan, beri-beri, skörbjugg 
och pellagra. Engelska sjukan före
kommer över allt under det att de 
övriga sjukdomarne äro sällsynta 
eller inskränkta till vissa länder. 

Vad som framkallar engelska 
sjukan är otillräcklig förekomst av 
A-vitaminër i barnets föda. Även 
andra faktorer bidraga, dåliga bo
stadsförhållanden, otillräcklig mo
tion, för mycket födoämnen av sä
desslag, men framför allt är det bri
sten på amimalt fett eller kroppens 
oförmåga att tillgodogöra sig det
samma som är orsaken till sjukdo
men. Man brukar därför tillsätta nå
got litet fiskleverolja, vilken är myc
ket rik på A-vitaminer, i den föda 
som gives till barn, vilka icke få 
modersmjölk eller äro avvända. 

Den vanliga medelklassfamiljen 
löper ingen risk att ådraga sig sjuk
dom på grund av för litet vitamin-
halt i födan. En god och omväx
lande diet med mycket okokt mjölk, 
rå frukt samt grönsaker är en garan
ti härför. Men vi få icke glömma 
att medelklasshemmen på grund av 
tjänarinnebristen i allt större ut
sträckning hänvisas till de födoäm
nen, som livsmedelsindustrien leve
rerar särskilt alla slags konserver 
vilka bevisligen bruka ha för låg 

vitaminhalt. 
Därför händer det icke sällan att 

vi på eftervintern angripas av en 
subakut skörbjugg, vilken yttrar sig 
i den bekanta "trötthetskänsla", 
som framställarne av de så llitigt 
omannonserade patentmedicinerna 
försöka slå mynt utav. Denna å-
komma ger sig tillkänna som håg
löshet, nedstämdhet och en retlighet 
vilken yttrar sig som klander- och 
grälsjuka samt genom en känsla av 

trötthet. 
— Vem av oss har inte då och då 

känt dessa symtom? 
Naturligtvis kan det ligga bakom 

dem andra orsaker än subakut skör
bjugg, men när de ge sig tillkänna 
bjuder klokheten, att vi tillföra vår 
dagliga föda ökad vitaminhalt, to
mater och grönsallad, vilka i fall 
som dessa äro synnerligen effektiva. 

Det utmärkta 
YvY-ShampopU|vret 
ger en härlig sham, 
gör håret mjukt 0ch 

uppfriskar dess naturliga T" 
benom dess regelbundna g' 
vändning hålles håret i * 
s k i c k  o c h  f r i t t  f r å n  

Sälj es över allt. 

A.-B. Y v Y - F A B R l K E N  

Y S T A D .  

En lämplig bok för konfirmander 

är teol. dr. J. H. Jowetts "Min dag
liga betraktelse", utgiven från J. A. 
Lindblads förlag i Uppsala och 
översatt från engelskan av Ingrid 
Lindblad. Såsom titeln anger inne
håller boken en kortare betraktelse 
för varje dag, avsedd att enligt för
fattarens ord "så rikta tankarna på 
de underbara ting ett sådant begrun
dande kan avslöja för oss, att sjä
len stärkes för sin höga kallelse." 
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BREVLÅDA. 
Dagny. Yi tacka för inlägget 

men då det delvis bygger på en fel
aktig uppfattning av den ursprung
liga artikeln ha vi ansett oss icke 
böra införa det. 

•/. M. J. Man kan möjligen se 
tillvaron på det där sättet, men bra 
ledsamt och beklämmande måste det 
vara. Vid läsningen gick det som en 
solförmörkelse över redaktionsloka
len. 

S. H., V. G., A. A. Konsten är 
att skriva det som aldrig skrivits 
förut eller åtminstone att skriva på 
ett sådant sätt att det verkar strå
lande nytt och underbart. Det är 
svårt, men alla mål skola sättas högt. 

Göran. Nej, vi äro inte fientligt 
stämda mot manliga pennor, men här 
var trubbigheten för stor. 

L. H., Runa, M. L. Vi tacka men 
måste avböja. 

I. K.. K—». Tack för kärkommet 
brev. Trefaldig hälsning!. 

Elise Lj—n, t  U. S. A. Så lång 
tystnaden varit? Vi hälsa i alla fall 
hjärtligt. 

A. Eilwen 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 
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vande stämma, och alltjämt med blic
ken åt dörren! 

— Ja, jag kommer! 
Han tog några osäkra steg fram

åt, men störtade i samma ögonblick 

till golvet. 
Man rusade upp för att hjälpa 

honom, men det var ingenting att 
göra. Han var död, träffad av ett 
slaganfall. Medan man ännu stod 
omkring honom i skräck hördes åter 
genom stormens mäktiga dån det 
klingande ljudet av en bjällerkrans. 
Det förtonade emellertid alltmera 
och dog slutligen bort. Det rådde 
inte häller enighet om denna sak. 
Många bedyrade med de starkaste 
ord att de hört bjällrorna från ett 
bortilande ekipage under det att an
dra lika häftigt bedyrade, att inget 
sådant ljud förekommit. 

Vad alla emellertid funno under
ligt var att stormen i och med det 
förefallna tycktes ha passerat sin 
höjdpunkt. Dess raseri var borta — 
man kunde nu tala endast om en 
häftig blåst och efter ytterligare en 
liten stund hade också den bedar
rat. Månen gick ur molnen och 
efter knappast en timme rådde det 
vackraste väder. Gästerna skynda

de att lämna det av olyckan hem
sökta bröllopshuset. 

Den berättande skrattade ett nå
got tvunget skratt. 

— Ja, där har du historien, min 
käre Riber, vad du nu vill tro om 
den. Överstinnan Fahneh jelm som 
inte överlevde sin bror mer än ett 
par år, var bland dem som varken 
hört bjällrorna eller sett främlingen 
i dörröppningen. För henne var 
saken naturlig: det hela hade varit 
en för stark påfrestning för kyrko
herdens fysik. En åder hade sprun
git — det var allt. 

— Och vad tror du själv? fråga
de konsul Riber. 

— Jag? utbrast A7allner och slog 
ut med händerna. Jag vet inte vad 
jag skall tro — jag var ju inte häl
ler bland de åsyna vittnena. Kan
ske hade överstinnan rätt. Kanske 
inte. Kanske hade de rätt, som hör
de bjällrorna och sågo den dystra 
gestalten, som kallade kyrkoherden 
till uppbrott. Det finns ju så myc
ket mellan himmel och jord —. 
Tänk för resten på kyrkoherdens 
ring, den där med jaspisen, som hans 

första hustru gav honom till ett tec
ken mellan sig och honom! Han 
hade lagt utav sig den långt före 
sitt andra giftermål, och man hit
tade den efter hans död bland en del 
skräp, gamla manschettknappar och 
dylikt i en låda. Ingen brydde sig 
om att ta den, men när jag kort tid 
efteråt blev förlovad med yngsta 
flickan i huset, Marianne, erinrade 
hon sig "den skojiga ringen", som 
hon uttryckte sig — hon hade inte 
en aning om dess historia och inte 
häller jag på den tiden. Hon ville 
nödvändigt att jag skulle ha stenen, 
d|lrför att den genom de ingraverade 
sinnebilderna av tron, hoppet och 
kärleken ständigt skulle påminna 
mig om henne. Jag lät infatta ste
nen i min döda mors vigselring och 
bar den, fastän överstinnan berätta
de mig dess historia, i sju år, under 
vilka motgången och olyckan för
följde mig så som jag aldrig drömt 
möjligt. Genast jag gjort mig kvitt 
den vände sig bladet som genom ett 
trolleri — hela livet log emot mig, 
allt gick mig väl, min väg var ro-
senströdd. Men hur blev det för 
dig, kära Riber, när du fick olycks-
stenen i din ägo? Säg, tror inte ock

så du om du skall vara ärlig att det 
häftar en förbannelse vid stenen? 

Konsul Riber gick hemåt. Med 
en otålig höjning på axlarne för
sökte han skaka av sig den sinnes
stämning han genom Vallners be
rättelse försatts i och som han själv 
stämplade som löjlig och blottad på 
allt förnuft. Han försäkrade sig 
själv häftigt att han inte var rädd, 
det var bara nerverna som råkat en 
smula i olag, men när han skulle 
korsa gatan, kom han på sig med 
att ängsligt spana åt höger och vän
ster efter bilar, i känsla av att han 
så länge han bar olycksstenen i sin 
västficka var alldeles särskilt utsatt 
för "risk och fara. 

När han kommit ut på bron över 
kanalen tog han upp ringen ur fic
kan, böjde sig ut över broräcket och 
kastade den med en känsla av lätt
nad ner i det brungråa, grumliga 
vattnet. 
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ytlandskrönika i sammandrag. 
Luf ts lo t t .  Dikt av Ruth Almén. 
Välsignelse eller förbannelse? Av I. D. 
pä fel plats. Av Tora Eamm. 

fins och hem. 
^betslöshet 0ch oföretagsamhet. Av 

Louise Bergli. 
Babyn- Av Ragna Peters. 

Teater. 

Harry Persson. Av Sial. 
Våren. Av Crayon. 
Vår nya följetong. 
Mannen och kvinnan vid spisen. 
Mannens bön. 
Nunnan. Roman av Matilde Serao. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Hindenburg har valts till tyska 
rikets president. Om det skett i en 
lycklig stund eller ej får framtiden 
utvisa. Den röstövervikt han erhöll 
var över förväntan stor, eller c:a 
en miljon röster. 

Det första uttalande man har av 
. 

ihi nye rikspresidenten är ett mter-
vjuledes lämnat meddelande, att han 
i sin ämbetsutövning kommer att 
följa sin egen övertygelse och icke 
något politiskt partis direktiv. 

Valet har givit starkt genljud i 
enteiltem akternas press även om man 
i allmänhet ålagt sig en tydlig be
härskning i kommentarerna. Oron 
kommer klarast till synes i de ledan
de amerikanska tidningarna men 
även på enstaka håll i den franska 
och engelska pressen. 

Man påpekar hur utomordentligt 
stark den republikanska stämningen 
i Tyskland var just vid tiden för det 
militära sammanbrottet och revolu
tionen. Samtliga tyska troner stör
tades i en handvändning över ända 
utan att det fanns någon befolknings
grupp som ville göra ens ett försök 
till motstånd. Men en strömkantring 
tar ägt rum. Republiken är den 

i dag är säkert förankrad endast 
hos den socialdemokratiska arbetar
världen samt hos det lilla radikala 
borgerliga parti, som kallar sig de
mokrater. Centern, vilken befinner 
sig mellan höger- och vänsterpartier
na som tungan på den politiska vå
gen, intager i frågan republik eller 
®onarki en mera vacklande hållning. 
Skulle centern taga ett steg åt höger, 
ar ^publikens saga all. I flera av 
Elstaterna äro faktiskt monarkister-
11 a redan i flertal. Så är fallet i 
l'ayern, Wurtemberg och Meeklen-
burg. 

Man erkänner i ententeländerna, 
ïaturligtvis utan entusiasm, att 
Tyskland återhämtat sig fortare ef-
^er kriget och dess följder än man 
ansett möjligt. Nyss slaget till 
Dlarken, håller det tyska folket på 

resa sig igen. Ännu på knä 
det om tio år stå upprätt och 

arskt kräva sin andel i Europas 
%else. 

man får tro engelska pressut-
beror Frankrikes nuvaran-

iskhet. F rankrikes affärsställning 
borde vara lysande. Detta land befin
ner sig i det sällsynt lyckliga läget 
att äga en utomordentligt god han
delsbalans; det säljer enormt mycket 
mera till utlandet än vad det köper 
in därifrån. Frankrike borde flöda 
av, beskattningsbart guld och äga en 
till randen fylld statskassa. Så är 
emellertid icke' fallet. Av fruktan 
för det egna landets skattemyndig
heter placera de franska kapitalis
terna, till betydande del "nyrika" 
som fördomsfritt ockrat sig till sina 
rikedomar, dessa tillgodohavanden i 
andra länder. Tillflödet till den 
franska statskassan är därför otill
räckligt. Medel till en avsevärd ök
ning måste utfinnas, om statens nu
varande utgifter skola kunna täckas. 
Kan icke detta ske måste utgifterna 
i ofantlig utsträckning nedskrivas. 
Frankrike skall då — antagligen — 
icke längre kunna förse Polen och 
Tjeckoslovakien med penningar till 
deras militärväsende, men samtidigt 
försvagar det sin egen maktställning 
gent emot Tyskland. Denna makt
ställning är nämligen till betydande 
del beroende av de nämnda bunds
förvanternas militära styrka. 

Engelske statsministern har i ett 
offentligt anförande uttalat sig om 
dagsfrågorna. Han uttryckte därvid 
förhoppningen, att den planerade sä
kerhetspakten mellan Tyskland och 
ententemakterna skall bli verklighet 
och därigenom trygghet för framti
da fred vinnas. Mindre ljust ter sig 
det inre förhållandet i England. Den 
svåra depressionen inom industrien, 
den därav föranledda stora arbets
lösheten och irriterade stämningen 
inom arbetarvärlden inge de allra 
största bekymmer. Härtill kommer 
den revolutionära (kommunistiska) 
propagandan, som icke utan fram
gång försöker att ytterligare försvå-

situationen genom att hetsa till 
arbetsinställelser och klasshat. 

Kommunisterna i olika länder ut
veckla just nu en mycket livlig verk
samhet. I Paris angrep nyligen ett 
band av dem mötesdeltagare, som 
kommo från ett högermöte, och dö
dade tre personer. I England är 
man så pass osäker på dem, att man 
ansåg sig behöva vidtaga utomor
dentliga försiktighetsåtgärder vid en 
militär jordfästningsakt i St. Marga
rets kyrka i London, i vilken en 
mängd högre militärer deltogo —-
man fruktade ett upprepande av 
kommunistattentatet i Sofia. 

Den belgiska ministerkrisen är 
ännu olöst. Det lyckades icke social
demokraterna att bilda ny regering. 
Man väntar att det blivande kabi
nettet skall bliva borgerligt som det 
närmast föregående och stödja sig 
på katoliker och liberaler. 

att 

de 

k; stora finansiella svårigheter på 
aPitalisternas ofosterländska själv 

En seger, vunnen genom oädla 
handlingar, är sämre än ett neder
lag, ty den leder till moralisk död, 
varur ingen uppståndelse finnes. 

Kossuth. 

£uftslott 
Datje slott, som på stadig grund 
en gång skall vila muratne trygga 
måste man först t drömmens stund 
at> luft på be glidande molnen Bggga. 

Ja, tmtje slott som sen tusen år 
än meb starka murat står 
Blet> rest t bet blå, i sagans land, 
innan bet långsamt flgttaôes fiît, 
liksom Bit för Btt 
till jordens mull meb svett ocf) slit. 

Oefi tanden oätjet t>åt framtids väv 
av glänsande stl£e oefi silvetttåb 
tnnan där 6örjats med flit och sttäv 
att spinnas ens till en liten nåd. 

* 

IHen vatföt t)tä6es så mycket omkull 
tJtd första vinbkast, vib första flod? 
^öet hostar ïetiande, vatmt 6 lod 
ock möda ocf) aldrig svikanbe mod 
att resa i jordens slam oeft grus 
tiår lyckas fjus — 
det slott, som på gungande skyat stod! 
Ja, kamp ocf) strid, om än i oår väv 
sillet som oftast 61ir f)ampa ock säv f 
Jiamp ocJ) strid, om än det slott, 
som Hägrat i drömmens tiJ?e 
får ktympa ifyop till en kybba Blotti 

* 

Meky det drömda slottet 
bygges blott av arm, som tef?e slafmar 
när den sovanbe ut drömmen oa^narf 
Ock bet gäller — 
ja, det gäller långsam kamp från grunden 
ibland törnesnår oefi sten i stoftet 
tills den nalkas dig, den stora stunden 
då den fäster ta61agsJ?tans vi b löftet I 
Byggets 6ördor Blod ocf) tårar ptässa 
ocii din tggg 61ir Böjd ocf) grå din f)jässa, 
ock du ser decennier förrinna 
oefi du tror dig aldrig s6ola Jfjinna 
målet fatt, som du en gång sett Brinna 
l i k s o m  i  e n  f a r a n s  a o  k l a t a  l å g o r  . . . .  

O, men fvellre så till döden kämpa 
för en f)ätlig dröm, om än den ni^er 
längre, f)ögre, medan år förrinna, 
än att närma fcalla, vita fiänder 
öner asfîan ao förtärda Bränder, 
när det vetk vt lämnat f)ögt oss ropat i 
Uti ett oss fjoppet aldrig sviket: 
däri att det get våt ande rungat 
oefi oss tvingat 
till att söka för att äntligt finna! 

RUTH ALMÉN 

Välsignelse eller 
förbannelse? 

Det har rätt länge och ihärdigt 
förkunnats för oss, att vår befolk
ningstillväxt är för stor, och försäk
rats att dess nedbringande skall be
tyda vidare armbågsrum, rikligare 
arbetstillgång, lättare utkomstmöj
ligheter, en högre levnadsstandard 
och ett bättre folkmaterial. 

Dessa läror ha fallit i bördig jord. 
Ett- och tvåbarnssystemet har god
tagits också av den stora arbetar
världen. Födelseprocenten har sjun
kit allt mera och är nu enligt vad 
statistiken utvisar lägre i vårt land 
än t. o. m. i Frankrike, som hittills 
innehaft äran av världsrekordet. 

Nu är frågan om barnbegränsnin
gen också skall bringa oss alla de 
förmåner dess talesmän utlova? 

Det ligger ett torp inne i skogen. 
En stuga liten och grå med småru-
tiga fönster men med det vackraste 
läge. Det är endast ett litet stenkast 
ned till den skogomslutna lång
sträckta sjön, vars solbelysta vågor 
man ser mellan det åt detta håll gle
sa beståndet av åldriga högvuxna 
furor. 

Kring stugan breda sig bördiga 
åkrar, en gång brutna med spett och 
spade ur den avröjda oländiga 
skogsmarken. Hela odlingen är 
omgiven av en hög bred gärdesgård, 
till vilken stenblocken brutits eller 
sprängts ur de tegar, över vilka nu 
rågfältet böljar, klövern breder sin 
blomstermatta och äppleträden 
sträcka sina fruktbehängda grenar. 
Intill stugan ligger den dubbelt sto
ra väl omsedda ladugården. Och om
slutande det hela den vidsträckta 
doftande barrskogen över vilken den 
friska vinden drar fram i en stigan
de och fallande susning. 

Hur underbar är icke denna all
dagliga tavla! Hur mycket vackert 
och för hjärtat glädjande har den 
icke att berätta ompnod ocli förtrö
stan, om arbetslust, ordning, flit och 
uthållighet ,om styrka, om förnöj
samhet, om klokhet, om kunnighet, 
om viljekraft. 

Torparen är en reslig man, axel-
bred och senig med en god, klok 
blick i de blåa ögonen. Han är ock
så en kunnig man hemma i många 
stycken, en självlärd. Han är jord
brukare, finsnickare, stensprängare, 
timmerman, kvastbindare, båtbygga
re, och antagligen ännu mycket mera. 
Han är ständigt i verksamhet, hem-
mavid eller hos andra, där arbete 
finns att få och en krona att förtjä
na. Ingen kan misstaga sig därpå, 
arbetet är för honom icke en pålaga 
utan något självfallet och nöjsamt. 

Hans hustru är senig också hon. 
Hennes figur är måhända icke den 
vackraste, men hon har röda kinder 
och ögonen äro spelande glada. Hon 
sköter hushållet och ladugården, hon 
hjälper till i jordbruket och tvättar 
för stadsherrskap, som prisa det 

bländvita av sjö och skog doftande 
resultatet av hennes starka händers 
redbara arbete. 

Denna kvinna har åtta barn. åtta 
söner från femton år och neråt. Det 
är troligt, att de skola bli flera. 

Ingen barnbegränsnings vän som 
såge henne munter och lycklig i de
ras mitt skulle falla på den enfal
diga tanken att beklaga henne, in
gen som såge denna härliga gosse
skara skulle våga förebrå henne att 
hon genom att ge dem livet överskri
dit gränsen för det tillåtna antalet, 
att hon skadat andras intressen, att 
hon gjort livskampen hårdare för an
dra, att hon sänkt den allmänna lev
nadsstandarden, att hon försämrat 
folkmaterialet. 

Det är en präktig syn dessa blå
ögda linhåriga svenska pojkar, så 
rentvättade i synen, så snygga även 
till vardags i sina blårandiga kort
byxor och skjortor, så solbrända, så 
kärnsunda, så härdade och stark-
vuxna, så väluppfostrade. 

Liksom fadern och modern äro de 
alltid i full verksamhet, när skolan 
ger dem frihet. De arbeta i jorden, 
på vedbacken, i ladugården, de ploc
ka bär och svamp i skogen till av-
salu, de ge handräckning på bond
gårdarne nere i dalen, och på lediga 
stunder ligga de ute på sjön, där de 
dra en gädda, sätta ut ett nät eller 
vittja ryssjorna. Allt från det de 
kunde gå ha de följt fadern i arbe
tet, givit akt på vad han gjort, lärt 
sig det myckna han kan. Alla bi
draga de med sitt arbete och sin ar
betsförtjänst till hemmets välstånd, 
med sitt propra yttre, sin duglig
het, sin pålitlighet och hövlighet till 
dess ära. 

Vad man med visshet vet om dessa 
pojkar är, att samhället aldrig för 
deras skull skall behöva ha uppfost-
rings- och räddningshem, alkoholist
anstalter, polis, fängelser, arbetslös
hetsunderstöd, fattighus och dylikt. 

Detta är torparens, hans hustrus 
och åtta söners historia. 

Men i spårvagnen inne i staden 
sitter en arbetare av den bästa typen, 
stor och kraftig, och hans medelål
ders hustru, redan besvärad av en 
begynnande korpulens. Mellan dem 
befinner sig deras lille son, om vil
ken det är bestämt, att han icke skall 
få några syskon. Han har lockigt 
hår och är iförd en fin kostym från 
någon förnämlig barnekiperingsaf-
fär. När modern icke vill tillåta ho
nom att ligga på knä på bänken med 
sina solkiga skosulor mot hennes 
kappa, blir han ursinnig och ger 
hals. Han får sparka henne med si
na smutsiga fötter. 

Man skall antagligen prisa denne 
pilt lycklig. Han skall vara enda 
barnet. Far och mor skola leva en
dast för att tillfredsställa hans önsk
ningar. Han skall få fina kläder, 

^l|l'°n
1?aker DRICK FRIMÄRKS THE 
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