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Filtar, Tyger 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER, 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2 dra vän. 
Öppet 8—7. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sd köp 

SPISBRÖD 
frän 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skärhet o. smak 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 

Förstklassigt arbete! 

Det bästa för diskbänken är Zêlos 
Zinkputs. Bleckburkar à 40 öre. 

Unge Pettersson: — Det var en 
pojke i isikolam -som isa' att jag var 

alldeles lik faster. 
Faster : — Odh vad sa' du da ? 

— Ingenting1. Han är mycket 

starkare än jag. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

hushållet 

V. 

Det var julkalas hos Zätterbloms 

med många inbjudna mostrar och 

fastrar. 
Fru Zätterblom förmanade på 

förhand sin lille väiluppfostrade 

Pelle: . 
— Kom ihåg att du uppför dig 

exemplariskt och visar precis lika 

stor vänlighet mot alla tanterna, 
som hålla så mycket av dig. Gör ic

ke dom andra ledsna genom att vi
sa dig särskilt vänlig mot någon av 

dom! 
Vid -bordet blev lille Pelle föremål 

för allas uppmärksamhet, man täv
lade om hans ynnest och någon fra-

gade till sist: 
— Nå, Pelle, vem tycker du nu 

bäst om av oss alla här närvarande? 

Pelle mindes sin moders ord och 

förskräcktes i sitt unga sinne. Men 

i nästa ögonblick höjde han frimo

digt sin röst och sade : 

— Lutfisken! 

Uppslagsändan. 
Min vän sade : —• Den där artikeln 

i Kvinnornas Tidning om "Sexualun
dervisningen" var vådligt bra, utför
lig och sann och riktig och klok och 
allting. Naturligtvis bör man tala 

om saken för barnen, men hur — 
/î»r?!?! Jag vill visst inte i det här 
fallet undandraga mig min plikt som 
mor, men hur skall jag säga det? 

— Kära vän, sade jag en smula 

överlägset, jag är visserligen varken 
pedagog eller mor, men nog skulle 
jag kunna lösa det där enkla proble
met. Det är bara att gripa tillfället 

i flykten. Ett barn frågar något dit
åt, ja; då har man fått uppslagsän

dan och det är endast att gå vidare, 

.rättframt och frimodigt — 
Hände en stund senare att min-

vans åttaårige son satt inne i samma 
rum.som vi och läste över sina läxor. 

Han höll pekfingrarne i öronen och 
stornipluggade under ett ihållande 
mummel, förvillande likt det högeligen 
enerverande ljud, som en svärmande 

bikupa åstadkommer. 
Plötsligt gjorde han ett uppehåll, 

tog fingrarne ur öronen och sade med 

sin gälla röst : 
— Vad var det med fru Potifar 

och Josef, tant? 
—. Mitt kära barn, sade jag, och 

tittade förfärad över till min vän, 
som satt och såg förväntansfull ut. 
—• Det är så länge sedan jag läste 

bibliska historien — fråga din lära

rinna ! 
— Här står, fortfor pojken med 

fingret eftertryckligt följande rader

na i boken : "Då anklagade hon" — 

det var fru Potifader — "Josef för sin 
man och sade : Denna främling har 

velat förföra mig -—" Vet tant, vad 

"förföra" är? Säj! 
Min väns intresserade blick irri

terade mig, jag såg upp i taket och sa

de avvisande : 

— Nej! 

Sport- * Promenad-Kängor 
Salongskor 

Stort urval. Moderata priser. 

Hedströms Skoaffär 
Södra Larmgatan 10. 

Carl Gustafsgatan 57. Linnégatan 11. 

Bertha Underson 
3(orsgatan 15 - Göteborg 

— Telefon 5122 — 

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

Ylle-stickgarner. 

A.-B. Nya Bikupan 

Vill Ni bliva vacker? 
Den berömda YVY-TVÅLEN, som kommer 

kinden att stråla av hälsa och skönhet, inne
håller dyrbara och undergörande essenser 
och förlänar ansikte, hals, armar och händer 
en utsökt skönhet. På förvånande kort tid 
borttager den finnar, fräknar och rodnad på 
näsan, liksom röda och skrovliga händer. 
Sträv och sprucken hud försvinner, och 
genom ständigt bruk av densamma kan 
bildande av rynkor förebyggas. 

YVY-TVÅLEN säljes i varje välsorterad 
parfym- och herrekiperingsaffär. 

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

— Det var skräp! förkunnade den 

förfärlige pojken triumferande. Det 

vet jag! 
— Kiira barn, mumlade jag matt 

och förbi. 
— Det är ett tryckfel! Det finns in

get som heter förföra. Det skall stå 
förfölja. Inser inte tant det? "Den

na främling har velat förfölja mig." 
— Och då blev förstås Potifar våd

ligt arg på honom och stängde in ho

nom på fängelset. 
— Kanske det, sade jag fullständigt 

uppgiven. 
— Hör du, viskade min vän, när 

pojken åter kört fingrarne i öronen 

och släppt lös bisvärmen igen, var in
te detta ett sådant där tillfälle, som 

skulle gripas i flykten? Varför gjor

de du det inte? 

Nu några dar senare sitter jag och 

funderar. 
Stod verkligen den där skildrin

gen även i vår späda barndoms bib

liska historia? Huru som hälst, det 
är i alla fall fullständigt obegripligt 

att man på detta sätt . ställer små
barn inför äktenskapsbrottets pro
blem. Mellanhavandet mellan Poti-

fars hustru och Josef är, från barnens 

synpunkt sett, betydelselöst. Histo
rien kan icke anses sedelärande, vil

ket väl är dess uppgift, eftersom barn 

i denna ålder icke förstå den frestel

se Tosef var utsatt för och därför 
ej det beröm- och efterföljansvärda 

i hans uppträdande. Crayon, 

45 Kungsgatan 45 

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

Linne fr. 5:50. Babyutstyrslar: Baby 
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Näsdukar och Kragar.  

Prima Hushållskol, 
Cokes, ôëTEB&OG T 

Antracitkol & 

Ved 

till dagens lägsta notering. 

C. Uggla &Co. 
Tel. 32. 3885. 44. 5407. 

S 

Skopalatsei 
13 Korsgatan 13. T,,. ' 

SKODON, alla slaa 
TOFFLOR - GALOSCHEr 

HÖGST i elegan 
goda passformer. 

LÄGST i pris 

s> styrka och 

Vackra 

VAXDUK 

mittemot Domkyrk 

['innevaror. 

få emu/Is 
£ inne tyger. 
S förs ta fader 
fogs fa priser 

/B CARL J ÔHNSSON KUNGS 
TORGET 

De vänliges 
förening. 

Vore jorden en idealisk och god 

jord skulle en förening med ovanstå
ende namn aldrig blivit bildad. Men 

nu är icke jorden idealisk, och mänsk

ligheten icke alltigenom god, och man 
anar sinnelaget hos de personer, som 

givit upphovet till den hemliga orden 
som lever och verkar under namn 

av De vänliges förening. Klubben är 
bildad av några damer i Göteborg 

och har till syftemål att verka för in

bördes vänlighet och hjälpsamhet 

människor emellan. 
Medlemskapet i föreningen är fri

villigt och avgiftsfritt, och samman

slutningen existerar utan styrelse och 
stadgar. Varje medlem har endast 

en uppgift, nämligen att varje dag 

utföra någon god eller vänlig hand

ling mot en medmänniska. Åldrin
gen som har svårt att komma över 
en starkt trafikerad gatuled, den 

trötta husmodern som släpar på en 

alltför tung korg, den gamla som 
med sökande ögon ser sig omkring 

efter en ledig plats i en redan full
satt spårvagn — alla dessa kunna 

räkna på att bli hulpna, om de blott 

äro lyckliga nog att stöta på en med

lem av De vänliges förening. 
Idén med en sådan sammanslutning 

är god — och ack, huru välbehövlig ! 

En hjärtevinnande älskvärdhet och 

hjälpsamhet mot nästan äro nämligen 
ingalunda de drag, som skarpast falla 

en i ögonen i vårt samhälle. Om en 
person exempelvis i en spårvagn i 

io personers närvaro yttrar sin 
önskan att stiga av vid Kristinelunds-

gatan, och den upptagne konduktö
ren händelsevis glömmer att säga till 

vid hållplatsen skall ingen av de tio 
bekväma sig att yttra ett ord. Tio 
par {'gon skola endast i förväntans

full spänning naglas fast vid främ
lingen —: passageraren, för att se hur 

långt han skall åka med och isynner
het för att njuta effekten, då han 

får reda på alt han åkt för långt. 
En medlem av De vänliges förening 

A .  L U N D B L A D S  
Begravningsbyrå 

Rekommenderas. 
Kungsgatan 12 Göteborg. 
Telefonll045, 776ank.bostaden. 

Medicinsk ™ 
lllll!l!lllllllllllllll!lii[i!!!lll!llllllllll!lilHIIIIIIIIIll!ll!IIIIlllll!llllllll huvndmassi: 

och medicin«;: 
huvndbad med och utan elektricitet 

Ansiktsbehandling, Manicure, Pedicure 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 1543 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

handlar icke så. Hon gnider imma« 

av glaset för att kunna se var vagnen 

befinner sig — ty på något annat sätt 
tycks det icke vara möjligt att få re

da på detta i Göteborg efter mörkrets 

och vinterns inbrott — och när Kri-
stinelundsgatan nalkas vänder hon sig 

till främlingen — passageraren och 

säger vänligt: — Nu är det er håll
plats. Och hon försöker sedan> hjäl

temodigt att för sin förenings och dess 
goda saks skull överleva trycket av 

de många blickar, som efter denna 

upplysning i rannsakande stränghet 

sänkas ned på henne. Ty man känner 
ju ännu icke till De vänliges förening 

och förstår därför icke hela händel

sen. 
Dessa rader äro även skrivna i syf

temål att förbereda allmänheten. 
Får man å våra gator eller i våra 

spårvagnar se en sådan älskvärd dam, 

som hurtigt inskrider till någons 

hjälp och fromma, bör man icke för
våna sig. Hon tillhör alldeles säkert 

De. vänliges förening. Det är ännu 

icke känt hur många dess medlemmar 
äro. Men vi hoppas varmt att de 
snart skola bli många nog att bilda 

en vänlighetens makt i samhället ! 
K. P. 

M^ioo 
19939 

Lägsta dagspriser. Största urviL 
Göteborgs Linoleum'Magasin 

PETERS, FRANZÉN & Co. 
Kungsportsplatsen 2. 

KOL VED 

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

GOD HEMLAGAD 

FLÄSKKORV 
varje vecka. Beställning pr tel. S919. 

WETTERGREN. 

BREVLADA. 
L. Ii—g, Irma W., S. H., Eila ['. 

Brevsvar komma! 

Ester, V. B. Det är icke allom 
givet att kunna skriva prosa, ännu 

mindre poesi. 

"Oförstående." Anékdotberätter-1 

skan tog mycket illa vid sig, att ni I 
ej kunnat hitta poängen i historien I 

om mamman, som sikrev till ma-1 
gistern. Hon bedyrar, att den finns I 

där. 
"Intresserad." Ja, som väl är, i 

telningen frodas och växer. V 
måste ofta iföra henne se/ssifff t 
kläder. Litet längre fram äsnu oi l 

tare, hoppas vi. Peppar! 
"Amatör." Ja, man bör skriva I 

endast på den ena sidan av .pappe-1 
ret. Vilkendera är däremot likgil

tigt. 

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

öre. 

Amalia Gustafsson» 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

C. A. Strömbom. 
Smör-, Ost- & flggafiär. 

Akta skånskt Bröd. 
iiimiiiiiiiiiitiiiiiiiiimimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii! l.illllllllllllllllllllllllHlllllllllilllll 

Tel. 868. 17 243. 

LINGONSYLT 
av vår erkänt goda kvs 1 ité, finnes hos alla I 
välsorterade Speceri- och Matvaruhar.dlare, ; 

Observera nosa fabriksmärket. 
Aktiebolaget Skogsbär, 

Göteborg TeJ. 4160, 10399 19299 

Vitsömnad. 
Beställningar å Skjortor samt 
aila slag av Damunderkläder 
emottages. Omsorgsfullt ut
förande till biliigaste priser. 

Lisa Hallbäck 
26 Vallgatan 26. 

Arla Mjölk 
Distribution pd glasflaskor 

Tel. 85 78, 36 99 

dörren och kastade upp den. På 
tröskeln stod Burton Smith i en 

mjuk Calabreser-hatt och händerna 
djupt begravna i överrocksfickorna. 

Witterley såg på honom och såg att 

han var ensam, lät honom stänga till 

dörren och satte sig i sin förra ställ

ning med huvudet mellan händerna. 

Han såg ut som en gammal man. 
Burton Smith gick efter och stod 

ett ögonblick och såg ned på honom. 

Hans uppgift var inte lätt. Illa nog 

att ha' haft en sådan scen i sitt eget 

hus, men ändå värre för en verklig 

man att stå ansikte mot ansikte med 

en vän i hans förnedring. Och Bur

ton Smith kände det så, intensivt. 
"Hör på mig, Witterley", sade han 

slutligen, lika förlägen, som om han 

varit tjuven. "Hör nu, det blir bäst 

försöka tysta ned saken. Giv mig det 
förbannade armbandet, så skall jag 

lämna det till Lady Linnaere och 

därmed slut." 
Hans röst uttryckte både gammal 

vänskap och hans nuvarande medli

dande. Mpri då jtian blev tvungen 
upprepa frågan, emedan Witterley 
icke gav något svar, så blev tonen 
strävare. Men mannen med det dol

da ansiktet svarade icke, han endast 

pekade mot kamiahyllan med en otå

lig rörelse. 
Burton Smith tog ett steg mot ka

minen och såg sig om. Han ville 

spara missdådaren onödigt lidande så 

långt möjligt. Ja, där var armban
det. Han tog upp det och ämnade 

skynda bort i största hast, men nästa 
ögonblick lade han det ned igen has

tigare än han tagit det upp, och med 

med förvirrat ansikte och frågade : 

"Vad står på?" utan att möta den 

andres blick. 
"Detta är inte Lady Linnaeres 

armband." 
"Vad? Inte?" 

"Nej, säkert inte." 
Ännu förvirrad och undvikande 

den andres ögon steg Witterley upp 

tog armbandet i handen och rynkade 

pannan åt det. Burton Smith såg ho-

rynkade ögonbryn vände han sig mot | nom studsa. 

den andre. 
"Detta är inte armbandet" sade 

han, och nu var varje spår av till

givenhet försvunnen ur hans stämma ; 

den var alldeles fientlig. Hans tå

lamod var uttömt. — "Lady Linna

eres var ett diamantarmband av stort 

värde, som du vet", sade han. Detta 

är ett enkelt guldband värt ett par 

tre ppnd. "I Herrans namn männi
ska", och nu sjöd vreden i hans röst, 

för din egen skull, bete dig inte som 

en narr ! Var är armbandet ?" — 

Troligtvis hade förtvivlan förlamat 
Witterleys själsförmögenheter ; han 
svarade icke ens, och Burton Smith 

rraå&fie upprepa frågan mer än en gång, 
innan Witterley äntlingen såg upp 

"Det är samma form", sade advo

katen med iskall röst — han tyckte 

att bedrägeriet var (så dumt, iså genom
skinligt — värre än själva stölden. 

"Men Lady Linnaeres har en stor 
briljant, där\ detta har en polerad 

guldplatta. Detta är inte hennes 

armband." 
Witterley vände sig bort med 

smycket i handen, och gick till fönst
ret. Där stod han ett långt ögonblick 

och såg ut i mörkret; där var icke 

nedrullat. Då han stod där orörlig, 
började hans kropp plötsligt skaka så 

våldsamt, att en ryslig misstanke grep 

hans värd för aftonen, som såg bort 

från honom, och i stället lät sina blic

kar fara kring rummet för att söka 

upptäcka någon liten flaska eller 

medicinglas, men förgäves. 
Efter en minut vände sig Witter

ley om. För första gången såg han 
vännen rakt i ansiktet. Ögonen voro 

klara och ansiktet mycket blekt, men 

hans mun var fast och sluten. 
"Det har jag aldrig sagt", svarade 

han. 
"Vad har du aldrig sagt", utropa

de den andre otåligt. 
"Att det var Lady Linnaeres arm

band. Det var du som sade det", —-

fortsatte han, med huvudet högt; 
en förändring i hela hans uppträdan

de, en sträv skärpa i hans röst. — 

"Det var du, du, som misstänkte mig ! 

Jag kunde inte visa min arm, emedan 

jag hade det armbandet på den." 

"Och vems armband är det?" mum

lade Burton Smith lika övertygad ge

nom förändringen i mannens sätt som 

genom hans nekande. 
"Det är din kusins, Miss Burtons. 

Vi äro förlovade", fortsatte Witterley 

nästan strängt, så helt och hållet hade 

de bytt roller. "Hon ämnade tala om 

det för er i morgon. Jag såg arm
bandet på bordet och gömde det, då 

jag trodde att ingen såg mig. Jag 

behövde måttet — för ett armband 

jag ämnar ge henne." 
"Och det var Joannas armband, 

som Veriker May såg dig gömma?" 

"Just så." 
Burton Smith sade ett ord om "In

diern", som vi icke behöva upprepa. 

Sedan, "men varför i all världen, min 

vän, förklarade du inte saken?" frå

gade han. 
"För det första", svarade Witter

ley med eftertryck, "emedan jag då 

hade varit tvungen offentliggöra vår 

förlovning för hela det där menage

riet, och jag hade icke Joannas 

tillåtelse att göra det, och för det an
dra — ja — jag hade inte lust att 

bekänna vad för en idiot jag var." 
"Åh", sade Burton Smith långsamt 

med en egendomlig glans i ögonen. 

"Ja, du var allt en narr, men — vill 

du låta mig skaka hand med dig?" 
"Om jag vill?" Ooh de skakade 

hand, grundligt och med värme. 
"Nu är frågan", sade Burton Smith 

hastigt bliven allvarsam igen, — 
"Var är Lady Linnaeres armband?" 

"Jag ger f-n både Lady'Linnaere 

och hennes fördömda grannlåter", 

svarade Witterley, "ja, du får förlåta 

mig, men jag har verkligen haft n°? ' 
av dem, det är, vad jag vet, så, o® i 

du ursäktar, så ämnar jag lägga 
Men fastän vännen genast g1^ 

så dröjde det innan Witterley ^ 
upp sin bädd. Burton Smith i* 

ham, och fann, när lian nådde ^ I 
low Mansions, att Lady Linnae ̂  I 

armband hade blivit upptäckt i en | 
Han hade r 

ha« ; 
hennes yviga garneringar, 
nog blivit mäkta förvånad, orn 

kunnat titta in i Witterleys 
en minut efter det han lämnat^ 

Han hade då funnit sin vän pa ^ 
framför en djup länstol, ansiktet 

gravet medan hela gestalten 

av hysteriska snyftningar. 
gripen i de djupaste 

skakad 

\Vitterle} 

var gripen i . - « 
sin natur. Reaktionen var na. ^ ^ 

stark. Det är icke mången g1^ ̂  
vakna och finna sin olycka b 

H- wyiw 
dröm. Blott i drömmar blir . ^ 
lingen en Herkules och mör ar ^ 

ärad furste bland sina me 
skor. Witterley var ett > 

skötebarn. för 
Och läxan? Gjorde den n-v^o(jjr-

livet? Läxor och moral äro o ^ 
na nu för tiden. Eller, vänta 

ga Joanna. Hon bör veta. 
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INNEHÅLL. 
..krönika i sammandrag, 
nes kvinnor distanserade av 

S Danmarks. Av Trafikassistent Anna 

Westergaard. 

Krit ik. 
Krona eller klave? 
Fster Edquist 50 ar. 
Stadsfullmäktigevalet i Goteborg 
Skolreformen och vara barn. Ill-

AV m Kand. Ragnhild Mod.n-R.ng-

OeTanska kvinnorna förvägrade 

cjt^punkL Av Professorskan Ann 

Margret Holmgren. 
De engelska kvinnorna och parla

mentsvalen. 
Den 82-åriga har ordet. Av Ellen 

Berner- . 
Husmödrarne som djurplågare? 

Ett otillbörligt geschäft. 
Vad håret och ögonen forrada. 

Uttandskrönika 
i sammandrag. 

Det nyvalda engelska underhuset 

sammanträdde den 20 nov. för a t 

förrätta talniansval, men parlamentets 

högtidliga öppnande försiggick icke 

förrän den 23 nov. Det nya underhu

set, motsvarande vår Andra kammare, 

består av 346 konservativa, 142 från 

arbetarepartiet, 58 Äsquith-liberaler, 

57 Lloyd George-liberaler och 12 "vil-

dar" (partilösa). Högern har 77 rös

ter mer än de övriga partierna till

sammans och förfogar såhinda över 

den absoluta makt, som är lagd i un

derhusets händer. Oppositionen i un

derhuset kommer att ledas av arbeta

repartiet, som i röstetal står närmast 

regeringspartiet. I spetsen för det

samma har ställts Ramsay Mac Do

nald, vilken som oppositionsledare hår 
rätt att uppbära en ministerlön. Det 

intages, att den nu ipåbörjade sessio

nen kommer att avslutas så snart par

lamentet ratificerat den t i träf

fade överenskommelsen med Frista-
- .  •"% ® !  

ten Irland om dess inre f&fitisfjfe 
självständighet. Den o, 

ska parlamentssessionen 

M tiden febr.—aug. 

Orient fredskongressen 

- 1'itarie engd 

är förlagd 

i Lausanne 

öppnats efter det a*f franske mi
nisterpresidenten Poincaré, engelske 

"rikesniinistern lord Curzon och len 
ta'lenske diktatorn-ministerpresiden-
etl Mussolini haft en förbere-

iande konferens och kommit till 

enligt uppgift, hjärtligt sam
örstånd i fråga om Orientpoli-

'^en- Poincaré har 

har 

franska 

ståndet 
ter rätt 

tidigare till 

prässmän betecknat samför-

som "elastiskt", vilket ju lå

svävande. Av den engelska 
mässens fasta 

t,ir nian emellertid 
ergivligen kräver 

nästan barska ton för-

att England oef-

rent spel av Fran-• « -"«"ti lem spel av rian-
1 e i Orientfrågan och kraftigt 

^od. . 

^Ur k°nferensen skall avlöpa är 
^ °jligt att förutsäga. Vad man vet 

te aU Cntentens och Turkiets intres-
" 1 v'ktiga punkter stå i absolut 

ätsförhallande till varandra. Frå-
?ai1 ar nu 
nöds i ' °m Turkiet skall se sig 

_a at att g°dtaga. den kompfo 

kan komma att erbj.u.-

da och som för \ urkiet alltid måste 

bliva mindre än vad det anser som 

sin rätt, eller om det är tillräckligt 

starkt för att kunna utkräva denna 

rätt i-hela dess omfattning. Så mäk

tigt och respektingivande som Turki

et tack vare sin inre enighet och na

tionella hänförelse, nu framträder, 

har det icke varit under de senaste 

hundra åren. 
England har fått en trumf på hand 

mot Turkiet genom att den av Ango-

raregeringen avsatta sultanen Abdul 

Hamid sökt engelskt beskydd och 

flytt till Malta. Sultanen har icke 

godkänt avsättningsdekretet utan be-

vaktar sig fortfarande som Turkiets 

rättmätige härskare trots det att An-

goraregeringen redan utropat Abdul 

M ed j id till hans efterträdare. Man 

avvaktar i England med utomordent

lig spänning, om den muhammedans

ka världen som omfattar 380 millioner 

själar och i den avsatte sultanen 

ser sitt överhuvud, kalifen, skall gil

la eller fördöma Angoraregeringens 

uppträdande mot honom. 

Generaldirektören i Hamburg-Ame

rikalinien geheimerådet Cuno, som, 

efter det Wirthska kabinettets tillba

katrädande, mottagit tyske rikspresi

dentens uppdrag att bilda ny regering 

har gjort tre försök med stöd av oli

ka partikombinationer. Samtliga för

sök strandade på grund av splitet mel

lan partierna och deras inbördes kiv 

om taburetterna. Särskilt besvärliga 

hava socialdemokraterna visat sig. 

Det fjärde försöket synes på väg att 

lyckas, och Cuno har nu utnämnts till 

rikskanslär. Han har i sitt kabinett 

upptagit representanter för de bor

gerliga mellanpartierna samt dess
utom utanför parlamentarikernas 

krets stående sakkunnige. Det blir 

alltså en fackmanna- och expeditions

regering med borgerlig prägel. So

cialdemokraterna ämna, om man far 
tro "Vorwärts", och varför skulle 

man icke det, försöka göra livet 

surt och kortvarigt för det nya kabi

nettet. 
Den inre ställningen i Tyskland ar 

synnerligen oroväckande. Genom de 

vansinnigt höga priserna börja mat

varorna bliva svåråtkomliga icke blott 

för medelklassen, som för länge se

dan satts på svält ransoner ing, utan 

även för arbetarne trots deras språng

vis höjda löner. Mindre tåliga än 

den undergivet svältande medelklas

sen ställa de tyska arbetarne, när det 

blir tomt i skafferiet, till • hungerre

volter och butikspliundringar. — I 

Bayern har, som ett tidens^ tecken, 

en stark fasciströrelse uppstått. 

I Italien har fascisthövdingen Mus

solini för första gången trätt inför 

deputeradekammaren och talat sannin

gens osminkade språk. Han erkände 

genast att hans regering bildats i strid 

mot kammarens åsikter. Denna rege

ring hade icke för avsikt att soka 

stöd hos något politiskt parti, utan 

ämnade över partierna förena a 
dem, som önska rädda den italienska 

nationen. Den skall upprätthålla in

re ordning, bringa reda i lancets .i 

nanser, leva ett långt liv och upplösa 

deputeradekammaren, om den motar

betar regeringen. - Och hur svarade 

deputeradekammaren ? Med everop 

och stormande ovationer! Också öet. 

ett tidens tecken ! 

Sveriges kvinnor distanserade 
av Danmarks. 

För Kvinnornas Tidning av Trafikassistent Anna Westergaard. 

Det för den svenska riksdagen 

framlagda lagförslaget om kvinnors 
tillträde till ämbeten förkastades. 
Detta skedde icke blott efter den myc

ket ingående utredning av frågan, 
som verkställts av den tillsatta kom

missionen, och efter att denna fram
lagt ett mycket moderat reformförslag 
utan också efter att Sverige, som 

det föfsta land i världen, antagit en 
ny och mot tidens krav svarande äk

tenskapslag. Det nederlag, som de 
svenska kvinnorna ledo, kom därför 

som en överraskning och kändes som 
en svår missräkning även för kvin

novärlden utanför Sveriges gränser. 
Granskar man den vid frågans be

handling i riksdagen förda dikussio-
nen, får man ett starkt intryck av 

att de tyngst vägande argumenten, 

som framfördes av Reformens mot
ståndare, voro alldeles desamma, till 
vilka man alltid tar sin tillflykt, när 
man vill förhindra för kvinnorna 

gagneliga reformer. I sitt resone
mang utgår man i sådant fall alltid 

från att kvinnorna äro sådana, och 

männen sådana. Det som kvinnorna 
äro kan ju, medgives det, i och för 

sig vara mycket gott och värdefullt, 
men det kvalificerar dem alldeles icke 

för de rättigheter de eftersträva. De 
egenskaper, vilka man som allmän 

egendom tillerkänner männen äro 
däremot just vad som berättigar till 

de förmåner, vilka det är fråga om, 
det må nu vara rösträtt, högre löner, 

eller ämbeten,ja, även utbildning av 

ett eller annat slag. 
Kanhända kan det vara av gagn att 

fästa uppmärksamheten härpå, innan 
frågan om kvinnans tillträde till äm
beten åter upptages av den svenska 

kvinnovärlden (jag förutsätter, att 
det kommer att ske snarast möjligt). 

Hela denna oändliga, åter och åter 

upptagna diskussionen om hurudana 

män äro och hurudana kvinnorna, är 
ju endast "cammouflage", ett spegel-

fäkteri varmed man, under ett sken 
av sak1ighet, söker dölja själva den 

springande punkten, den nämligen att 
männen önska åt sig bevara alla de 

företrädesrättigheter, som de under 
så många generationer ägt framför 
kvinnorna. Det skulle naturligtvis va

ra rent nonsens att påstå att det fö
religger verkliga, pa faktiska förhal

landen grundade bevis för att ett 
lands alla manliga medborgare i mot
sats till alla kvinnliga äga naturliga 

kvalifikationer för statens ämbeten, 
för högre lön, för politiska rättigheter 
o. s. v. Hela den lärda diskussionen 

om kvinnors och mäns egenskaper 

är faktiskt ingenting annat än spets
fundigheter, vilka man tillgriper för 

att icke behöva; säga rent ut som 
det är: Att man önskar vara ensam 
om chanserna och slippa den ytterli

gare skärpning av konkurrensen, som 

skulle vara att förvänta, om aven 
den kvinnliga medborgaren finge sin 
i hans. 

På detta sätt bör saken uppfattas 
ty sådan är den i verkligheten, 

och det finnes ingen anledning att 
framställa den vackrare ärn vad den. i. 
grund och botten är. Här i Danmark, 

där kvinnorna fungera som domare 

och innehavare av långa rader över
ordnade tjänster, verkar det närmast 
tragi-komiskt, när man i den svenska 
riksdagen, som det syntes fullt allvar

ligt och med djupt bekymrad min, 
drog i tvivelsmål, att något sådant 
kunde vara möjligt. Kommer man 

nämligen bort från frasen : "Männen 
äro sådana, och kvinnorna sådana", 
och i stället erkänner, att det finns 

stackare till män och stackare till 
kvinnor, duktiga män och duktiga 
kvinnor, en del män som lämpa sig 

för vissa befattningar och uppdrag, 
en del kvinnor som också göra det, 
allt efter förmåga och anlag, vilka 

nu en gång äro tämligen lika förde
lade mellan alla människor, både män 
och kvinnor — ja, då återstår icke 

mycket av argumentationen mot re
formen, nämligen endast att männen 
av tgoistiska bevekelsegrunder önska 
utestänga den kvinnliga konkurrensen 
från alla de områden, som hittills 

varit männen förbehallna. 
En sådan ståndpunkt kan emeller

tid icke upprätthållas i en stat, där 
kvinnorna fått politisk fullmyndighet 

och medbestämmanderätt i de gemen
samma samhällsangelägenheterna. I 

ett sådant samhälle låter det sig knap

past göra, att männen under fram

hävande av att de ensamma äga de 
naturliga förutsättningarna för att 

kunna fylla statens ämbeten och 
tjänster reservera dem helt och hål

let för egen del. 
Hänsynen till den allmänna rätt

färdigheten kräver att även kvin
norna få tillfälle att sätta in sin kraft 

och förmåga på de gemensamma sam

hälleliga arbetsuppgifterna. Det skul
le också, ur samhällets synpunkt sett, 

vara fullständigt oförsvarligt, om 
man icke för dessa mycket betydelse

fulla uppgifter sökte utnyttja alla 

möjligheter, få de allra bästa kraf
terna, utan i stället begränsade sitt 
sökande till den ena hälvten av landets 
borgare, medan möjligen befintliga 

goda förmågor inom den andra hälv

ten obesedda vrakades och finge gå 

till spillo. 

Också på detta område kan man 

lugnt låta livet ha sin gång. Det äi 
fullständigt onödigt att genom resta 
skrankor hålla kvinnorna borta från 
uppgifter, som man antar, att de icke 
passa för — detta förhallande skall 

tillvaron själv konsekvent och obön

hörligen reglera. 
Och just därför skulle det vara 

ett oförsvarligt slöseri med möjlighe
ter, om man ville förmena kvinnor
na att fritt i samhällets tjänst ut

nyttja de egenskaper och krafter de 
sitta inne med. De som emellertid 

önska stå hindrande i vägen härför, 
böra icke tillåtas göra det undei 

spetsfundiga försök att sakligt hävda, 

att det sker därfört att män
nen "lämpar sig", men kvin
norna icke. De böra i stället äi-

ligt erkänna att de stå kvinnor
na emot därför att männen framdeles 
liksom hittills önska att utan ytterli
gare konkurrens.b.ehåUa för sig själva, 
landets alla ämbeten och högre tjäns-

Kritik. 
Vanför finns det egentligen kri

tik? Vad tjänar den till? 
Aldrig ännu har den gjort kons

ten någon nytta, men väl de en^ 
skilda skapande andarna stor skada. 
Trots alla de ord, tankar och åsik^ 
ter, trots allt ris ocih ros kritiken 

ödslat, har den dock aldrig lagt en 
rad till en bok, ett penseldrag till 
en målning, en linje till en skulp

tur eller en not till en symfoni. Den 
har endast rört upp innehållet — 
oc!h i några enstaka falil överträffat 

detta. 
När Beethoven, musikens univer

sella geni, hudflängdes för sin mu
sik, greps han av förtvivlan inför 

det andliga tillståndet i världen, 
dock icke så mycket för sin egen 

skull, som för deras, vilka med min-
<re krafter, men lika höga syftemål 

skulle framleva i dess mörker. Kan
ske skulle han icke ha gripits av 

denna förtvivlan, om vägen legat 
ren och fri mellan honom och 
mänskligheten — den mänsklighet, 

som lyft honom på sina armar ge
nom tiderna till tack för den hug-

svalelse han skänkt. 
Det är en slump — som sällan 

eller aldrig inträffar — om ett stort 
verk Vid sin framkomst finner sin 
store förklarare, sin fvrlbåk. Även 

på konstens firmament tar det sin 
tid, innan det kan avgöras, om den 

framiblixtrande stjärnan är av första 

ordningen eller icke. Är hon det, 
äger hon ljuskraft nog att vara sin 
fyrbåk själv — är hon det icke, kan 

ingen kritik förhindra hennes av

tagande. 
För att förklara en stor andes-

verk, måste kritikern själv vara avi 
samma mått som den skapand'e, va

ra diktare, vara konstnär. Viktor 
Rydberg är detta, när han gör sin 
fina underbara psykologiska studie 

av da Vineds Nattvarden. Läs deny 

ach läs sedan ett utställningsrefe

rat om någon Grünewald och låt 

reflexionerna göra sig själva! 
Viktor Rydberg ger en samman

fattning, en förklaring av de dröm
mar och tankar som fylla åskådaren 

vid betraktandet av da Vincis mål
ning. Ingående i konstnärens av
sikter ocih tankegång förflyttar han 

sig tillbaka till biblisk tid och skis
serar mot ett oändligt djupt per

spektiv upp karaktärerna hos samt
iga lärjungar i den tolvmannaska-
ra, isom under den sista stora av

skedsmåltiden omgav Kristus. Vil
ken oförliknelig text till ett oförlik

neligt mästerverk! En sådan kri
tik" skänker vårt tankeliv ett nytt 

innehåll, befriar vår undran med ett 
hänförande svar. Den är ej heller 

en kritik i vanlig mening. Den ar 
en dikt om en annan dikt. Under 

det dagens opinioner spränga skär
vor in i våra ögon och göra sinnet 

tveksamt ooh sjukt, bygger en kär

leksfull förklaring som denna upp 
trappor till vidare ooh friare ut
siktspunkter i den andarnes skö»-
hetsvärld, som ligger så högt över 
kritiken, som inspirationen över or

det. 

ter. Detta blir då en fråga, som sam

fundet i sin helhet — män och kvin
nor — skola fatta ståndpunkt till. — 
Och då framställer sig det spörsmå

let till besvarande om samfundet 
självt är betjänt med att alltjämt 

vraka kvinnornas insats på detta om

råde? 
Hava de få kvinnor, som man 

släppt fram, visat sig odugliga och 

oanvändbara eller mindre dugliga än 
män — har man underkänt dem som 

läkare, fabriksinspektriser, som riks

dagsledamöter ? 
Med hänsyn till det, intill närvara-

rande stund, nästan uteslutande av 

män ledda offentliga livet — hur stäl

la sig förhållandena där? 
Ja, det kan dock knappast förne

kas att, även om man måste erkänna 

att männen hitintills ensamma kun
nat lösa de uppgifter, som vårt sam
funds dagliga liv uppställer, så är 

därmed ingalunda bevisat, att de ic
ke kunde hava lösts på ett mera till

fredsställande sätt, än vad som skett, 
ja, man kan väl våga påstå att de 

resultat som föreligga icke berättiga 

till den självkära stolthet, som i verk
ligheten ligger bakom bortmotandet 
av de kvinnor, som känna sig kallade 

och skickade att göra sin livsinsats 

på de för dem stängda områdena jäm
sides med den manliga medborgaien. 

Krona eller 
klave. 

Det är uppbördstid igen! 
Det är ofta uppbördstid. För 

medborgaren praktiskt taget alla 12 

månaderna året runt. Ty det gäller 

ju att lägga av — n. b. om det 
finns något att lägga. I annat fall 

måste man göra det ända. 
Tiderna ha blivit sådana. Det 

allmänna pressar den enskilde på 
alla håll, och när de olika hålen äro 
igenstoppade, kommer vanligen 

skatten såsom den sista, obönhör

ligt utkrävda skärven. Det är in
gen munter utgift. Hur väl, hu<r i 

många fall oändligt väl hade ej den 
där summan, som utgör en hel må
nads inkomst eller mera, i stället 

behövts till uppehälle, kläder, hyra, 
hälsovård o. d., som egentligen ut

gör förutsättningarna för att en 
medborgare alls skall finnas till. 
Men på allt detta är icke att tänka. 

Skatten måste ut först ooh främst. 

Och den arbetsamme, hederlige, lo

jale medborgaren betalar den. 
Men med vilket sinne? Med vil

ka tankar? 
Bland människors tal har under

tecknad icke träffat en, som i våra 

dagar med lätt sinne och som en 
solklar samhällelig plikt erlägger 

sin skatt. Ärade läsare, har Ni? 

Förhållandet har sina skäl. 
Hiur gärna — ja, med handen på 

hjärtat, gärna! skulle man ej göra 
den ekonomiska uppoffring en skatt 
alltid innebär, om man endast viss
te, att varje krona tillvaratogs och 

blev till nationell välsignelse. Men 
som situationen nu är, ställer sig 
mellan ens uppsåt och den fullbor

dade handlingen fula bilder, som 
bidraga till att man icke längre full

gör skyldigheten med det rätta 

samhälleliga sinnet. 
Tiderna ha blivit sådana. Deras 

företeelser ingiva oss icke mera det 

rätta sinnelaget. 
Icke så, som skulle vi ej ha för-
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stått att de abnorma tider,- kriget 
inlétt, fört till vanskligheter, som 
det är ett foliks plikt att med gemen
samma krafter aibeta sig ur. Men 
det har skett så mycket annat. Och 
vi räkna icke krigstiderna som plau
sibel anledning till de millionförlus
ter vårt land gjort genom våra 
bränsle- odh livsmedelskommissio
ners huvudlösa förvaltning eller till 
de mera välvilliga än praktiska mil
lionanslag, som underhållit och allt
jämt bidraga att underhålla arbets
löshetens och arbetsoviljans spöke 
bland vårt folk eller till de ofantli
ga falsarier, som genom bristande 
kontroll övas av nationens förtro
endemän. 

Det är (förklarligt, om vi med en 
dylik osäker hushållning känna oss-
exploaterade. Det är naturligt, om 
vi känna det bittert att taga den 
mången gång allra yttersta skärven 
för att täcka sålunda uppståndna 
brister eller fylla ett i samma tröst
lösa riktning utvidgat och som det 
synes, bottenlöst behov. Om vi ö-
verhuvud reagera mot en politik, 
som till det redan tunga lass de 
plikttroget arbetande medborgarna 
draga som inkomsttagare och fa
miljeförsörjare, ytterligare vill län
ka en oöverskådlig tross av arbets
lösa, vilkas stämning mot dem som 
draga, dessutom är sådan, att de 
icke en gång skulle idas att sätta 
en märla i deras seltyg, även ifall 
det berodde på denna märla, om de 
skulle kunna dragas vidare eller ic
ke. 

Om det är ett lançls ekonomiska 
situation, som sikall räddas genom 
för varje enskild betungande offer, 
bör nationen i sin helhet åtminstone 
icke fyllas av känslan att dessa of
fer ösas i ett såll. Kräver man 
den enskilda tributen på heder och 
samvete skall den omutliga hedern 
även stå som allmän förvaltare. 

Nu är det hela som en slags ha
sard. 

Man singlar slant med den sista 
skärven. 

Krona eller klave!? 
Man vet icke vad som kommer 

upp. Det är bara att kasta ut — 
och öniska reduktionens gamla goda 
karga tid tillbaka. T—a R—m. 

ilfilt.: 

*/Jùh mamma asLuä/zB̂ i 
aâiiOyàùzstads 

50 AR 
fyller i dag den 26 nov. författarin

nan Ester Edquist, Uppsala. Hennes 
första poem, författat vid 16 års ål
der, publicerades i Idun. Sedan dess 
har Ester Edquist vid sidan av sitt 
arbete i statens tjänst utövat en gans
ka omfattande journalistisk verksam
het samt i bokform utgivit trenne pu
blikationer, nämligen diktsamlin
gen "Kärleksrosor", novellsamlingen 
"Vandrare" och sagoboken "Sago
land", samtliga nu utgångna från för
lagen. 

Den 1 januari detta år förordnades 
fröken Edquist till amanuens vid Upp
sala domkapitel — där hon på ett så 
förtjänstfullt sätt tjänstgjort i 27 år. 
— Hon har således äran av att vara 
vårt lands första och för närvarande 
enda kvinnliga domkapitelsamanuens. 
Å domkapitlet tjänstgör hon jämväl 
sedan januari 1920 såsom kommissio-
när med åliggande att under tjänste
mannaansvar tillhandagå med hand
lingars ingivande, bevakande, och ut
tagande m. m. 

På fädernet härstammar amanuen
sen Edquist från den i slutet på 1600-
och början av 1700-talet verksamme, 
framstående psalmförfattaren, profes
sorn vid Uppsala universitet Jakob 
Arrhenius och är på mödernet be-
fryndad med den bekanta släkten 
Montelius. 
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Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Skolreformen och våra barn. 
Några synpunkter i anledning av förslaget till skolreform av 

Fru Ragnhild Modin-Ringström, 
grundarinna av den svenska skolan i Berlin. 
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FAR.S/CA 
hyhetzh 

VÄRDEFULLT 
IM£HÅu 

GÖTEBORGs 

MORGONpogj 
De* största 

Morgontidningen 

SJONOA. étw 

Den barnrika professorsfamiljen 
skall ut och resa, och professorskan 
samlar på perrongen barnskaran om
kring sig för snabb inryckning i kupén 
så fort snälltåget rusar in. Man hör 
en signal på avstånd och profes
sorskan utbrister förskräckt: — Ja, 
här har jag alla barnen utom lilla 

Alfred som kommit undan i folk

mängden. 
Professorn uppvaknande ur sina 

tankar: — Vad säger du — har vi 

också en pojke, som heter Alfred ? 

• Tel. 5215. Tel. 5215. • 

Vår namnstämpel å 

M A T S I L V E R  
finnes endast å garanterat 

prima kvalitet. 
JU VELER AR EFI RM AN 

J. MARTIN JOHANSSON 
t 20 Torggatan 20. 

Stadsfullmäktigevalet 

i Göteborg 

är nu avslutat. Den förra borgerli
ga majoriteten har fått vika för en 
socialdemokratisk. I den nya för
samlingen kommer att sitta 26 re
presentanter för de borgerliga par
tierna samt vidare 31 socialdemo
krater och 3 kommunister. Vart 
och ett av partierna har invalt en 
kvinnlig representant i stadens sty
relse. Till de i n:r 46 omnämnda 
tre kvinnliga stadsfullmäktige kom
mer ytterligare den av första val
kretsen insatta socialdemokraten, 
fru Emma Åkerman, medlem även 
av den nu sittande församlingen. 
Fru À. har nedlagt ett betydande 
arbete inom stadens nykterhetsrö-
reilse liksom inom den kvinnliga 
fackföreningsrörelsen, på vilka båda 
områden hon intager en bemärkt 
plats. Att hon även inoim det so
cialdemokratiska partiet är en kraft, 
som man räknar med, därom vitt
nar såväl hennes mångåriga leda-
motslkap av arbetarekommunens i 
Göteborg styrelse, som hennes åter
insättande i stadsfullmäktige. 

Liberala partiet hade på sin lista 
för iförssta vaillkretsen en kvinnlig kan
didat, stadsfullmäktigen fröken Ca
rola Karlson, som emellertid icke 
nådde erforderligt röstetal. Dien 
kvinnliga stadsfullmäktigegruppen 
har därmed gjort en förlust, som 
ur kvinnosynpunkt måste beklagas. 
Hon var en representant som kvin
norna kunde vara synnerligen väl 
tillfreds med. Verksam inom före
ningslivet bl. a. som v. ordf. i Gö
teborgs Kontoristförening har hon 
inom vida kretsar vunnit stora sym
patier genom sina gedigna person
liga egenskaper och sitt blida, vin
nande väsende. Man vet också, att 
hon med levande intresse ägnat sig 
åt stadsfullmä'ktigevärvet samt på 
ett plikttroget och framstående sätt 
fullgjort de dänmed förenade ålig
gandena. 

Arbete och resultat i folkskolan. 

En enda bottenskola skulle näs
tan med naturnö ivändighet med
föra uniformitet, förkväva originali
teten, den sanna begåvningen. 

Folkskolan i sin nuvarande form 
har redan alltför mycket Ii ilt av 
detta fel. Redan de stora klasser
na göra uniformiteten till ett nöd
vändigt ont. Klasser på 40, 50 ja 
60 barn försvårar undervisningen i 
hög grad och göra det' nödvändigt 
att folkskolan har ett schema på 
fem till sex timmar dagligen för så 
små kurser. 

De stora klasserna nödvändiggö
ra en hårdare disciplin, större 
stränghet. De försvåra eitt mera 
förtroligt förhållande mellan lärare 
och barn. . De göra det nödvändigt 
för läraren att av barnen fordra ab 
solut stillhet under lektionerna, nå 
got söm är onaturligt och skadligt 
för barnen, och till sist, i de över
fyllda klassrummen blir luften för-
skämd, trots vädringien. I denna 
dåliga luift skola barnen dagligen 
sitta fem till sex timmar absolut 
stilla med uppmärksamheten spänd 
på en undervisning, som måste gå 
mycket långsamt. De skola där an
vända hela förmiddagen till kl. 3 el
ler 4 på att lära vad de med privat 
undervisning kunde inhämta på två 
timmar. Kan det källas att vårda 
våra barns kroppsliga och andliga 
hälsa? 

En enda likformig bottenskola 
skulle sannolikt göra klasserna än
nu större, åtminstone i städerna. 

Folkskolorna ha mer än alla an
dra varit bundna av skolstadgans 
föreskrifter. Likaså tyckas lärarna 
där vara mera bundna av semina
riets schablon än lärarna i högre 
skolor. Det beror kanske delvis på 
utbildningen, den militäriska drill, 
i vilken de äro skolade på semina
riet. Undantag ha naturligtvis fun
nits, där ovanlig pedagogisk begåv
ning och intresse för barnen fun
nits. Men man kan inte förutsätta 
en särskild begåvning hos det stora 
flertalet. 

Det kan ju ge ett gott examens
resultat, när alla barn läras säga 
några vissa saker. Men om vår 
Herre fröjdats åt lärarnas plikttro
het, så har han kanske dock mindre 
skäl att fröjda sig åt blomsterprak
ten i den örtagård, där de varit 
mästare. En så oerhörd okunnig
het som folkskolebarn visa två år, 
ja, ett år sedan de slutat skolan och 
glömt sina ramsor, förstår man 
knappast, huru den är möjlig. Av 
svenska historien, som de pluggat 
i så många år, ha de ej det minsta 
minne. De- minnas några namn, 
Gustaf II Adolf, Kristina, Karl XII 
och möjligen Gustaf III, men där
med är det totalt slut. 

Ett litet exempel : 

Två flickor, som dagen förut av
lagt avgångsexamen från folksko
lan, tillfrågades: "Nå, säg vet ni nu 
då, vilket århundrade Gustaf II 

Adolf levde?" Töserna svarade 
lugnt: "nej". — "Nog vet ni väl 
ändå, om det var på 1500-talet eller 
1800-talet?" — "Det var väl på 
1800-talet, då", svarade dessa ny
examinerade. Exemplet är icke ena
stående. 

^ Av 100 brev, skrivna av unga 
personer, som för några år sedan 
gått igenom folkskolan, äro icke tio 
någorlunda anständigt stiliserade 
och stavade. En affärsman i Stock
holm höll en gång förhör med gos
sar, som sökte plats som spring
pojke hos honom, varvid det fram
gick att de blankt ingenting min
des från skolan, annat än färdig
heten att någorlunda läsa och skri
va. 

Efter att i så många år ha lärt 
rättskrivning! Och genomått en 
skola, där man fått plugga in all
ting så väl, om och om igen! 

Man förstår det först, när man 
besinnar, att de haft för lång arbets
tid i skolan och därför tröttnat, att 
de lärt sig något påtvunget, något, 
som i deras föreställning naturnöd-
vändigt måste vara tråkigt, att de 
lärt sig läsa i böcker och läsa utan
till men mycket litet lärt sig tänka 
över vad de läst. 

Vem har inte märkt, hur okun
niga tjänstflickor äro. Jag för min 
del har funnit några undantag. Vad 
de lärt i folkhögskolor eller därmed 
förenade husmodersskolor eller i 
privata skolkökskurser ha de kom
mit ihåg en hell hop av, delvis rätt 
svåra saker, och dock har lärotiden 
där varit ofantligt kort. Varför! 
Därför att de i dessa kurser icke 
blivit tröttkörda av många timmars 
lektioner i stora klasser år ut och 
år in, och framför allt därför att de
ras intresse väckts för undervisnin
gen. Jag tänker nu ej blott på de
ras praktiska kunskaper från dessa 
kurser, utan även på teoretiska håg
komster. 

Skola vi nu, om skolkommissio-
nens förslag segrar, komma in i än
nu mera intresselöst och uniformt 
examensplugg än förut, skola vi 
komma in på en militärisk kontroll 
in i detaljer av skolorna, som gör 
drillen ändå värre, fruktan hos barn 
och lärare större, känslan av 
otrygghet och otrevnad i skolan än
nu större, som gör det omöjligt för 
en lärare med självständighet att 
våga föll ja sina intentioner, d. v. s. 
göra militärisimens seger i våra sko
lor fullständig? 

Detta är verkligen att frukta, om 
förslaget helt går igenom. Är det 
möjligt, att man i "frihetens stam
ort på jorden" ens kan sätta i fråga, 
att staten genom kitslighet ("sär
deles noggrann kontroll"), skulle 
försöka omöjliggöra privatskolors 
existens, emedan dessa icke över
ensstämma med vissa politiska åsik
ter? (Forts.) 

John A. Gahim 
Reseffekt- & Lädervaruaffar. 

Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 
Göteborg. 

HUSMÖDRAR. 
Vårda och underhåll Edert bordssilver med SAPONARIAS lagl. skyddade 

"FLYTANfiE 8ILVRR". 

Försilvrar gulnat och avnött nysilver med en fast, tät, glänsande och hållbar 
yta av garanterat rent äkta silver. 

Finnes i Göteborg hos alla välsorterade Kemikaliehandl. samt hos A.-B. FERD. 

LUNDQU1ST. — I parti från G. CARLSSON. Tel. 20360. j 

De franska kvinnorna för
vägrade politisk rösträtt. 
Den franska deputeradekammaren, 

motsvarande vår Andra kammare, an
tog våren 1919 med överväldigande 
maj oritet, 234 röster, ett lagförslag om 
kvinnans politiska rösträtt och valbar
het. Senaten, motsvarande vår Första 
kammare, ställde sig icke direkt avvi
sande, men tillsatte en kommitté att 
utreda frågan, vars avgörande härige
nom kom att få anstå. Först inneva
rande månad, efter mer än tre års 
utredning, upptog senaten ärendet till 
slutlig behandling och — förkastade 
förslaget. Däremot tillerkändes kvin
norna kommunal rösträtt, dock endast 
i mycket begränsad omfattning. Den 
tillkommer nämligen endast kvinnor, 
som man skulle kunna kalla "kvalifi
cerade", d. v. s. kvinnor? som redan 
hava röst- och valrätt till handelskam
rar, lantbruksinsutitoner o. d. Men 
man gjorde ett överraskande til
lägg i det att man medtog alla krigs
änkor ! Den förnuftiga meningen häri 
är onekligen mycket svår att fatta. 

Det kan tilläggas, att det i det 
avstyrkande kommittébetänkande, 
som framlades för senaten, som 
skäl för avstyrkandet bl. a. anför
des "att man icke ville lägga röst
sedeln i kvinnans hand, ty kvinnans 
hand är skapad för att kylssas". 

Efter det förefallna kommer givet
vis rösträttsarbetet att taga ökad fart 
bland de franska kvinnorna. 

Staden Daytona i Florida, U. S. A. 

har valt en kvinna, d:r Josie Rogers, 
till borgmästare. Ännu en Florida
stad, Lantana, har kvinnlig borgmäs
tare, men Daytona är ett mycket stort 
samhälle, varigenom d:r Rogers val 
i kvinnokretsar tillmätes utomordent
ligt stor betydelse. 

Universitetet i Heidelberg har till 
hedersdoktor kallat den framstående 
tyska socialpolitikern Helene Simon. -

Kvinnornas internationella röst
rättsallians kommer att hålla sin 
nästa konferens, den ç:de i ordnin
gen, i Rom till våren, antagligen i 
maj månad. Vid den sfenaste kon
ferensen, i Genève 1920, kunde 
man inregistrera 22 kvinnliga röst
rättssegrar. Sedan dess hava kvin
norna erhållit rösträtt i ännu någ
ra länder, varjämte stora framgån
gar vunnits för kvinnosaken i all
mänhet. Intet av de latinska fol
ken har ännu givit sina kvinnor 
den fulla medborgarrätten. Man 
hoppas nu att genom Romkonfe
rensen kunna ge den italienska röst-

/ VARJE 

SVENSKT HFiu 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon= 

stens och littera= 

turens område 

läser man 

t i  a m e r  a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TID® 

Begär alltid 

Kobbs 

Thé 

H usmoderns 
Kalender 192? 

har utk. i sin 11 :e årg. Rikhaltig! Instruk
tiv! Füllst, almanack. Illustrerad. Oumbär
lig för varje omtänksam husmor. Pris: 
mjukt klotb. 3 kr., fast klotb. 4 kr. Hög 
rab. till återförs. Katal. o, villkor gratis. 

LINDBLADS, Uppsala. 

Smide alla slag, Keramik, Väf nåder 

Bese utställningen 
SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 

A.-B. 

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

Selma Sjöberg's 

DAMFRISÉRSALONG 
Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s •  

rättsrörelsen vind i seglen och ^ 

na väg för reformen. 

* 

Inom den amerikanska levi*111^ 
världen konstaterar man med stol-
het att  den högst honorerade f>'n  

regissören i Amerika är en kv'nn 

Hennes namn är mrs Clara Ber31 

ger. Bland de av henne iscensatt 

verken är den även här kända 
liga filmen "D:r Jekyl och 

Hyde". 

En i Melbourne, Australien ^ 
len allrrtän arbetarekongress har 

+'11 talat sig för samma lon 
och kvinnor. 

Möbler, Möbeltyger, Gardiner 

Gångmattor, Flossamattor 
förhållande till kvalitet bill#' 

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i lumauauuc i»«» * G, 
K O N S T F L I T E N ,  GAMLA HÖGSKOLAN, QÖTKg—^ 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

offei,lli9a^neie"' 
Stora Teatern 

Söndag kl. 1-30 

för sista gången 

Caoila Heidelberg. 

Tisdag den 28 för sista gången. 

Tannhäuser. 

Nästa program: 

Bajadären. 
Onerett hv Kâlman. 

.trädande av Naima Vifstrand. 
Gästupp 

-[^ensbergsteatern. 

I kväll kl. 8 

Till Damaskus. 
Söndag kl. 1-30 Billighetsmatiné. 

För sista gången: 

Vi och de våra. 

FOLKTEATERN. 
Varje afton kl. 8: 

3 3 , 3 3 3  

Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Rena rama sanningen. 
Billighetsmatiné söndag kl. 1,30: 

BARKEN MARGARETA. 

ULLA TEATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m.: 

Måndagen den 27 August.. 
Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 

EN PIGA BLAND PIGOR. 
Hela behållningen tillfaller de arbetslösa. 

miLDDiuri 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film-
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Den gamle majoren, som är på be

sök på herrgården, underhåller sig 

vied några av de kvinnliga trädgårds-

eleverna : — Så, så, de unga damerna 

stiga upp redan klockan sju — är in 

te det påkostande tidigt? 

— Visst inte, svarar en av dem 

piggt: Vi kan gå upp kl. 5, om det 

kniper. 

Majoren: — Om det kniper — ja, 
då min nådiga skulle jag, så gammal 
jag är, kunna gå upp kl. 2. 

SfM TAPISSERI 
a y ,  d e t a l j  

ö. Hamng. 31.1 tr. 

INIABS 
MONTERINGAR 

UTFORAS 

De engelska kvinnorna 
och parlamentsvalen. 
Var och en som med uppmärk

samhet följt den nu utkämpade en
gelska valstriden måste hava fått 
en stark känsla av hur politiskt vak
na engelskorna äro, och hur påpass-
liga — på ett lojalt sätt! — att sö
ka främja de kvinnliga önskemå
len. 

De stora kvinnoorganisationerna 
hava' vänt sig icke blott till parti-
ledarne, utan även till samtliga upp
ställda kandidater med begäran att 
de skulle deklarera sin .ställning till 
de på dagordningen stående kvin
nofrågorna, d. v.' s. lika politisk 
rösträtt för män ocih kvinnor (röst
rätt tillkommer nu män öve-t 21 år, 
under det att kvinnorna skola vara 
fyllda 30 år och antingen själva äga 
fast bostad eller vara gifta med 
män, som äga sådan), vidare ikraft
trädandet av den redan antagna la
gen om kvinnors tillträde till sta
tens ämbeten och tjänster samt lik
ställdhet mellan män och kvinnor 
med hänsyn till -skilsmässolagen 
(kvinnorna äro nu betydligt 'sämre 
ställda än männen) och slutligen 
upprätthållandet av det kvinnliga 
polisväsendet — alltsammans ju 
mycket rimliga fordringar. 

Mr Bonar Law, statsminister och 
det konservativa partiets ledare, 
svarade mycket artigt och på det 
hela taget välvilligt, utan att dock 
giva några som hälst löften, Lloyd 
George, ledare för högerfraktionen 
av det tudelade liberala partiet, er
kände mottagandet av skrivelsen, 
men besvarade icke de framställda 
frågorna, Asquitlh, ledare för par
tiets radikala flygel, brydde sig inte 
om att ens svara, under det att ar
betarepartiet, vars ledare är Mac 
DionaM, till alla delar ställde sig 
tillmötesgående. 

Vad de interpellerade parla-
mentslkandidaterna beträffar, intogo 
de nästan utan undantag en välvil
lig hållning till de kvinnliga önske
målen. Ett av dessa, pensionering 
av änkor, kan med säkerhet påräk
na understöd av alla partier. 

Vid valet, det första i vilket de 
engelska kvinnorna deltagit, röstade 
de i överensstämmelse med sina po
litiska åsikter och gåvo icke sär
skilt stöd åt arbetarepartiet, vars 
övertagande av makten dock skulle 
betytt realiserandet av de kvinnliga 
politiska och sociala önskemålen — 
ett handlingssätt, som genom sin o-

HÖSTEN ÄR INNE! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

I 
H E L A N D E R S  

ångrostade 

K A F F E  
är i smak och arom 

oöverträffat 

1 

DAMER! 
Ni böra lörst se vårt stora urval 

av kulörta rock- och dräkttyger 

samt blå och svart cheviot in

nan Ni avslutar köp. 

STRÖMS, 
Torggatan 22- 24. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

själviskhet och rättrådighet är värt 
en honnör. 

Trettioen kvinnliga kandidater 
voro uppställda, men i så osäkra 
valkretsar, att endast två av dem 
blevo valda, nämligen lady Astor, 
konservativ, men samarbetande med 
Lloyd Georgeliberalerna, samt mrs 
Wintringham, Asquith-liiberal. Båda 
hava förut tillhört underhuset. 

Damkänger 
i Lack, Chevreaux, 
Boxcalv m. m. i sä
songens senaste modeller. 
SYNNERLIGEN ELEGANTA1 

Nya A-B. City 
Telefon Bl  7  9  

Kangsg .  51  

FÖRDUBBLAD 
UPPLAGA 

kunna våra läsare förhjälpa oss till 
genom att bredvid egen prenume
ration på Kvinnornas Tidning för 
1923 också prenumerera för någon 
annans räkning och giva denna an
dra tidningen i julklapp. Vi sända, 
när det gäller en sådan julklapp, 
alla för december utkomna nummer 
till vederbörande så, att de äro 
framme precis på julaftonen. Vi 
tillställa också givaren ett present
kort att, med några vänliga ord, 
skickas vidare till den som skall be
gåvas med tidningen. 

Var god observera, att en vecko
tidning som julklapp varje vecka 
påminner mottagaren om givaren. 
I fråga om vår tidning hoppas vi, 
att påminnelsen skall bli behaglig. 

Ju större upplaga, desto större 
möjligheter för oss att förbättra tid
ningen, vilket är vår livliga önskan. 

Tidningens pris Kr. 6:— för hel

år och Kr. 3:50 för halvår. 

Prenumerera gärna per telefon 

18070. 
Expeditionens adress: Vallg. 27. 

Göteborg. 

Husmödrar som 
djurplågare? 

Det är en ful rubrik här ovan, 
men den är, åtminstone indirekt, 
berättigad. 

Gå över stora salutorget en ons
dag eller lördag och stanna hos dem 
som sälja slaktade hönis. Ni skall 
vid efterseende finna, att hönsen 
ioke äro avlivade enligt den gamla 
raska, barmhärtiga slaktmetoden, 
avihuggning av huvudet, utan, som 
gäss, knivstuckna i halsen'och så
lunda dödade genom en långsam 
blodavtappning. Frågar ni försäl-
jerskorna, hur de kunna ha samvete 
att använda denna onödigt grymma 
slaktmetod, vilken måste stämplas 
som djurplågeri, skola de alla som 
en svara: "Husmödrarna vilja ha 

hönsen slaktade på detta sätt. De 
tycka det är otäckt att se den av
huggna halsen och att det är blod 
på fjädrarna!" 

Alldeles säkert hava de husmöd
rar, sem tycka så, icke satt sig in 
i vad saken gäller. Höns med av
hugget huvud hava fått en hastig 
och i det närmaste smärtfri död, 
under det att de knivstuckna hön
sen haft en lång, 'svår döds-J 
kamp. Det räcker i regel icke med 
ett knivstick, utan flera måste göras 
för att rensa undan de blodlevrar, 
som bilda sig i ett sår och som 
hindra blodavtappningen. Även när 
blodet upphört att rinna kan livet 
dröja kvar. De som slakta gäss 
veta, att djur, vilka lagts undan 
som döda, understundom endast va
rit vanmäktiga av blodförlusten, 
och att de efter en stund rest sig 
och försökt att stappla bort. Gås-
slakten är grym, men det finns dock 
möjligheten av ett försvar — blo
det tillvaratages på detta sätt till 
svartsoppan, men ifråga om de till 
döds åderlåtna hönsen finns ingen 
sådan förnuftig mening, då ju blo
det icke tillvaratages; här begås ett 
fullständigt meningslöst ooh barba
riskt djurplågeri. Låt oss oefter-
givligen fordra, att hönsen slaktas 
medels avihuggning av huvudet. Låt 
oss hoppas, att vi också med tiden 
skolat besluta oss för detsamma i-
fråga om gässen och, som en gärd 
av barmhärtighet mot djuren, av
stå från svartsoppan på matsedeln. 

Vi stå mången gång undrande 
och upprörda inför de sjukdomar 

Drick 

Lundgrens 
= Théer = 

ÄKTA 

m CEYLON 

AKTA 

Utvalda från de finaste och förnämsta thé-

plantagerna på Ceylon och i Kina, hava de 
cn utmärkt fin och delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade. 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress: JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. 

att tillvarataga den ifrågavarande 
tjänstemannakårens alla intressen. 
Denna sammanslutning räknar c:a 
4,500 medlemmar, därav omkring 
500 kvinnor. Av styrelsens 30 med-

och lidanden som påläggas mänsk-1 lemmar äro 3 kvinnor. 
ligheten, vi skulle måhända stå 
mindre undrande, om vi besinnade, 
hur ofta och i vilken betydande ut
sträckning vi själva påföra den av 
•oss beroende djurvärlden svårt och 
onödigt lidande. 

Djurvän. 

nam- & Herr-Handskar 
i Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

J O H .  N I L S S O N S  
H A N  D S K F A B R I K  
Etablerad 1886. — Telefon 6990 
9  H V I T F E L D T S P L A T S E N 9  
(Mitt emot Gamla Latinläroverket) 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
Carl Johansgatan 9. Tel. 5968, 

Förstklassigt arbete! 

A L L A  S L A G S  

Pälsvaror 
TVÄTTAS KEMISKT 
Elegant, Snabbt! 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

En duktig kvinna. 
Vår värderade danske medarbe

tare, trafikassistenten fröken Anna 
Westergaard, vars namn vid uppre
pade tillfällen stått över synnerligen 
läsvärda artiklar i "Kvinnornas 
Tidning", har antagits till redaktör 
fpr de danske statstjänstemännens 
tidning "Vort Stand". .Det är en 
kår-publikation, som utkommer 2 
ggr i månaden och har till uppgift 

Det är egentligen något alldeles 
enastående att en organisation, dar 
det manliga elementet är i så ab
solut majoritet, anförtror åt en 
kvinna, att som redaktör föra kå
rens talan i alla dess ekonomiska 
och fackliga angelägenheter, och att 
man därvid givit henne absolut 
självständighet och handlingsfrihet. 
Häri ligger en den vackraste gärd 
av aktning och förtroende. 

Fröken Westergaard har tidigare 
genom föredrag och tidningsartik
lar väsentligt bidragit till de stora 
framgångar kvinnorna i Danmark 
under de senaste åren vunnit : 
kvinnans tillträde till statens ämbeten 
och tjänster samt lika-lönsprincipens 
antagande av staten och kommunen. 

• • 

NORDLOFS 
H. K. H. KRONPRINSENS HOVLEVERANTÖR. 

Handsydda Skodon 
E^en t i l l verknin  g  

Kungsgat. 20. 
G Ö T E B O R G  

k 

...V 

Met bästa tvättmedlet 
för fina och ömtåliga kläder 

Gummans Flingor yHranbz 

med tvättbräda och rotborste vid tvät
ten. En enkel kokning med Tomtens 
Tvättpulver gör dem överflödiga, om 
Ni tvättar enligt bruksanvisningen. 

Sn svag punkt. 
Av Ann Margret Holmgren. 

fet var första gången jag besökte 
den berömda landsortsstaden, dit jag 
'änge varit bjiuden av vänner som 
v'lle visa mig det nya och ståtliga 
5tadshuset, det stilfulla rådhuset, den 
vackra gamla kyrkan och mycket an
nat. 

Nu hade jag, under min sakkun-
niga värds ledning, med egna ögon 
ett huru storslaget allting var i den 
pda staden, som utgjorde alla sina 
Panares stolthet. Det föll sig emel-

fertid svart för mig att uttrycka nå-
b

t
n e?entlig förtjusning över vad jag 

Jag hade nämligen fått en be-
•fioiande känsla av att alltihop 

kl 

^ °ni poste av skryt och högfärd 

a l' ' ̂  med de praktfulla blomster-
l"aggrnngärng jlacje n^got vj.sst prå-

tillt ^Ver SOm ^em mindre 
51 j an(^e eljest så blomster-
a,skande sinne. 

F ft 
min f6)" S'Uta^ ron(-' i staden yttrade 
att , jeslagare: "Ett återstår för er 

t 11 -?C^ ar kanske det finaste av alltih. 
°P- Det heter Madeleines 

minne och är ett hem för gamla som 

sett bättre dagar." 
Det ville jag naturligtvis gärna se, 

och vi begåvo oss genast dit. "Där 
ser ni det", sade han och pekade på 
något som mest liknade ett elegant 
engelskt privatslott^ omgivet av stora 
blomstergrupper och en välvårdad 

park. 
• Jag blev imponerad. Att så sörja 
för sina gamla, det kunde dock för
sona myndigheternas manga hög
färdssynder, tänkte jag och trädde 
förväntansfullt in genom den vackra 
porten. Pin magnifik trappuppgång 
ledde till ljusa och glada korridorer, 

som tjänade till sällskapsrum. 
Jag frågade en sköterska efter en 

bekant som jag visste skulle .finnas 
där. "Jo, var så god, här i tian bor 
hon." Hon öppnade dörren och där 
satt nu den förr så charmanta och 
rakryggade disponentfrun krokryggig 
och gammal vid fönstret på en trä
stol _ hon som en gång var en rik 
och mäktig mans fru, som förde ett 

stort och gästfritt hus och minst av 
allt väl då tänkt sig möjligheten av att 
sluta på en välgörenhetsinrättning i 

ett rum vars hela möblemang bestod 
av tre trästolar, ett fönsterbord, en ful 
byrå, en hopskjuten järnsäng och ett 

minimalt tvättställ. 
Med en artig gest från gamla ti

der bad hon mig sitta ner på den 

stol som hon lyfte fram: "Jag har 
ingen bättre stol att bjuda er, det be
stås inga fåtöljer här", sade hon 
skämtsamt, "men man får ju vara 
tacksam att ha tak över huvudet för; 
billigt pris — och jag vill visst inte 

klaga," tillade hon. 
Jag såg mig omkring. På bordet; 

som var belagt med en liten servet, 
stod en senapsburk med litet blommor 
i, väggarna voro kala och slätstrukna, 
ingen tapet, ingen tavla dolde den kal

la grå nakenheten. 
Hon förstod min blick och sade: 

"vi får inte hänga upp något på väg
garna här, det är nästan det svåraste 
av allt. Jag äger annars ett så vac
kert porträtt av min man, och vi få 
heller inte ha en enda av våra kära 
gamla möbler — det är också sa tomt. 
Min mors antika byrå saknar jag 
mycket — men nu skall vi tala om 

annat än det som är ledsamt." 

Jag kunde dock inte lämna ämnet 
och frågade hur mathållningen var. 
Hon ville först inte svara, men till 
slut fick jag dock reda på att den var 
till ytterlighet torftig och föga läm
pad för gamla och klena magar. 

Jag kände mig upprörd. Här hade 
man nu uppfört ett slott mied så myc
ken yttre magnificens, och så gav 
man de åldriga föremålen för hela 
ståten inte en soffa, inte en god stol 
där de kunde luta sitt huvud i en 
eftermiddagslur inte ens en säng 
att sträcka ut sig på eftersom den var 
omsorgsfullt hopfälld. Hur mycket 
bättre hade inte det anspråkslösaste 
hus fyllt sitt ändamål om det lämnat 
pängar över till en smula hemtrevnad 
och komfort, till litet god mat emellan
åt och till en dagligkaffebricka försedd 
med något annat än de tvenne en
formiga, magra skorporna, alla dagar 
lika utom på söndagen då en skiva 
saffransbröd lyste i all sin enkelhet. 

När jag kom ut igen till min följe
slagare utgöt jag mig i klander över 
hur bakvänt det var att lägga ner 
enorma summor på det yttre och ovä
sentliga i stället för att i första rum

met tänka på de gamlas välbefinnan

de. 
Han såg ytterst förvånad ut, hade 

ingen aning om hurudana rummen 
och förhållandena voro, hade bara sett 
det hela utvändigt ooh glatt sig åt att 
ett så vackert hem fanns för de be

klagansvärda. 
Jag glömde artighetens vedertagna 

fordringar på en gäst att inte göra 
anmärkningar och påpekade att här 
hade jag återigen träffat på en svag 
punkt i det svenska stadsbolynnet. 
Man är så mån om sina offentliga 
byggnaders utseende att man glöm
mer de tyngande och dryga skatter 
som bli en följd av ståten, och man 
glömmer människorna som man borde 
vårda sig mer om att gagna i stället 
för att åstadkomma finhuggen granit 
på alla håll och kanter, marmortrap
por, torn och tinnar och annan lyx. 
Och jag anförde exempel i långa ba
nor, glad att få utgjuta min ofta er
farna harm. Han stirrade häpen på 
mig: "Kanske har ni rätt", sade han 
betänksamt, — "det är visst en svag 
punkt hos oss män detta — jag har 
verkligen aldrig tänkt på det förr." 

Den 82-åriga har ordet. 
Av Ellen Berner. 

Borta i staten New Jersey finns 
en liten stad som heter Belvidere. 
Var morgon, utom söndagar, ses 
där en liten rynkig och vithårig 
kvinna komma raskt gående från 
sitt en engelsk mil avlägsna hem. 
I ur ooh skur kommer hon, men är 
det solsken och vadkert väder, strå
la fårorna i hennes ansikte ut gläd
jen över livet mera påfallande än 
eljest. Den gamla går in i en rör-
ledningsaftfär och slår sig ned vid 
telefonbordet. Hon ordnar sina böc
ker ooh papper, sina listor över in-
och utgående arbetare 09h deras 
tider. Hon svarar telefonanrop från 
kunder som vilja ibli betjänade, och 
hon ser till att de bli det. Hon är 
den lilla affärens själ. 

Denna kvinna, Mrs Laura 
Wright, har icke alltid setat på 
denna plats. I många år var hon 
en eftersökt kirurg, och först vid 
74 års ålder slutade hon denna 
verksamhet. Skulle man icke tyc-
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Telegramadress 
• K r e d i t b o l a g e t *  

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap ) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning: Vard. V2 2—V2 3, övriga 
tider efter avtal. 

stått att de abnorma tider,- kriget 
inlétt, fört till vanskligheter, som 
det är ett foliks plikt att med gemen
samma krafter aibeta sig ur. Men 
det har skett så mycket annat. Och 
vi räkna icke krigstiderna som plau
sibel anledning till de millionförlus
ter vårt land gjort genom våra 
bränsle- odh livsmedelskommissio
ners huvudlösa förvaltning eller till 
de mera välvilliga än praktiska mil
lionanslag, som underhållit och allt
jämt bidraga att underhålla arbets
löshetens och arbetsoviljans spöke 
bland vårt folk eller till de ofantli
ga falsarier, som genom bristande 
kontroll övas av nationens förtro
endemän. 

Det är (förklarligt, om vi med en 
dylik osäker hushållning känna oss-
exploaterade. Det är naturligt, om 
vi känna det bittert att taga den 
mången gång allra yttersta skärven 
för att täcka sålunda uppståndna 
brister eller fylla ett i samma tröst
lösa riktning utvidgat och som det 
synes, bottenlöst behov. Om vi ö-
verhuvud reagera mot en politik, 
som till det redan tunga lass de 
plikttroget arbetande medborgarna 
draga som inkomsttagare och fa
miljeförsörjare, ytterligare vill län
ka en oöverskådlig tross av arbets
lösa, vilkas stämning mot dem som 
draga, dessutom är sådan, att de 
icke en gång skulle idas att sätta 
en märla i deras seltyg, även ifall 
det berodde på denna märla, om de 
skulle kunna dragas vidare eller ic
ke. 

Om det är ett lançls ekonomiska 
situation, som sikall räddas genom 
för varje enskild betungande offer, 
bör nationen i sin helhet åtminstone 
icke fyllas av känslan att dessa of
fer ösas i ett såll. Kräver man 
den enskilda tributen på heder och 
samvete skall den omutliga hedern 
även stå som allmän förvaltare. 

Nu är det hela som en slags ha
sard. 

Man singlar slant med den sista 
skärven. 

Krona eller klave!? 
Man vet icke vad som kommer 

upp. Det är bara att kasta ut — 
och öniska reduktionens gamla goda 
karga tid tillbaka. T—a R—m. 

ilfilt.: 

*/Jùh mamma asLuä/zB̂ i 
aâiiOyàùzstads 

50 AR 
fyller i dag den 26 nov. författarin

nan Ester Edquist, Uppsala. Hennes 
första poem, författat vid 16 års ål
der, publicerades i Idun. Sedan dess 
har Ester Edquist vid sidan av sitt 
arbete i statens tjänst utövat en gans
ka omfattande journalistisk verksam
het samt i bokform utgivit trenne pu
blikationer, nämligen diktsamlin
gen "Kärleksrosor", novellsamlingen 
"Vandrare" och sagoboken "Sago
land", samtliga nu utgångna från för
lagen. 

Den 1 januari detta år förordnades 
fröken Edquist till amanuens vid Upp
sala domkapitel — där hon på ett så 
förtjänstfullt sätt tjänstgjort i 27 år. 
— Hon har således äran av att vara 
vårt lands första och för närvarande 
enda kvinnliga domkapitelsamanuens. 
Å domkapitlet tjänstgör hon jämväl 
sedan januari 1920 såsom kommissio-
när med åliggande att under tjänste
mannaansvar tillhandagå med hand
lingars ingivande, bevakande, och ut
tagande m. m. 

På fädernet härstammar amanuen
sen Edquist från den i slutet på 1600-
och början av 1700-talet verksamme, 
framstående psalmförfattaren, profes
sorn vid Uppsala universitet Jakob 
Arrhenius och är på mödernet be-
fryndad med den bekanta släkten 
Montelius. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Notariatavdelning. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Skolreformen och våra barn. 
Några synpunkter i anledning av förslaget till skolreform av 

Fru Ragnhild Modin-Ringström, 
grundarinna av den svenska skolan i Berlin. 

III. 

T R E V L I G  o c h  I N T R E S S A N T  

FAR.S/CA 
hyhetzh 

VÄRDEFULLT 
IM£HÅu 

GÖTEBORGs 

MORGONpogj 
De* största 

Morgontidningen 

SJONOA. étw 

Den barnrika professorsfamiljen 
skall ut och resa, och professorskan 
samlar på perrongen barnskaran om
kring sig för snabb inryckning i kupén 
så fort snälltåget rusar in. Man hör 
en signal på avstånd och profes
sorskan utbrister förskräckt: — Ja, 
här har jag alla barnen utom lilla 

Alfred som kommit undan i folk

mängden. 
Professorn uppvaknande ur sina 

tankar: — Vad säger du — har vi 

också en pojke, som heter Alfred ? 

• Tel. 5215. Tel. 5215. • 

Vår namnstämpel å 

M A T S I L V E R  
finnes endast å garanterat 

prima kvalitet. 
JU VELER AR EFI RM AN 

J. MARTIN JOHANSSON 
t 20 Torggatan 20. 

Stadsfullmäktigevalet 

i Göteborg 

är nu avslutat. Den förra borgerli
ga majoriteten har fått vika för en 
socialdemokratisk. I den nya för
samlingen kommer att sitta 26 re
presentanter för de borgerliga par
tierna samt vidare 31 socialdemo
krater och 3 kommunister. Vart 
och ett av partierna har invalt en 
kvinnlig representant i stadens sty
relse. Till de i n:r 46 omnämnda 
tre kvinnliga stadsfullmäktige kom
mer ytterligare den av första val
kretsen insatta socialdemokraten, 
fru Emma Åkerman, medlem även 
av den nu sittande församlingen. 
Fru À. har nedlagt ett betydande 
arbete inom stadens nykterhetsrö-
reilse liksom inom den kvinnliga 
fackföreningsrörelsen, på vilka båda 
områden hon intager en bemärkt 
plats. Att hon även inoim det so
cialdemokratiska partiet är en kraft, 
som man räknar med, därom vitt
nar såväl hennes mångåriga leda-
motslkap av arbetarekommunens i 
Göteborg styrelse, som hennes åter
insättande i stadsfullmäktige. 

Liberala partiet hade på sin lista 
för iförssta vaillkretsen en kvinnlig kan
didat, stadsfullmäktigen fröken Ca
rola Karlson, som emellertid icke 
nådde erforderligt röstetal. Dien 
kvinnliga stadsfullmäktigegruppen 
har därmed gjort en förlust, som 
ur kvinnosynpunkt måste beklagas. 
Hon var en representant som kvin
norna kunde vara synnerligen väl 
tillfreds med. Verksam inom före
ningslivet bl. a. som v. ordf. i Gö
teborgs Kontoristförening har hon 
inom vida kretsar vunnit stora sym
patier genom sina gedigna person
liga egenskaper och sitt blida, vin
nande väsende. Man vet också, att 
hon med levande intresse ägnat sig 
åt stadsfullmä'ktigevärvet samt på 
ett plikttroget och framstående sätt 
fullgjort de dänmed förenade ålig
gandena. 

Arbete och resultat i folkskolan. 

En enda bottenskola skulle näs
tan med naturnö ivändighet med
föra uniformitet, förkväva originali
teten, den sanna begåvningen. 

Folkskolan i sin nuvarande form 
har redan alltför mycket Ii ilt av 
detta fel. Redan de stora klasser
na göra uniformiteten till ett nöd
vändigt ont. Klasser på 40, 50 ja 
60 barn försvårar undervisningen i 
hög grad och göra det' nödvändigt 
att folkskolan har ett schema på 
fem till sex timmar dagligen för så 
små kurser. 

De stora klasserna nödvändiggö
ra en hårdare disciplin, större 
stränghet. De försvåra eitt mera 
förtroligt förhållande mellan lärare 
och barn. . De göra det nödvändigt 
för läraren att av barnen fordra ab 
solut stillhet under lektionerna, nå 
got söm är onaturligt och skadligt 
för barnen, och till sist, i de över
fyllda klassrummen blir luften för-
skämd, trots vädringien. I denna 
dåliga luift skola barnen dagligen 
sitta fem till sex timmar absolut 
stilla med uppmärksamheten spänd 
på en undervisning, som måste gå 
mycket långsamt. De skola där an
vända hela förmiddagen till kl. 3 el
ler 4 på att lära vad de med privat 
undervisning kunde inhämta på två 
timmar. Kan det källas att vårda 
våra barns kroppsliga och andliga 
hälsa? 

En enda likformig bottenskola 
skulle sannolikt göra klasserna än
nu större, åtminstone i städerna. 

Folkskolorna ha mer än alla an
dra varit bundna av skolstadgans 
föreskrifter. Likaså tyckas lärarna 
där vara mera bundna av semina
riets schablon än lärarna i högre 
skolor. Det beror kanske delvis på 
utbildningen, den militäriska drill, 
i vilken de äro skolade på semina
riet. Undantag ha naturligtvis fun
nits, där ovanlig pedagogisk begåv
ning och intresse för barnen fun
nits. Men man kan inte förutsätta 
en särskild begåvning hos det stora 
flertalet. 

Det kan ju ge ett gott examens
resultat, när alla barn läras säga 
några vissa saker. Men om vår 
Herre fröjdats åt lärarnas plikttro
het, så har han kanske dock mindre 
skäl att fröjda sig åt blomsterprak
ten i den örtagård, där de varit 
mästare. En så oerhörd okunnig
het som folkskolebarn visa två år, 
ja, ett år sedan de slutat skolan och 
glömt sina ramsor, förstår man 
knappast, huru den är möjlig. Av 
svenska historien, som de pluggat 
i så många år, ha de ej det minsta 
minne. De- minnas några namn, 
Gustaf II Adolf, Kristina, Karl XII 
och möjligen Gustaf III, men där
med är det totalt slut. 

Ett litet exempel : 

Två flickor, som dagen förut av
lagt avgångsexamen från folksko
lan, tillfrågades: "Nå, säg vet ni nu 
då, vilket århundrade Gustaf II 

Adolf levde?" Töserna svarade 
lugnt: "nej". — "Nog vet ni väl 
ändå, om det var på 1500-talet eller 
1800-talet?" — "Det var väl på 
1800-talet, då", svarade dessa ny
examinerade. Exemplet är icke ena
stående. 

^ Av 100 brev, skrivna av unga 
personer, som för några år sedan 
gått igenom folkskolan, äro icke tio 
någorlunda anständigt stiliserade 
och stavade. En affärsman i Stock
holm höll en gång förhör med gos
sar, som sökte plats som spring
pojke hos honom, varvid det fram
gick att de blankt ingenting min
des från skolan, annat än färdig
heten att någorlunda läsa och skri
va. 

Efter att i så många år ha lärt 
rättskrivning! Och genomått en 
skola, där man fått plugga in all
ting så väl, om och om igen! 

Man förstår det först, när man 
besinnar, att de haft för lång arbets
tid i skolan och därför tröttnat, att 
de lärt sig något påtvunget, något, 
som i deras föreställning naturnöd-
vändigt måste vara tråkigt, att de 
lärt sig läsa i böcker och läsa utan
till men mycket litet lärt sig tänka 
över vad de läst. 

Vem har inte märkt, hur okun
niga tjänstflickor äro. Jag för min 
del har funnit några undantag. Vad 
de lärt i folkhögskolor eller därmed 
förenade husmodersskolor eller i 
privata skolkökskurser ha de kom
mit ihåg en hell hop av, delvis rätt 
svåra saker, och dock har lärotiden 
där varit ofantligt kort. Varför! 
Därför att de i dessa kurser icke 
blivit tröttkörda av många timmars 
lektioner i stora klasser år ut och 
år in, och framför allt därför att de
ras intresse väckts för undervisnin
gen. Jag tänker nu ej blott på de
ras praktiska kunskaper från dessa 
kurser, utan även på teoretiska håg
komster. 

Skola vi nu, om skolkommissio-
nens förslag segrar, komma in i än
nu mera intresselöst och uniformt 
examensplugg än förut, skola vi 
komma in på en militärisk kontroll 
in i detaljer av skolorna, som gör 
drillen ändå värre, fruktan hos barn 
och lärare större, känslan av 
otrygghet och otrevnad i skolan än
nu större, som gör det omöjligt för 
en lärare med självständighet att 
våga föll ja sina intentioner, d. v. s. 
göra militärisimens seger i våra sko
lor fullständig? 

Detta är verkligen att frukta, om 
förslaget helt går igenom. Är det 
möjligt, att man i "frihetens stam
ort på jorden" ens kan sätta i fråga, 
att staten genom kitslighet ("sär
deles noggrann kontroll"), skulle 
försöka omöjliggöra privatskolors 
existens, emedan dessa icke över
ensstämma med vissa politiska åsik
ter? (Forts.) 

John A. Gahim 
Reseffekt- & Lädervaruaffar. 

Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 
Göteborg. 

HUSMÖDRAR. 
Vårda och underhåll Edert bordssilver med SAPONARIAS lagl. skyddade 

"FLYTANfiE 8ILVRR". 

Försilvrar gulnat och avnött nysilver med en fast, tät, glänsande och hållbar 
yta av garanterat rent äkta silver. 

Finnes i Göteborg hos alla välsorterade Kemikaliehandl. samt hos A.-B. FERD. 

LUNDQU1ST. — I parti från G. CARLSSON. Tel. 20360. j 

De franska kvinnorna för
vägrade politisk rösträtt. 
Den franska deputeradekammaren, 

motsvarande vår Andra kammare, an
tog våren 1919 med överväldigande 
maj oritet, 234 röster, ett lagförslag om 
kvinnans politiska rösträtt och valbar
het. Senaten, motsvarande vår Första 
kammare, ställde sig icke direkt avvi
sande, men tillsatte en kommitté att 
utreda frågan, vars avgörande härige
nom kom att få anstå. Först inneva
rande månad, efter mer än tre års 
utredning, upptog senaten ärendet till 
slutlig behandling och — förkastade 
förslaget. Däremot tillerkändes kvin
norna kommunal rösträtt, dock endast 
i mycket begränsad omfattning. Den 
tillkommer nämligen endast kvinnor, 
som man skulle kunna kalla "kvalifi
cerade", d. v. s. kvinnor? som redan 
hava röst- och valrätt till handelskam
rar, lantbruksinsutitoner o. d. Men 
man gjorde ett överraskande til
lägg i det att man medtog alla krigs
änkor ! Den förnuftiga meningen häri 
är onekligen mycket svår att fatta. 

Det kan tilläggas, att det i det 
avstyrkande kommittébetänkande, 
som framlades för senaten, som 
skäl för avstyrkandet bl. a. anför
des "att man icke ville lägga röst
sedeln i kvinnans hand, ty kvinnans 
hand är skapad för att kylssas". 

Efter det förefallna kommer givet
vis rösträttsarbetet att taga ökad fart 
bland de franska kvinnorna. 

Staden Daytona i Florida, U. S. A. 

har valt en kvinna, d:r Josie Rogers, 
till borgmästare. Ännu en Florida
stad, Lantana, har kvinnlig borgmäs
tare, men Daytona är ett mycket stort 
samhälle, varigenom d:r Rogers val 
i kvinnokretsar tillmätes utomordent
ligt stor betydelse. 

Universitetet i Heidelberg har till 
hedersdoktor kallat den framstående 
tyska socialpolitikern Helene Simon. -

Kvinnornas internationella röst
rättsallians kommer att hålla sin 
nästa konferens, den ç:de i ordnin
gen, i Rom till våren, antagligen i 
maj månad. Vid den sfenaste kon
ferensen, i Genève 1920, kunde 
man inregistrera 22 kvinnliga röst
rättssegrar. Sedan dess hava kvin
norna erhållit rösträtt i ännu någ
ra länder, varjämte stora framgån
gar vunnits för kvinnosaken i all
mänhet. Intet av de latinska fol
ken har ännu givit sina kvinnor 
den fulla medborgarrätten. Man 
hoppas nu att genom Romkonfe
rensen kunna ge den italienska röst-

/ VARJE 

SVENSKT HFiu 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon= 

stens och littera= 

turens område 

läser man 

t i  a m e r  a  

GÖTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TID® 

Begär alltid 

Kobbs 

Thé 

H usmoderns 
Kalender 192? 

har utk. i sin 11 :e årg. Rikhaltig! Instruk
tiv! Füllst, almanack. Illustrerad. Oumbär
lig för varje omtänksam husmor. Pris: 
mjukt klotb. 3 kr., fast klotb. 4 kr. Hög 
rab. till återförs. Katal. o, villkor gratis. 

LINDBLADS, Uppsala. 

Smide alla slag, Keramik, Väf nåder 

Bese utställningen 
SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 

A.-B. 

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

Selma Sjöberg's 

DAMFRISÉRSALONG 
Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s •  

rättsrörelsen vind i seglen och ^ 

na väg för reformen. 

* 

Inom den amerikanska levi*111^ 
världen konstaterar man med stol-
het att  den högst honorerade f>'n  

regissören i Amerika är en kv'nn 

Hennes namn är mrs Clara Ber31 

ger. Bland de av henne iscensatt 

verken är den även här kända 
liga filmen "D:r Jekyl och 

Hyde". 

En i Melbourne, Australien ^ 
len allrrtän arbetarekongress har 

+'11 talat sig för samma lon 
och kvinnor. 

Möbler, Möbeltyger, Gardiner 

Gångmattor, Flossamattor 
förhållande till kvalitet bill#' 

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i lumauauuc i»«» * G, 
K O N S T F L I T E N ,  GAMLA HÖGSKOLAN, QÖTKg—^ 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

offei,lli9a^neie"' 
Stora Teatern 

Söndag kl. 1-30 

för sista gången 

Caoila Heidelberg. 

Tisdag den 28 för sista gången. 

Tannhäuser. 

Nästa program: 

Bajadären. 
Onerett hv Kâlman. 

.trädande av Naima Vifstrand. 
Gästupp 

-[^ensbergsteatern. 

I kväll kl. 8 

Till Damaskus. 
Söndag kl. 1-30 Billighetsmatiné. 

För sista gången: 

Vi och de våra. 

FOLKTEATERN. 
Varje afton kl. 8: 

3 3 , 3 3 3  

Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Rena rama sanningen. 
Billighetsmatiné söndag kl. 1,30: 

BARKEN MARGARETA. 

ULLA TEATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m.: 

Måndagen den 27 August.. 
Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 

EN PIGA BLAND PIGOR. 
Hela behållningen tillfaller de arbetslösa. 

miLDDiuri 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film-
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Den gamle majoren, som är på be

sök på herrgården, underhåller sig 

vied några av de kvinnliga trädgårds-

eleverna : — Så, så, de unga damerna 

stiga upp redan klockan sju — är in 

te det påkostande tidigt? 

— Visst inte, svarar en av dem 

piggt: Vi kan gå upp kl. 5, om det 

kniper. 

Majoren: — Om det kniper — ja, 
då min nådiga skulle jag, så gammal 
jag är, kunna gå upp kl. 2. 

SfM TAPISSERI 
a y ,  d e t a l j  

ö. Hamng. 31.1 tr. 

INIABS 
MONTERINGAR 

UTFORAS 

De engelska kvinnorna 
och parlamentsvalen. 
Var och en som med uppmärk

samhet följt den nu utkämpade en
gelska valstriden måste hava fått 
en stark känsla av hur politiskt vak
na engelskorna äro, och hur påpass-
liga — på ett lojalt sätt! — att sö
ka främja de kvinnliga önskemå
len. 

De stora kvinnoorganisationerna 
hava' vänt sig icke blott till parti-
ledarne, utan även till samtliga upp
ställda kandidater med begäran att 
de skulle deklarera sin .ställning till 
de på dagordningen stående kvin
nofrågorna, d. v.' s. lika politisk 
rösträtt för män ocih kvinnor (röst
rätt tillkommer nu män öve-t 21 år, 
under det att kvinnorna skola vara 
fyllda 30 år och antingen själva äga 
fast bostad eller vara gifta med 
män, som äga sådan), vidare ikraft
trädandet av den redan antagna la
gen om kvinnors tillträde till sta
tens ämbeten och tjänster samt lik
ställdhet mellan män och kvinnor 
med hänsyn till -skilsmässolagen 
(kvinnorna äro nu betydligt 'sämre 
ställda än männen) och slutligen 
upprätthållandet av det kvinnliga 
polisväsendet — alltsammans ju 
mycket rimliga fordringar. 

Mr Bonar Law, statsminister och 
det konservativa partiets ledare, 
svarade mycket artigt och på det 
hela taget välvilligt, utan att dock 
giva några som hälst löften, Lloyd 
George, ledare för högerfraktionen 
av det tudelade liberala partiet, er
kände mottagandet av skrivelsen, 
men besvarade icke de framställda 
frågorna, Asquitlh, ledare för par
tiets radikala flygel, brydde sig inte 
om att ens svara, under det att ar
betarepartiet, vars ledare är Mac 
DionaM, till alla delar ställde sig 
tillmötesgående. 

Vad de interpellerade parla-
mentslkandidaterna beträffar, intogo 
de nästan utan undantag en välvil
lig hållning till de kvinnliga önske
målen. Ett av dessa, pensionering 
av änkor, kan med säkerhet påräk
na understöd av alla partier. 

Vid valet, det första i vilket de 
engelska kvinnorna deltagit, röstade 
de i överensstämmelse med sina po
litiska åsikter och gåvo icke sär
skilt stöd åt arbetarepartiet, vars 
övertagande av makten dock skulle 
betytt realiserandet av de kvinnliga 
politiska och sociala önskemålen — 
ett handlingssätt, som genom sin o-

HÖSTEN ÄR INNE! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

I 
H E L A N D E R S  

ångrostade 

K A F F E  
är i smak och arom 

oöverträffat 

1 

DAMER! 
Ni böra lörst se vårt stora urval 

av kulörta rock- och dräkttyger 

samt blå och svart cheviot in

nan Ni avslutar köp. 

STRÖMS, 
Torggatan 22- 24. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

själviskhet och rättrådighet är värt 
en honnör. 

Trettioen kvinnliga kandidater 
voro uppställda, men i så osäkra 
valkretsar, att endast två av dem 
blevo valda, nämligen lady Astor, 
konservativ, men samarbetande med 
Lloyd Georgeliberalerna, samt mrs 
Wintringham, Asquith-liiberal. Båda 
hava förut tillhört underhuset. 

Damkänger 
i Lack, Chevreaux, 
Boxcalv m. m. i sä
songens senaste modeller. 
SYNNERLIGEN ELEGANTA1 

Nya A-B. City 
Telefon Bl  7  9  

Kangsg .  51  

FÖRDUBBLAD 
UPPLAGA 

kunna våra läsare förhjälpa oss till 
genom att bredvid egen prenume
ration på Kvinnornas Tidning för 
1923 också prenumerera för någon 
annans räkning och giva denna an
dra tidningen i julklapp. Vi sända, 
när det gäller en sådan julklapp, 
alla för december utkomna nummer 
till vederbörande så, att de äro 
framme precis på julaftonen. Vi 
tillställa också givaren ett present
kort att, med några vänliga ord, 
skickas vidare till den som skall be
gåvas med tidningen. 

Var god observera, att en vecko
tidning som julklapp varje vecka 
påminner mottagaren om givaren. 
I fråga om vår tidning hoppas vi, 
att påminnelsen skall bli behaglig. 

Ju större upplaga, desto större 
möjligheter för oss att förbättra tid
ningen, vilket är vår livliga önskan. 

Tidningens pris Kr. 6:— för hel

år och Kr. 3:50 för halvår. 

Prenumerera gärna per telefon 

18070. 
Expeditionens adress: Vallg. 27. 

Göteborg. 

Husmödrar som 
djurplågare? 

Det är en ful rubrik här ovan, 
men den är, åtminstone indirekt, 
berättigad. 

Gå över stora salutorget en ons
dag eller lördag och stanna hos dem 
som sälja slaktade hönis. Ni skall 
vid efterseende finna, att hönsen 
ioke äro avlivade enligt den gamla 
raska, barmhärtiga slaktmetoden, 
avihuggning av huvudet, utan, som 
gäss, knivstuckna i halsen'och så
lunda dödade genom en långsam 
blodavtappning. Frågar ni försäl-
jerskorna, hur de kunna ha samvete 
att använda denna onödigt grymma 
slaktmetod, vilken måste stämplas 
som djurplågeri, skola de alla som 
en svara: "Husmödrarna vilja ha 

hönsen slaktade på detta sätt. De 
tycka det är otäckt att se den av
huggna halsen och att det är blod 
på fjädrarna!" 

Alldeles säkert hava de husmöd
rar, sem tycka så, icke satt sig in 
i vad saken gäller. Höns med av
hugget huvud hava fått en hastig 
och i det närmaste smärtfri död, 
under det att de knivstuckna hön
sen haft en lång, 'svår döds-J 
kamp. Det räcker i regel icke med 
ett knivstick, utan flera måste göras 
för att rensa undan de blodlevrar, 
som bilda sig i ett sår och som 
hindra blodavtappningen. Även när 
blodet upphört att rinna kan livet 
dröja kvar. De som slakta gäss 
veta, att djur, vilka lagts undan 
som döda, understundom endast va
rit vanmäktiga av blodförlusten, 
och att de efter en stund rest sig 
och försökt att stappla bort. Gås-
slakten är grym, men det finns dock 
möjligheten av ett försvar — blo
det tillvaratages på detta sätt till 
svartsoppan, men ifråga om de till 
döds åderlåtna hönsen finns ingen 
sådan förnuftig mening, då ju blo
det icke tillvaratages; här begås ett 
fullständigt meningslöst ooh barba
riskt djurplågeri. Låt oss oefter-
givligen fordra, att hönsen slaktas 
medels avihuggning av huvudet. Låt 
oss hoppas, att vi också med tiden 
skolat besluta oss för detsamma i-
fråga om gässen och, som en gärd 
av barmhärtighet mot djuren, av
stå från svartsoppan på matsedeln. 

Vi stå mången gång undrande 
och upprörda inför de sjukdomar 

Drick 

Lundgrens 
= Théer = 

ÄKTA 

m CEYLON 

AKTA 

Utvalda från de finaste och förnämsta thé-

plantagerna på Ceylon och i Kina, hava de 
cn utmärkt fin och delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade. 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress: JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. 

att tillvarataga den ifrågavarande 
tjänstemannakårens alla intressen. 
Denna sammanslutning räknar c:a 
4,500 medlemmar, därav omkring 
500 kvinnor. Av styrelsens 30 med-

och lidanden som påläggas mänsk-1 lemmar äro 3 kvinnor. 
ligheten, vi skulle måhända stå 
mindre undrande, om vi besinnade, 
hur ofta och i vilken betydande ut
sträckning vi själva påföra den av 
•oss beroende djurvärlden svårt och 
onödigt lidande. 

Djurvän. 

nam- & Herr-Handskar 
i Erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

J O H .  N I L S S O N S  
H A N  D S K F A B R I K  
Etablerad 1886. — Telefon 6990 
9  H V I T F E L D T S P L A T S E N 9  
(Mitt emot Gamla Latinläroverket) 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
Carl Johansgatan 9. Tel. 5968, 

Förstklassigt arbete! 

A L L A  S L A G S  

Pälsvaror 
TVÄTTAS KEMISKT 
Elegant, Snabbt! 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

En duktig kvinna. 
Vår värderade danske medarbe

tare, trafikassistenten fröken Anna 
Westergaard, vars namn vid uppre
pade tillfällen stått över synnerligen 
läsvärda artiklar i "Kvinnornas 
Tidning", har antagits till redaktör 
fpr de danske statstjänstemännens 
tidning "Vort Stand". .Det är en 
kår-publikation, som utkommer 2 
ggr i månaden och har till uppgift 

Det är egentligen något alldeles 
enastående att en organisation, dar 
det manliga elementet är i så ab
solut majoritet, anförtror åt en 
kvinna, att som redaktör föra kå
rens talan i alla dess ekonomiska 
och fackliga angelägenheter, och att 
man därvid givit henne absolut 
självständighet och handlingsfrihet. 
Häri ligger en den vackraste gärd 
av aktning och förtroende. 

Fröken Westergaard har tidigare 
genom föredrag och tidningsartik
lar väsentligt bidragit till de stora 
framgångar kvinnorna i Danmark 
under de senaste åren vunnit : 
kvinnans tillträde till statens ämbeten 
och tjänster samt lika-lönsprincipens 
antagande av staten och kommunen. 

• • 

NORDLOFS 
H. K. H. KRONPRINSENS HOVLEVERANTÖR. 

Handsydda Skodon 
E^en t i l l verknin  g  

Kungsgat. 20. 
G Ö T E B O R G  

k 

...V 

Met bästa tvättmedlet 
för fina och ömtåliga kläder 

Gummans Flingor yHranbz 

med tvättbräda och rotborste vid tvät
ten. En enkel kokning med Tomtens 
Tvättpulver gör dem överflödiga, om 
Ni tvättar enligt bruksanvisningen. 

Sn svag punkt. 
Av Ann Margret Holmgren. 

fet var första gången jag besökte 
den berömda landsortsstaden, dit jag 
'änge varit bjiuden av vänner som 
v'lle visa mig det nya och ståtliga 
5tadshuset, det stilfulla rådhuset, den 
vackra gamla kyrkan och mycket an
nat. 

Nu hade jag, under min sakkun-
niga värds ledning, med egna ögon 
ett huru storslaget allting var i den 
pda staden, som utgjorde alla sina 
Panares stolthet. Det föll sig emel-

fertid svart för mig att uttrycka nå-
b

t
n e?entlig förtjusning över vad jag 

Jag hade nämligen fått en be-
•fioiande känsla av att alltihop 

kl 

^ °ni poste av skryt och högfärd 

a l' ' ̂  med de praktfulla blomster-
l"aggrnngärng jlacje n^got vj.sst prå-

tillt ^Ver SOm ^em mindre 
51 j an(^e eljest så blomster-
a,skande sinne. 

F ft 
min f6)" S'Uta^ ron(-' i staden yttrade 
att , jeslagare: "Ett återstår för er 

t 11 -?C^ ar kanske det finaste av alltih. 
°P- Det heter Madeleines 

minne och är ett hem för gamla som 

sett bättre dagar." 
Det ville jag naturligtvis gärna se, 

och vi begåvo oss genast dit. "Där 
ser ni det", sade han och pekade på 
något som mest liknade ett elegant 
engelskt privatslott^ omgivet av stora 
blomstergrupper och en välvårdad 

park. 
• Jag blev imponerad. Att så sörja 
för sina gamla, det kunde dock för
sona myndigheternas manga hög
färdssynder, tänkte jag och trädde 
förväntansfullt in genom den vackra 
porten. Pin magnifik trappuppgång 
ledde till ljusa och glada korridorer, 

som tjänade till sällskapsrum. 
Jag frågade en sköterska efter en 

bekant som jag visste skulle .finnas 
där. "Jo, var så god, här i tian bor 
hon." Hon öppnade dörren och där 
satt nu den förr så charmanta och 
rakryggade disponentfrun krokryggig 
och gammal vid fönstret på en trä
stol _ hon som en gång var en rik 
och mäktig mans fru, som förde ett 

stort och gästfritt hus och minst av 
allt väl då tänkt sig möjligheten av att 
sluta på en välgörenhetsinrättning i 

ett rum vars hela möblemang bestod 
av tre trästolar, ett fönsterbord, en ful 
byrå, en hopskjuten järnsäng och ett 

minimalt tvättställ. 
Med en artig gest från gamla ti

der bad hon mig sitta ner på den 

stol som hon lyfte fram: "Jag har 
ingen bättre stol att bjuda er, det be
stås inga fåtöljer här", sade hon 
skämtsamt, "men man får ju vara 
tacksam att ha tak över huvudet för; 
billigt pris — och jag vill visst inte 

klaga," tillade hon. 
Jag såg mig omkring. På bordet; 

som var belagt med en liten servet, 
stod en senapsburk med litet blommor 
i, väggarna voro kala och slätstrukna, 
ingen tapet, ingen tavla dolde den kal

la grå nakenheten. 
Hon förstod min blick och sade: 

"vi får inte hänga upp något på väg
garna här, det är nästan det svåraste 
av allt. Jag äger annars ett så vac
kert porträtt av min man, och vi få 
heller inte ha en enda av våra kära 
gamla möbler — det är också sa tomt. 
Min mors antika byrå saknar jag 
mycket — men nu skall vi tala om 

annat än det som är ledsamt." 

Jag kunde dock inte lämna ämnet 
och frågade hur mathållningen var. 
Hon ville först inte svara, men till 
slut fick jag dock reda på att den var 
till ytterlighet torftig och föga läm
pad för gamla och klena magar. 

Jag kände mig upprörd. Här hade 
man nu uppfört ett slott mied så myc
ken yttre magnificens, och så gav 
man de åldriga föremålen för hela 
ståten inte en soffa, inte en god stol 
där de kunde luta sitt huvud i en 
eftermiddagslur inte ens en säng 
att sträcka ut sig på eftersom den var 
omsorgsfullt hopfälld. Hur mycket 
bättre hade inte det anspråkslösaste 
hus fyllt sitt ändamål om det lämnat 
pängar över till en smula hemtrevnad 
och komfort, till litet god mat emellan
åt och till en dagligkaffebricka försedd 
med något annat än de tvenne en
formiga, magra skorporna, alla dagar 
lika utom på söndagen då en skiva 
saffransbröd lyste i all sin enkelhet. 

När jag kom ut igen till min följe
slagare utgöt jag mig i klander över 
hur bakvänt det var att lägga ner 
enorma summor på det yttre och ovä
sentliga i stället för att i första rum

met tänka på de gamlas välbefinnan

de. 
Han såg ytterst förvånad ut, hade 

ingen aning om hurudana rummen 
och förhållandena voro, hade bara sett 
det hela utvändigt ooh glatt sig åt att 
ett så vackert hem fanns för de be

klagansvärda. 
Jag glömde artighetens vedertagna 

fordringar på en gäst att inte göra 
anmärkningar och påpekade att här 
hade jag återigen träffat på en svag 
punkt i det svenska stadsbolynnet. 
Man är så mån om sina offentliga 
byggnaders utseende att man glöm
mer de tyngande och dryga skatter 
som bli en följd av ståten, och man 
glömmer människorna som man borde 
vårda sig mer om att gagna i stället 
för att åstadkomma finhuggen granit 
på alla håll och kanter, marmortrap
por, torn och tinnar och annan lyx. 
Och jag anförde exempel i långa ba
nor, glad att få utgjuta min ofta er
farna harm. Han stirrade häpen på 
mig: "Kanske har ni rätt", sade han 
betänksamt, — "det är visst en svag 
punkt hos oss män detta — jag har 
verkligen aldrig tänkt på det förr." 

Den 82-åriga har ordet. 
Av Ellen Berner. 

Borta i staten New Jersey finns 
en liten stad som heter Belvidere. 
Var morgon, utom söndagar, ses 
där en liten rynkig och vithårig 
kvinna komma raskt gående från 
sitt en engelsk mil avlägsna hem. 
I ur ooh skur kommer hon, men är 
det solsken och vadkert väder, strå
la fårorna i hennes ansikte ut gläd
jen över livet mera påfallande än 
eljest. Den gamla går in i en rör-
ledningsaftfär och slår sig ned vid 
telefonbordet. Hon ordnar sina böc
ker ooh papper, sina listor över in-
och utgående arbetare 09h deras 
tider. Hon svarar telefonanrop från 
kunder som vilja ibli betjänade, och 
hon ser till att de bli det. Hon är 
den lilla affärens själ. 

Denna kvinna, Mrs Laura 
Wright, har icke alltid setat på 
denna plats. I många år var hon 
en eftersökt kirurg, och först vid 
74 års ålder slutade hon denna 
verksamhet. Skulle man icke tyc-



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

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
R E K O M M E N D E R A S  

N 
—  å r l i g a  f ö r s ä l j n i n g  —  

av barnens billiga samt nyttiga arbeten äger rum tisdagen den 28 nov. från kl. 11 
f. m. till 7 e. m. uti Arbetsstugans lokal N:o 47 Carl Gustafsgatan i Landala. 

Anhålles vördsamt om allmänhetens besök. 

Kaffe och the serveras. STYRE!-SEN. 

En av Arbetsstugorna för 
barn 

i Göteborg, nämligen Landala 
(Eniely Wijks) arbetsstuga anordnar 
sin årligen återkommande försäljning 
den 28 nov. kl. 11—7 i arbetsstu
gans lokal N :o 47 Carl Gustafsga
tan. Försäljningen omfattar av bar
nen förfärdigade arbeten, åsatta bil
ligt pris. Uppmuntra de arbetsglada 
småttingarne och deras beskyddarin-

nor genom inköp! 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Ett otillbörligt 
geschäft. 

Det har växt upp en mängd fri-
märksaffärer här i landet, marknaden 
har blivit trång och man söker utvä
gar att vidga den. Skolpojksvärldcn 
liar —• med tjänliga medel — visat 
sig vara ett synnerligen lukrativt ar

betsfält. 
Hur bedrives geschäftet? Firman 

skickar en kollektion frimärken, upp
satta i häften och med priset, angivet 
under märkena, till skolpojken och er
bjuder honom i ett förbindligt och 
frestande avfattat affärsbrev agentur 
med så och så stor provision. "Som 
ni ser, kan ni göra Eder en god in
komst -genom att sälja frimärkena 
för vår räkning till Edra kamrater. 
Föredrager ni att köpa samlingen läm

na vi Er "den till det utomordentligt 

billiga priset av —" etc, etc. 
Vad gör nu skolpojken? Starkt 

frestad av den hägrande förtjänsten, 
tar han frimärkshäftena tiil skolan 
säljer en del av märkena och byter 
bort andra. Det händer också lätt, 
att-(han faller för den nära ligganide 
frestelsen och använder en del av de 
influtna pängarne under förhoppning 
att han skall få sälja flera märken och 
med de inflytande medlen kunna göra 
r ä t t  f ö r  s i g  —  e n  b e r ä k n i n g  s o m  o f 
ta slår slint. En vacker dag står han 
elär med sina tomma häften och utan 
pängar -— en försklngrare i smått!' 

Firman låter en tid gå och skriver 
sedan ett anmaningsbrev — antingen 
häftena tillbaka eller pängar! Poj
ken kan icke göra rätt för sig och 
besvarar icke brevet. 

Nu vänder sig firman till föräldrar-
ne odh begär gottgörelse vild risk1 

att firman eljes vidtager rättsliga5 

åtgärder. Och föräldrarne betala, dels 
därför' att de äro ansvariga för sina 
minderåriga barns ''skadegörande 
handlingar", dels för att skydda so
nen för de efterräkningar som hota 

honom. 
Detta geschäft, detta ockrande på 

ungdomens oförstånd måste stämplas 
som otillbörligt, måste näpsas och 

förhindras ! 

- Goteborg 3(orsgatan 15 
— Telefon 5122 — Kungsgatan 47. 

Skodon, Tofflor, Galoscher 

i goda passformer, hög elegans och styrka. 

Allt i lägsta pris pä platsen. 

Vackra 

Hamng 
mitt emot Domkyrk 

;VENSSONS 
iCKEBRöt>s 

>4Ger» 

felsvaror 
Bäst! BilligastÎ 

Â.-B. CARL JOHNSSON, 
Kungstorget 2. 

Ett nytt Thebrödsbageri 
med kvinnlig innehavare, har 

startats, med lokall i n:r 17 Södra. 
Vägen (snett emot konserthuset) 
oah rekommenderas. Innehavare är 
fr. Anna Wahlgren. 

En ny affär i modebranschen, 
vilken söker sin kundkrets inom 

damvärlden, har öppnats i tidsen
ligt inredda lokaler Södra Vägen 6, 
mitt för cirkusbyggnaden. Dess 
specialitet blir hattar. 

Var god gynna våra 

! ! annonsörer » » 
• • 

Vad håret och ögonen 

förråda. 

Man har trott sig kunna av en män
niskas hår och ögon utläsa en del av 
hennes karaktärsegenskaper. Man 
kan ju på sig själv och sina vïri.er 
prova om beräkningarne 'lålla streck ! 

Nåväl, svart, tjocikt, strävt h år före
kommer hos folk, som bättre lämpar 
sig för kroppsliga sysselsättningar än 
för hjärnarbete. Är det svarta håre': 
däremot fint och mjukt .yder det på 
intelligens i förenig med kraft. Rakt, 
mattglänsande hår av enhetlig fäTg 
låter förmoda ett harmoniskt sinne
lag, inre kraft och gynnsamma själs
anlag eller vad man brukar kalla en 
god karaktär. Krusigt hår och .-kägg 
äro däremot kännetecken på ett lätt-
retligt, ombytligt och ostadigt lynne 
och känsloliv. Mjukt, ljust hår tyder 
på fridsamhet, men också på osjälv
ständighet och ringa viljekraft. 
Brunt mjukt hår förekommer ihos 
"goda huvuden", personer som äro in
telligenta, användbara och dugliga 
utan att dock nå upp till geniets 
gräns. Rött hår och skägg förråda 
starka sinnliga böjelser och ett häftigt 
sinnelag. 

Vad ögonen beträffar, så anses 
mörka ögon tyda på inre styrka och 
tankekraft. Äro de blixtrande där
till förråda de härsklystnad, lidelse
fullhet, äro uttryck för en så att sä
ga tropisk och vulkanisk natur. Lju
sare ögon tyda på mera vek känsla 
och ömtålighet, såvida de icke ha stå
lets färg då de återspegla en däremot 

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

Ylle-stickgarner. 

L " B - N y a  B i k u p a n  
45 Kungsgatan 45 

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

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

Näsdukar och Kragar. 

Hela staden 
ringer 11355 för att erhålla prov â mitt 
erkänt goda småbröd och skorpor 
som i påsar å 1 à 2 kr. hemsändas. 

Beställningar av tårtor emottages. 
ANNA WAHLGRENS Thebrödsbageri, 

Södra Vägen 17 (snett emot Konserthuset). 

• l o F  A s k l u n d s  

Prima Hushållskol, 
GJ#£le Cokes, 

Antracitkol & 

Ved 

till dagens lägsta notering. 

C. Uggla &Co. 
Tel. 32. 3885. 44. 5407. 

TEL 
09S-6200 
19939 

Lägsta, dagspriser. Största urval. 
Göteborgs Linoleum'Magasin 

PETERS, FRANZÉN & Co. 
. Kungsportsplatsen 2. 

Som hjälp och 
till kvinnlig affärsledare sökes en ung dam (25—30 är) med god all
mänbildning, hälst med föräldrahem i staden. 

Den för platsen lämpliga personen bör vara fullt kunnig i bokföring 
och korrespondens, hemma i engelska språket och för övrigt affärs-
tränad, med god urskilnings- och uppfattningsförmåga, gladlvnt och 
med ett vänligt sätt. . J 

Sökande torde godhetsfullt insända svar med ref., lönevillkor, ålder 
och fotografi under adr. "Förtroendepost", Handelstidningens annons
kontor, Göteborg. 

svarande karaktär, av god eller ond 
läggning. Stora runda ögon äro ofta 
tecken på ett förtroendefullt sinne
lag, och en intelligens som icke är av 
det mer omfattande slaget. Själfulla 
människor hava en uttrycksfull, ta
lande blick, förståndsmänniskan en 
klar, kall, liksom beräknande blick. 
Energisk tankeförmåga förråder sig 
genom en kraftig blick ögon som slås 
upp helt och fullt och utan att de om
givande musklerna visa någon an
strängning. Vid svag tankeförmåga 
hopdragas ögonbrynsmusklerna till 
rynkor — betraktaren ser att tankeap
paraten arbetar med svårighet. 

Ögat förråder även ägarens hälso
tillstånd. Så länge det kroppsliga till
ståndet är gott är ögat klart och 
glänsande, medan det, när sjukdom 
är för handen, blir matt och glans

löst. 

Extra prima Damkläde 
Mocka och Eskimå i ett flertal moderna 

färger utsäljas billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager, 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2:dra våningen. 

Öppet 8—7. 

KOL VED 

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

BREVLÅDA. 
. .Observatör. Tack! "Elkot" har 
återskallat även hit. "Kvinnornas 
Tidning" har ansett sig böra med fri
kostig hand utmäta straffet för de 
vilseledande meddelandena till den 
trafikerande allmänheten om en håll
plats vid Kristinelundsgatan och 
ådömt artikel författarinnan 14 dagars 
mörk arrest och evigt avsked från tid
ningen. Hennes ivriga försäkringar, 
att "Kristinelundsgatan" var en ren 
oväseailighet och, utan att artikelns 
mening i minsta mån därav skulle 
förryckts, kunnat utbytas mot "Mån
gatan", "Vintergatan" eller vad som 
hälst, har av den övriga red. natur
ligtvis med harm tillbakavisats. 

Undrande. Ni vill "demonstrera 
emot Strindberg"( !) genom att ej gå 
och se "Till Damaskus" och förvånår 
er över att Kv. T :s recensent ej reage
rat inför nämnda pjäs' "nedrigheter 
mot kvinnorna." — ? ? ? ? — Det är ju 
just nedrigheten han tar tillbaka i 
"Till Damaskus III !" — Om ni med 
ett glas vatten bredvid er, som 
lugnande medel, skulle försöka läsa 
dramat. Jag tror att vattenglaset 
får stå orört. Och Lorensbergsteatern 
får sälja en biljett mer. 

Recensenten. 

DAMER, SEN HITi 
Champonenng med frUpr-! 

för 2:75 Hårbehandlinl 
håravfall med elektriska stJ!̂ 11 

vibration, 10 gånger is Jrà|ar <5 
klädas billgt. Ansiktsbehanrii- Brui-' 
arbeten, även eget Hår oX"!1* H -
tas efter tillsägelse. Elever> hlV 

Andrées Damfriser. ?otUc:.' 
(Inneh. Anna Smitt). 2-a 1 a n9 

Tel. 42259. Närmaste späÄg
s> 32 

Värmlandsgatan. 4llP'ats' 

Ziwertz' 

san oskadlig. Finnes i 4 nyanser 8, 
minut hos Kungl. Hovleverantör Parti ôSj 

Z i w e r t ' z  E  f  t  r  .  
Loiensbergsgatan N:o 7, Göteborp "Î-s» — Tel. 

noton & rons/oug^ 

Clara Johansson 
Kungsgatan 51, Stockholm. ' 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderat 
ser. Förstklassigt! Centralt/ f'1 I 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 2424-

Kom noga ihåg 
nde använda det 
putsmedlet: 

Zelos Metalipmk 

att uteslutande använda det drygaste 
bästa metallputsmedlet: 

"Magda B-ström" och "Fru fa-, | 

Skara. Vi kunna icke dela Edra I 

åsikter. En- god roman som följetong i 

behöver icke skämma en kvinnors | 

ning. Och denna är något extra I 
litterärt värdefull, intressant I 

• ' I 
spännande, med ett socialt inslag od I 

den framställer en rad livsfrågor till | 

begrundande och besvarande. Mån- I 

gen skall här se sina egna konflikter i 

belysta, skrämmande kanske, men ock

så rättledande. 

Prenumerant. Tack, ingenting kaii I 
glädja oss mera än ett sådant erkän

nande. Vi hoppas på det bästa för 

telningen. Vi behandla henne nämli

gen efter den Coue'ska metoden med 

den ofelbara trollformeln: "Må hon 

dag för dag i alla avseenden bli bätt

re och bättre." — Sympati utifrån get 

ökad glöd och kraft åt denna åstuu- J 

dan. 

Ago Again. Vänd er till Filmnv- 1 

heter i Sthlm. Den är en levande j 

uppslagsbok på området i. fråga. 

GÖTEBORGS NYA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 

Järntorget. Tel. 10212, bost. ankn. 

Åtskilliga manuskriptinsändare ! Den 
här veckan har redaktionen på jgtod 
av bristande tid måst avstå från nöje 

att läsa manus. 

Rökt Lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o55o. 60 

Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

K. fl. böbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

S p e c e r i a f f ä r  m .  m >  

Telefon 3102. Etabl.1897. j 
R E K O M M E N D E R A S !  

Ett parti Biandved 14:50 kbm. 
• Alltså 12 korgar ved för endast Kronor 14: 50. 

Göteborgs Bränsle-  och Skogsbyrå,  
Rosenlundsbazaren 16. Tel. 16782 & 1121. 

Arla Mjölk 
Distribution på glasflaskor 

Tel. 85 78, 36 99 

ka, att tiden för hennes ålderdoms 
ro ooh vila då hade kommit? Men 
vad än andra tyckte, hennes egen 
mening var en annan. "För ung att 
sluta, för ung att sluta, jag är ej 
färdig med livet än!" Det var 
sången som ljöd i hennes arbete-
ivriga gamla själ, ooh kroppen sat
te sig icke heller emot saken. Så 
mötte hon en man som L-åg att åren 
ingenting dödat av hennes arbets
duglighet, såg att han kunde lita 
så mycket tryggare på hennes 
grundfästade karaktär och långa 
livserfarenhet än på en ung dam, 
att han var glad få henne satt på 
denna hennes slutliga förtroende
post. 

Nu låta vi Mrs Wright själv ta
ga ordet. 

"Vid 82 års ålder förestår jag 
en framgångsrik rörledningsinsta1-
lationsafifär. Jag har varit där i 8 
år nu. Dessförinnan var jag ei 
praktiserande kirurg. Folk ha ofta 
frågat mig, varför jag, vid en ål
der av 74 år — den tid de flesta 
människor, även männen, draga sig 
tillbaka från aktiv verksamhet — 
bytte om yrke. 

Denna fråga tycks innebära ett 
tvåsidigt intresse för varje frågare. 

För det första synes folk i all
män/het tro, .att jag är någonting 
ovanligt, emedan jag, såsom kvin
na, kunde i många år idka en fram
gångsrik kirurgpraiktik, eller, även 
på grund av mitt kön, att jag kun
de förestå en rörledningsaffär xh 
få den att gå också. 

För det andra undra de, oavsett 
könsfaktoren, på att jag, hunnen 
till den mogna åldern av tre tj ig 
år och ett halvt till och så ändå 
några på köpet, inte drog mig till
baka från allt arbete. 

I denna dag är det icke något 
ovanligt för kvinnan att mäta sig 
med "skapelsens herre" — mannen 
och finna sin väg fram i alla skönt 
konster, yrken och Ihandelsgrenar, 
men jag erkänner, att vid den tid, 
jag började min bana, var jag ett 
undantag. På den tiden antogs en 
'kvinnlig hjärna räcka till endast for 
de lättare och så att säga mindre 
viktiga verksamhetsområdena, så
som konsten, litteraturen ooh, na
turligtvis, husmoder sikallet. 

Jag tror icke, att i dag någon kan 

tvivla på kvinnans förmåga att be
handla vilken uppgift som hels; som 
blir förelagd henne. Hon är för 
talrik och för framgångsrik för det. 
Emellertid, sedan- man visat s'g in
tresserad av de erfarenheter jag 
gjort, vill jag framlägga dem här, 
för vad de må vara värda. Först vill 
jag säga huru jag kom in i mitt yr
ke. Sedan vill jag söka förklara, var
för jag, vid vad som vanligen kallas 
"framskriden ålder" bytte om livsar
bete. 

När jag var endast 10 år gam
mal, skötte jag småbarn och många 
litet äldre också. Där fanns inga 
sjukhus, inga utbildade sköterskor i 
den lilla stad där jag tillbragte mina 
tidigare år. Allting sköttes av famil
jen själv och grannarna. 

Som mödrarna vanligen voro fullt 
upptagna av egna barn, var det bruk
ligt att låta äldsta dottern gå bort och 
"hjälpa till." På det viset fick jag 
ofta gå bort i min mors ställe. 

Jag tycktes förutbestämd till denna 
form av hjälptjänst, ty, när jag gifte 
mig och kom till staden Lawrence 
i Kansas, var det just vid den tid, 

då staden först började draga till sig 
nybyggare. Åter möttes jag av sam
ma slags förhållanden som jag hade 
känt i mitt föräldrahem seldan barn
domen. 

Folket var icke utrustat, varken 
materiellt eller fysiskt, för nybygga
relivets hårda prövningar, ooh, som 
alltid är fallet, voro kvinnor och barn 
de som fingo lida "mest. 

Åter fick jag ta vård om blivande 
mödrar, begärande endast fem dol
lars för att hjälpa ett barn till världen 
och sköta modern, tills hon var stark 
nog igen, under tiden seende till bå
de familjen och hushållet. 

För vanlig sjukskötsel fick jag 2 
dollars i veckan, och jag hade så myc
ket att göra, att j ag börj ade inse nöd
vändigheten av att få utbildning i 
det arbete som så tydligt visade sig 
bliva min kallelse. 

Jag arbetade hårt. Jag sparade var
je öre, och var slutligen ; stånd att 
resa österut och studera medicin. 
Jag studerade också kirurgi, och det 
var på en tid, då få kvinnor drömde 
om att taga upp det yrket. 

Min första praktik var 1 New York 

City som även var i nybörjarstadiet i 
jämförelse med de större möjlighe
ter som vi ha förmånen av i dag. 

Efter några år i Newyork City, 
öppnade jag en klinik i Ocean Grove 

i New Jersey och där praktiserade 
jag, tjlls jag nådde en ålder av 74 
år. Detta är över den ålder vid vil
ken de flesta människor ha lämnat 
aktivt arbete. Jag vet det. Likafullt 
visste jag, att jag var ett undantag 
från regeln. 

Jag var för ung att dra 111ig till
baka. Jag var i min ibästa nyttighets-
ålder. Emellertid kände jag att en 
lätt lomhördhet kunde någon dag oi> 
saka olägenhet för någon patient, så 
jag beslöt att taga mig en vila, ehuru, 
jag försäkrar, jag ioke var färdig 
för den. 

Efter att ha vilat några veckor, 
blev jag mycket, mycket trött på det, 
och beslöt att någonting lätt och le
digt i arbetsväg behövdes för att ta
ga bort denna känsla av trötthet. Så 
jag blev en bokagent, gående från 

dörr till dörr. 
Det var på det viset jag mötte den 

man som gav mig min nuvarande sys

selsättning. Många skulle ha t}^' 
mig för gammal därför. Han sàgeI 

att jag icke är det. Han säge1 att 

han finner mig vara av större 

än en ung flicka på 18 ar. 

känner sitt eget jag. 
Tag hör så mycket talas om 

•nytta 

som icke 

'den 

tanke. farliga åldern." Det är nun 
att ingen ålder är farlig iför den so® 

är anställd. Jag har ioke först«11® 
en veckas tid från mitr konioi pa 

Endast en enda dag av den hâ1 r 

snöfallsvintern för 2 år sen, var .K 
ur stånd att gå min mil (eng-) 

mitt arbete. Jag är alltid s>«e'- ^ 
Jag har alltid varit sysselsatt oC 
- 6 "jar 

, de 

de» 

en 

av 
alltså alltid lycklig, och 0111 

lig ålder" låg bakom någon 
milstenar jag gått förbi, kom 

icke ut från gömstället. 
Jag frågas ofta, när jag 

tanker 

draga mig tillbaka. Mitt enda 
sva' 

— 0 13* 
är, att det vet jag icke, et'tel>011..j.1 

. ... _ „tt ta1"1" 
ännu känner ung for ung 
på en sådan sak. Ellen Be 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
Romanen. Av Gerda Melcher. 

Siane Widöll f-
Självförtroende och självforhavelse. 

Av Tora Ramm. 

Spårvågns^ulturt 1. Av Ragna Peters. 

Naken h ©Telv " ' A v Den fundersamma. 
Fåfänga försök. Av Hilda Sachs. 
; Rosenhof. Roman av Louise Westkirch. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Tyske rikskanslären Cuno har in
för tyska riksdagen framlagt den nya 
regeringens program: en fiedlig ät
lig politik utåt, utvecklandet av af
färsförbindelserna med yttervärlden 
samt uppfyllandet, i den mån det är 
möjligt, av skadeståndsförpliktelser-

,jia till ententen, men icke en tums-
bredd av landets jord till någon främ
mande makt! Inåt vill regeringen 

förena alla tyska krafter för att fräl
sa riket från undergång. . Program
met vann riksdagens gillande och 
även socialdemokraterna godkände 
det, men samtidigt förklarade de den 
borgerliga regeringen krig med för
klaring, att "det skall slås fast, att 
Tyskland icke kan regeras utan so
cialdemokratisk medverkan." Nu är 
ju förhållandet det, att socialdemo
kraterna under kabinettsbildningen 
enträget uppmanades att ingå i rege
ringen, men surmulet avböjde därför 
att de icke ville sitta vid samma råds-
bord som representanter för folkpar
tiet (storindustrien). Den socialde
mokratiska krigsförklaringen, med 
önskan att visa sin makt, är med hän
syn till landets fruktansvärda nöd-
Inge och det skriande behovet av inre 
enighet det mest avskyvärda utslag 
av samvetslös, lågsinnad partiego
ism. 

Frankrike är missnöjt med Cunos 
programförklaring. Var äro guldmil-
karderna? När komma de att flyta 
in i den franska statskassan? — Det 
är hopplöst att vänta på Tysklands fri' 
Nl'liga likviderande av skadeståndet, 
skriver den franska pressen, låt oss 
med våld taga ut vårt tillgodohavan-
,le om icke i guld så i Ruhr med dess 
kolfält ! Franska statsministern Poin-
varé har i ett officiellt anförande 
förebådat stora händelser, och i de 

'• läggningar den franska regerin-
haft om skadeståndsfrågan har 

,uen militärledningen deltagit. En 
ljusning i den hotande situationen har 
emellertid inträtt — Belgien och Eng
land synas icke vilja stödja Frankri-

^nytnävspolitik mot Tyskland. 
Lrutsannekonferensen har ännu ic-

e givit ett enda positivt resultat hän 
11<Jt freden. Turkiet klämmes rätt 

'lr' mellain ententens sköldar, och 
synas vara å bane att mot planer 

^ et amma även smida ihop ett fient-

t(f k'°ck av alla de andra Balkansta-
r"a' Ryssland g(er Tutlkiet sitt 

och har t. o. m.. utlovat hjälp 
dV

!?1 stai"k röd armé. 
'ksom vid tidigare fredskonfe

renser är själva fredsarbetet av min
dre vikt och det är de ekonomiska 
intressena som dominera. Det har 
kommit i dagen, att England, Fran
krike och Italien sig emellan uppdelat 
Turkiet i. intressesfärer för att eko
nomiskt utnyttja dem. . Särskilt be
gärliga äro landets oljökällor. Rovet 
var delat och ententeharmonien full
ständig, men i detta fridfulla ögon
blick slog den amerikanske ambassa
dören i Rom, Child, ned som en bomb 
i konferensstaden och förklarade, att 
Amerika fordrade sitn andel av bytet. 
En ny uppdelning måste alltså före

tagas. 
I Italien liar deputeradekammaren 

med överväldigande flertal beklätt 
Mussolini med envåldsmakt intill slu
tet av nästa år med rättighet för ho
nom att efter eget skön reorganisera 
det italienska stasskicket. För ett 
par månader sedan stod kammaren 
och Mussolini som svurna fiender 

till- varandra ! 
Förre italienske utrikesministern 

Sonnino har avlidit. Det var han 
som stod bakom det italienska förrä
deriet under kriget — brytningen av 
trippelalliansen, förbundet med Ös
terrike och Tyskland, i skydd av vil
ket Italien växt ut till stormakt, och 
dolkstöten bakifrån mot de forna 
förbundsbröderna — en politiskt klok 
handling kanske mên föga ärorik. 

I Grekland har ministären störtats 
och en ny bildats. De nya maktinne
havannes första åtgärd har varit att 
avrätta sex medlemmar av den rege
ring, som satt vid styret, då Grek
land led sitt förkrossande nederlag 
mot Turkiet, samt dessutom general
stabschefen Hadjanestis. Antagligen 
har har man tagit deras liv som för
soningsoffer för nederlaget, det bru
kas ju så. Enligt en annan version 
är det ett utslag av partihat, och 
även det förefaller mycket möjligt. 
Händelsen har emellertid väckt stafk 
indignation i England som på förhand 
förbjudit exekutionen. De avrättade 
ministrarne gingo på sin tid och i frå
ga om kriget mot Turkiet den engel

ska regeringens ärenden. 
Det engelska parlamentet har i an

dra "läsningen" godkänt överenskom
melsen med Fristaten Irlaind om dess 
inrikespolitiska självständighet. Än 
nu en läsning med samma resultat 
och frågan är lyckligt bragt ur värl

den. 
Den irländska provisoriska rege

ringen som har att dragas med en 
upprorsrörelse av ett litet ursinnigt 
republikanskt parti, som vill fullstän
dig skilsmässa mellan Irland ovh 
England, har börjat taga till hård
handskarna En av de främste upp-
rorsledarne Childers har avrättats 
och samma öde väntar måhända den 

högste ledaren de Valera. 
Det tudelade engelska liberala par

tiet funderar på att åter bliva en hel
het för att få större inflytande i un
derhuset och eventuellt genom seg
rar vid fyllnadsval kunna distansera 
arbetarepartiet och nå fram till den 
åtrådda platsen som officiellt oppo

sitionsparti. 
Ententen kommer att hålla en ska

deståndskonferens i Bryssel under 
dec. månad för att överenskomma om 
lämpliga åtgärder mot den tredskande 

(utfattige) tyska gäldenären. 

Romanen. 
Av Gerda Melcher. 

Ett bokförlag utlyser en romanpris
tävlan med mycket höga belöningar, 
det blir stark efterfrågan på papper, 
bläck, stålpennor, och en massa roma
ner fabriceras. Prisnämnden sam
manträder till granskning ooh kom
mer till enstämmigt domslut. Förste 
pristagarens bok skickas, som sed och 
bruk är ifråga om nyutkommen litte
ratur, till landets alla tidningsredak
tioner för bedömning och välvillig 
presentation för publiken. Kritiken 
i.*-dömer enhälligt romanen —• den är 

"ohöljt cynisk, rått sensuell". Vilka 
ord! När lästes väl något liknande 
; tidningarnes litteraturspalter? Och 
ändå, ändå har det svenska folket 
under de senaste åren begåvats med 
många hårresande, skriftalster. 

Vad blir nu resultatet av denna 
ovanliga, offentliga avbasning? Utan 
*vivel en rivande avsättning av bo
ken, upplaga på upplaga slutsåld, en 
mäktig guldflod till bokförlaget och 
många små glittrande rännilar till 

landets alla boklådor. 

Och förklaringen härtill? Äro vi 
ett efter sedeslösa skildringar -hung
rande folk ? Absolut icke ! Vi kun
na helt säkert alla med handen på 
hjärtat försäkra: Absolut icke ! Men 
vi regeras av vår nyfikenhet och vårt 
uppdrivna begär efter sensation. Den
na mångomskrivna bok måste vara 
något alldeles enastående i sitt dåli
ga slag ; visst har det sitt stora in-1 
tresse att se, hur dålig den är ! Och 

så köper man boken —• 

Låt oss antaga, att det en dag 
ringt på er tamburklocka och för
fattaren herr Den-och-den trätt in 
och sagt: "Det skulle vara ett nöje 
att fä stiga in i salongen, slå mig 
ner och "under några timmar berätta 
för er, hur sedeslöst och gement en 
hop gott folk lever borta i "Gröna 
uthuset". Det är verkligt saftiga sa
ker, skall jag be att få försäkra." 

Ja, vad skulle ini i så fall tänkt, sagt 
och gjort? Svaret ger sig självt. 
Men när samme herre skriver ner 
samma saker i en bok, för ni själv, 
ehuru kritiken upplyst er 0111 att bo
ken är "ohöljt cynisk o. s. v., in den 
i er vackra salong, tar den i er hand, 
läser vad den har att berätta, eller 
med andra ord, låter dess gestaltet 
stiga in i och befolka er tankevärld. 

I allmänhet råder den uppfattnin
gen, att en vuxen människa utan rin
gaste risk kan läsa litteratural^tei, 
vilka, enligt vad man villigt erkän
ner, skulle förgifta unga sinnen. Hon, 
den vuxna människan anses full
ständigt immun mot litteraturgiftet. 
Vid vilken tidpunkt hon blivit det, 
och på vad sätt det gått till, det är 
det ingen som kan berätta, men alla 

veta, att så år det. 

Är denna trygghetskänsla verkli

gen berättigad? Kan man med en 
viljeakt vädra ut ur sitt sinne den 
förskämda andliga luft man inandats, 
när man läst en bok av detta slag? 
Kan man bjuda de vidriga gestaltet, 
vilka man frivilligt släppt in i sin 
tankevärld, att åter stiga ut ? Kan 
man utplåna deras gärningar ur sitt 

milttne? Finns någon makt i världen 
som kan fönhjälpa en härtill? 

Till allt detta kan med bestämdhet 

svaras nej ! 
Låt oss för att få ett riktigt fast 

och sakkunnigt grepp på frågan, i 
förkortad form anföra ett i annat 
sammanhang av d:r Gustaf S. Lun
dahl gjort, även här tillämpligt ut
talande : "I hjärnan finnas vissa om
råden, vilka tjäna som upplagrings-
platser för de olika retningsbilder
na av sinnesintrycken. Dessa områ
den kallas minnesbark eller psykisk 
hjärnbark. Varje sinnesintryck kvar-
lämnar en minnesbild i en nervcell 
uti psykiska hjärnbarken. Dessa min
nescentra äro själslivets materiella 

underlag." 
Vilken fruktansvärd bilderbok vi 

gå. och bära på i vår hjärna! Hur 
tanklöst och utan urskiljning hava 
vi icke år efter år plockat in bilder 1 

den, hur godtroget, ja, lättsinnigt ha 
vi ej upplåtit sida efter sida åt de 
bilder vi sett återspeglade i tidnin
garnes nyhetsspalter, bedrägeri, stöld, 
våldtäckt, rån, mord, och åt de äkten
skapsbrott, de lösa seder som de mo-
däma författarne ägna sitt intresse. 

Vi skulle icke för någo£ pris) i 
världen vilja ha en sådan bilderbok, 
återgivande samtidens brottmalski ö-
nika, förlbrytaregalleri och nattliv, 
på vårt. salongsbord, i våra bokhyl
lor. Det skulle utgå skräck från dein. 
Och det fastän vi ju fullständigt 
skulk- behärska boken. Ingen skulle 
mot vår vilja kunna tvinga oss att 
se i den. Endast vår egen hand skul

le kunna vända bladen. 
Men i vårt minne upptaga vi, i tio 

att det är utan risk och utan vikt, al
la dessa bilder. Och det fastän vi ve
ta, att vi icke råda över vårt minnes 
bilderbok. Vi kunna icke slå till
sammans permarne och knäppa dess 
lås. Det är en annan hand, starkare 
än vår, vems veta vi icke, som god
tyckligt öppnar och sluter den, blädd
rar i den framför våra ögon, som 

måste se ! 
Ja, vi äro icke herrar över våit 

minne. Vi kunna icke med en vilje
ansträngning, ett beslut, en innnetlig 
åstundan stryka bort från detsamma 
vad vi upplevat, känt, sett, hört, läst, 
tänkt, allt finnes kvar i vårt minne 
som outplånliga minnesbilder. Det 
förefaller oss som om många minnen 
efter hand avtoge i klarhet och slut
ligen förintades. Så är icke fallet. 
De trängas endast i bakgrunden av 
andra inyare intryck, men de finnas 
där ändå. När vår tanke sökei till
baka, finner han dem. Vetenskapen 
har genom hy.pnotismen kunnat be
visa att de äro upplagrade t hjärn
cellerna och iin i varje detalj oföi-

störbara. 
Minnesbildernas skenbara avtagan

de i styrka fram mqt utplånandet 
är det som invaggar oss i säkerhet. 
Det finnes för de flesta av oss ingen
ting, hur fruktansvärt det än må va
ra, som vi icke våga upptaga i vårt 
minne. Man ser ju kritiskt på det, 
tar avstånd från det och så glömmet 

man det om en tid ! 

Men detta "glömda ' är icke borta, 
'et sjunker bara ner till de undre 
lagren av vårt medvetande som en 
tung dymassa, om vars förefintlighet 
vi nu och då erinras genom en eller 
innan otäck hågkomst som plötsligt 
och lik en giftbubbla stiger upp till 

vårt dagsmedvetande. 
Betyder det verkligen ingenting att 

gå och släpa på allt detta minnes
slagg, ällt detta fula, låga som vi sett, 

lört och läst? 
Låt oss kasta om frågan! Betyda 

'e vackra minnena något för oss ? Vi 
behöva icke tänka på de med vår egen 
personliga lycka förbundna stora 
strålande minnena, utan kunna nöja 
oss med hågkomster av mycket an
språkslösare slag. Hur ljust kan det 
eke bli omkring oss när ett härligt 
natursceneri, som en gång för kanske 
år sedan tjusat vårt sinne, träder fram 
ur glömskan i all sin ursprungliga 
Hetagande skönhet, hur styrkegivan-
de, upplyftande, sporrande är icke 
hågkomsten av en ädel personlighet, 
en högt syftande osjälvisk livsgärning, 
minnet av en. modig bragd som man 
-n gång hört skildras, en god värde
full bok som man läst, ett stort skå
despel som man sett. Är icke den 
illa fond av vackra minnen vi äga, 
den källåder som underhåller och när 
vår tro på människorna, vår levnads
glädje, vår förtröstan, vår idealitet, 
vår vilja och kraft till det goda? 

Det är barnsligt, oförnuftigt, obe
rättigat att tro att allt detta goda icke 

tlle ha sin onda motsvarighet från 
den andra sidan av vårt medvetande, 
de mörka besudlade minnen, som vt 
själva tanklöst samlat eller som vi 
slappt och eftergivande låtit andra 
påtvinga oss. Vår tanke vågar icke 
söka sig tillbaka till dem av fruktan 
att åter väcka dem till liv, men äro 
de icke, där de ligga vilande hos oss, 
det träsk vars dunster i vårt sinne 
förnimmas som oro, trötthet, ned
stämdhet, människoförakt, missmod, 
ängslan, livsleda, alla dessa känslor 
och stämningar, som komma, vi veta 
icke varifrån, men som bittert plåga 
oss. Är det icke denna till sin om
fattning ofantliga onda minnesbelast
ning som till betydande del ligget-
bakom tidens låga moral, den allmän
na slappheten i åsikter och seder, oför
mågan att reagera mot och bekämpa 

det onda. 

iHurudana äro icke männen! De 
blygas för sina tårar mer än för 
sina synder! Den knutna handen, 
varför skulle man ej visa den, men 
det gråtande ögat? 

F. Hebbel. 
* 

Under hela mitt liv har jag ej känt 
en enda människa, som icke kunde 
bära en annans olycka med kristlig 
undergivenhet. A. Pope. 

* 

Hälvten av det förtal, som finns 
i världen, uppstår icke av ondska utan 
av brist på förströelse. 

D. Muloch. 
* 

Den fåfänge är den i egentlig me
ning ensamme. Han längtar ständigt 
efter att ses, förstås, erkännas, be

undras och älskas. 
B. Auerbach. 

Signe Widell t. 
Enligt ett i dagarne från Nizza 

ingånget telegram har den kända och 
högt skattade recitatrisen fröken 
Signe Widell avlidit därstädes i en 

ålder av 55 år. 
Härmed har Fröding och H, C. 

Andersen mist sin yppersta tol-
karinna i vårt land. Vem miinnes .ej 
den trollmakt den nu på främmande 
jord bortryckta konstnärinnan kunde 
utöva över ett auditorium, när hon 
stod där framme på estraden leende 
och glad och reciterade saga och dikt 
så enkelt och betagande som hade hon 
talat med diktarens egen tunga. 
Hennes förmåga att genomtränga sa
gans och poesiens väsen och att tolka 
på norskt och danskt språk som hade 
det varit hennes eget var helt enastå
ende. Och som den sanna och ärli
ga konstnärinna hon var nöjde hon 
sig ej med den lätt vunna framgån
gen _ det låg ett samvetsgrant ar
bete, ett fördjupat studium bakom 
varje nytt framträdande. Den lager 
som hon slutligen erövrade såväl in
om som utom Sveriges gränser så
som en av vårt lands mest framståen
de recitatriser var även i högsta måt

to välförtjänt. 
Född i Marstrand 1807 och dotter 

till den framlidne kände rektor Wi
dell därstädes sörjes den bortgångna 
närmast av syskon. Men till deras 
saknad sällar sig den uppriktiga för
stämningen hos de talrika vännerna 
till den bortgångnas nobla konst och 
ljusa, älskvärda och vinnande person

lighet. 

Självförtroende och 
självförhävelse. 

Av Tora Ramm. 

Man skall egentligen kunna en 
hel del, innan det går upp för en. 
h u r  l i t e t  m a n  k a n .  Ä v e n  d e n  i n 
telligentaste, mångkuinniigaste anän-
niiiska ar komplett oduglig till en 
hel mängd uppgifter 1 livet, ty äverf 
om de intellektuella förutsättnin
garna äro aldrig isa vidsträckta, 
räciker icke tiden till för grundlig 
utbildning i mer än ett högst be
gränsat antal kuniskaps- eller yr
kesområden. Att samtidigt labo
rera med för mycket blir ofta lik
tydigt med att lägga isitn själ pa 
en isträclkbänik, varifrån den -uppsti
gar rådbråkad ocih i förtid utsli

ten. 
Den kloke eikonomisera-r däiför 

med sina krafter genom att helt 
och uteslutande sarnila dem för det 
han gör bäst. Ty det fi-nnis alltid 
något, som var och en på grund 
av anlag känner sig mera dragen 
till ocih utför bättre än allt annat. 
Det är detta hellre och bättre än 
allt annat fullbordade -som indivi
den bör odla till högsta möjliga 
fullkomlighet. En dylik insats kom
mer alltid till nytta i världen och 
kan dessutom, på grund av sin re
lativa sällsynthet, alltid beräkna 
ätit istå s.ig gott i den .allmänna kon
kurrensen. Skicklighet är över hu
vud taget något sällsynt på alla 
områden. Det ojämförligt största 
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