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

Hot Livt 

• lof Asklunds 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 
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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

J 

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

Tapeter 

VAST RA 
HAMNGATAN // 
inirr CMOI DOMKYRKA/VI 

flesta engelska sjukhus någon gång 
mellan jul och nyår. Det tilltalar 
inte våra svenska begrepp om en 
sjuksköterska att se henne svänga 
om i sin dräkt. Man fordrar, att hon 
skall ha kommit över det stadium då 
sådant roar. I varje fall anser man 
inte sjukhuset vara den rätta platsen 
för en danstillställning. För engelsk 
uppfattning ligger det emellertid in
genting anstötligt häri. 

Till dessa årligen återkommande 
baler är vanligtvis hela styrelsen in
bjuden och så läkare och kandida
ter naturligtvis, ty de utgöra kaval
jererna. Man kommer i sin dräkt, 
bomullsklädning och förkläde, ty 
man har sällan i England yllekläd-
ning som högtidsdräkt och till detta 
bäres ej sällan vita glacéhandskar! 

Undra på, att en svensk sjuksköter
ska drar på munnen åt en sådan bal
stass! —-

Innan nu den kontraktsenliga års
långa tjänstgöringen vid sanatoriet 
var till ända hade en rätt avsevärd 
tid anslagits till nattvakandet. Vi 
fingo vaka flera månader i sträck 
och kan man bara sova på dagen är 
intet annat än gott att säga härom. 
Sjukvården blir i nattens stillhet nå
got helt annat och mer än den kan 
bliva om dagen. Men det underliga 
var, att vi aldrig tillätos sova för 
nedrullade gardiner. Det fanns helt 
enkelt inga alls, varken mörka eller 
vita för fönstren till skydd mot det 
intensiva solskenet. Vakrummen lå-
go åt solsidan. Och det motiverades 
med, att då man, som vi, vandrade 
omkring så lång tid i mörka natten 

behövde man solen för att inte blek
na av, liksom en växtplanta ju alltid 
blir tanig och blek i mörker! 

Nåja, det kunde ju finnas ett visst 
berättigande i detta resonnemang, 
men säkert är, att det inte var lätt 
att somna in i solskenet, och nyttigt 
för ögonen var det säkerligen icke. 

Till att lysa oss med i mörkret 
hade vi fotogenlanternor, som maski
nisten putsade och tände åt oss var 
kv-äll. Inget ljus fick vara tänt i 
korridorerna, utan vi tassade om
kring i filttofflor med våra lanter
nor, som kastade fantastiska skug
gor på väggarne, där vi vandrade 
fram. Från sjukrummen ekade ho
stan vanligtvis natten igenom, ac-
kompagnerad av vinterstormens suc
kar i trädkronorna utanför. Det var 
kusligt många gånger, man var nä
stan rädd för sin egen skugga. 

När jag nu ser tillbaka ter den ti
den sig ändå ganska ljus i många 
avseenden. Det var mycket som var 
gott, bland annat det, att man fick 
lära sig arbeta så raskt och meto
diskt. Tiden, som fick åtgå för 
varje sysslas utförande var noggrant 
tillmätt. Ibland visserligen alltför 
knappt. Ty när man har med sjuka 
människor att göra vill man ju gärna 
att de skola omgivas av en atmosfär 
av ro, svår att genomföra vid en 
anstalt där man jämt hade bråttom, 
därför att man ju blev prickad bara 
man kom en minut över klockslaget 
till en måltid ! 

Nurse. 

„„ NORDISKA 
ANDF. «RANKEN 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
1 3 0  A V D E L N I N G S K O N T O R  

MALMÖ 

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfaok. 

Förmedlar köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner.  

Emottager mot bi l l ig avgi f t  (s.  k .  

öppen deposi t ion) al la s lags 

värdehandl ingar.  Avkastning 

redovisas omedelbart  t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvar ing i  kassavalv 

(s.  k.  s luten deposi t ion) förseg

lade lådor,  konvolut  o.  dyl .  

Goda inköp 
• o 

av Konserver rökt Lax, rökt Al, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Alla varor av bästa beskaffenhet. 
Butikerna närmast ing. från Bazargatan. 

A. MAGNUSSON 

|(nsä nil ar ne» spalt 
Kvinnan och hemmet. 

Art. "Kvinnan och hemmet" av 
James Douglas i n:r 9 av Kv. T. 
föranleder mig till nedanstående in
lägg, för vilket jag anhåller om plats. 

Att den ifrågavarande skildringen 
är sami kan nog icke förnekas. Då 
jag själv mången gång med både 
undran och bävan sett på de gifta 
kvinnornas trista tillvaro väckte de 
manande orden mitt varmaste intres
se. Enligt mitt förmenande är det 
emellertid icke en svartmålning, ett 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Bästa frukosträtt. 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

konstaterande av nedstämmande 
fakta angående äktenskapet, som 
författaren egentligen velat göra, 
ehuru jag av hörda omdömen för
står, att man på sina håll fått just 
denna uppfattning. Det vore olyck
ligt om d n åsikten sloge rot, att äk
tenskapet är ett fängelse, som ej 
kan öppnas och inom vilket förhål
landena ej kunna ändras till det 
bättre — det vore ju rena hopplös
heten! 

Vad James Douglas åsyftat med 
sina uttalanden är, tror jag, utom 
den direkta vädjan han riktar till 
mannen att mildra livet för hustrun, 
att fästa kvinnornas uppmärksamhet 
på nödvändigheten för dem att själ
va söka få in något nytt och värde
fullt i sitt liv. Att vädra våning, 
kläder och' mattor försummar nog in
gen husmor, men varför tänker hon 
inte också på att föra in litet frisk 
själsluft i vardagslivets kvalm? 

Den som skriver detta har under 
ett 44-årigt äktenskap 'vunnit erfa
renhet på detta område och vågar 
därför påstå, att det är till fördel 
för hemmet, för man och barn om 
hustrun, så ofta tid och tillfälle gi
ves, rycker tanken lös från de var
dagliga bestyren och låter den syssla 
med sådant som sedan kan bli före
mål för samtal med de närmaste. Att 
ge några direkta anvisningar i detta 
hänseende torde vara överflödigt. 
Det finns oändligt många sätt och 
tillfällen att vädra vardagsluften ur 
sin själ och att tillföra den nya fri
ska, goda och förädlande intryck, 
om man allvarligt vill. Det är möj
ligt för den mest ansträngda och 
upptagna husmor. 

Låt oss ej i äktenskapet se ett 
tvång och en plåga, utan glädjas 
över den trevnad vi med vår id skän
ka åt andra. Låt oss icke klaga över 
livets bitterhet utan gärna ge vårt 
arbete åt hemmet liksom vår make 
ger det sin inkomst. Medvetandet 
om att även vi upprätthålla hemmet 
bör giva oss den självaktning, den 
känsla av betydenhet och värdighet, 
som är förutsättningen för att en 

kvinna skall omfattas med aktning 
av make och barn. Men låt oss ock
så komma ihåg, att ingen kvinna 
med självaktning nöjer sig mod att i 
allt det, som ej rör hemskötsel, vara 
okunnigare än sin familj! 

C—r. 

Uppriktighet. 

Professorskan Zades artikel om 
uppriktighet i ett tidigare n:r ger 
mig anledning att skriva några ord. 

Det är nog ibra att i allt vara själv
ständig liksom att vara en utpräg
lad personlighet, men att gå så långt 
i "jagframhävelsen", att självbe
härskningen sviker, det är väl ändå 
att skjuta över målet. 

Ar det inte rena egoismen att om 
jag träffar en person, ieke kunna i 
förståelse tala vid honom, endast 
därför att han är mig misshaglig. 

Hurudant skulle väl vårt dagliga 
liv väl bli, om vi alla skulle upp
föra oss så gent emot varandra? Är 
det inte just brist på förståelse män
niskor emellan, som gör livet så out
härdligt att genomleva ibland? 

Att möta en människa, som kom
mer i en alltigenom god avsikt, till 
på köpet ditförd av en god vän, med 
kallt kritiska blickar m. m. bevisar 
ju endast stor brist på allt vad hän
syn och takt heter och verkar i mitt 
tycke barockt. 

H. H. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

o 
Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

VÀI/ÂND 

Lilla Vilohemmet 
Tel. 272. Alingsås. Tel. 272. 

REKOMMENDERAS! 
Luftiga ljusa rum, gott bord. Inackor

dering 4: — 4: 50 5; — kr. pr dag. 
Eörfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 

Vi imitera, vad vi beundra. 

Robert Willmott. 

Damhattar bortslumpas! 
Damhattar, Paradis, Esprit, Äkta Ply* 
mer, Fantasier och Band. 

Dessutom Pälsvaror, Manufaktur» 
och Trikåvaror, Silkekjolar, Schalar 
och Blusar samt alla sorters underkläder 
för Herrar, Damer och Barn. Otroligt 
billigt uti 

Hildur Sandegrens 

nya lokal: Skolgatan 6, intill Allégatan. 
Tel. 6752. 

Obs.! Nya adressen! 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERT'Z Extrait Vegetal 
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl. 
Hovleverantör ZiwerVz JEftr. i Göteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 10 9 

liai; • I: •liBliai: 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

••• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

€vilUngar — en själ 
1 två kroppar. 

Den engelske vetenskapsmannen 
sir Francis Galton säger i sina skrif
ter att han under sin praktik be
handlat ett avsevärt antal tvillingar, 
där det mellan paren existerat ett un
derligt själsligt samband. Det har 
synts honom — i en mängd fall — 
som om tvillingarne icke varit två 
skilda personligheter utan en enda 
som inkarnerat sig i en kluven kropp. 
Varje halva har i dessa fall, i såväl 
fysiskt som psykiskt hänseende, haft 
känning av vad som vederfarits den 
andra halvan. Två tvillingbröder 
fingo i sitt tjugotredje år sitt första 
anfall av tandvärk. Värken började 
samtidigt och samma tand värkte och 
måste utdragas. Dessa tvillingar vo
ro mycket lika varandra och förena
de av en varm tillgivenhet. De äg
nade sig åt samma yrke och hade 
hushåll tillsammans. Den ena bro
dern angreps av Brightska sjukdo
men (äggvita) och dog däri. Den 
överlevande fick samma sjukdom 
(vilken dock icke anses smittosam) 
och dog strax därefter. 

I en fransk medicinsk tidskrift 
har en läkare berättat om ett lik
nande fall. Han hade en patient som 
insjuknat i reumatisk feber. Den 
sjuke sade en dag: — Min tvilling
bror har naturligtvis fått samma 
sjukdom som jag. Läkaren skratta-

TOILETTHANDDUK. 
Prima. 

Köper Ni från endast 5 kr. 112 duss. i 

A n n a  E d s t r a n d s  V i t v a r u a f f ä r  
Magasinsgaf an 9. Tel. 8292. 

KOL VED 

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

Färsk FISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, «5380 

BREVLÅDA. 

Intresserad, önskar Nj 

förbindelse med författa,; ma ' 

Ni under signaturen W 

Eder skrivelse till rediW Sa"da 

vidare befordran. Nam,, ..1011611 för 1 * u>mYl aaa vi i 
emot ej befogenhet att där' 

B. vitsr-
'hjärtat. Kn sMm ,Vri 

värmer — och lyser. de 

Silverslöjan. Samtliga „ 
kunna erhållas genom expedit> 

av Kvinnornas Tidning yall 
1161 

27, Gröteborg * 

Ella H—d, Stockholm. () ,a 

på prosa ! 

Läsare. .Ta - tänk att vi vå,,; . 

Men tänk ännu hellre på att föl 
let lör vågstycket vågade ännu J," 
ket mer. ^ 

Outsider. Det önska vi ocfeà Va 

ra •— i den striden. 

"Uppsaliensare". När något så 

dant kan ske på det färska trädet 

vad kan man då inte vänta när det 

blir ännu torrare - om något sådant 

1 detta fall är möjligt. Tack emel
lertid för påpekandet! 

, "Goda råd ~ dyra". Inte om de 
följdes. Men Ni kan ju trösta Er med 

att ingen gör det som inte först fått 
betala lärpängarna. 

de åt denna förmodan men 
därpå lämnade patienten honom ett 
brev från tvillingbrodern, som vid 
tillfället vistades , i Wien. Brevet 
började sålunda: 

— .Jag ligger sjuk i reumatisk fe
ber. Det gör naturligtvis du också. 

Tvillingar kunna antingen vara 
varandras fullkomliga avbilder 1 
såväl yttre som inre hänseende eller 
varandras diametrala motsatser. Det 
händer ofta att tvillingar samtidigt 
taga till ordet för att säga. en och 
samma sak, att de samtidigt börja 
vissla samma melodi eller börja sjun
ga samma sång. Sir Francis Galton 
berättar om två tvillingbröder, bo
ende i vitt skilda städer, vilka sam
tidigt i var sin stad uppsökte en bo
sättningsaffär och inköpte ett dussin 
champagneglas av alldeles samma 
mönster och skickade glasen som pre

sent till varandra. 
Men hur lika tvillingarna än är» 

i yttre och inre avseenden finnes det 
dock något hos dem som aldrig är 

lika — handstilen. 

Hrla JVIjölli 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

— Ja, mycket söt, upprepade han 
halvt mekaniskt, och såg därvid för 
sig hennes bild från den där gången 
då hon stod vid fönstret, kysk och 
sval, med det egendomliga leendet 
kring munnen. 

— Alltså, mamisen, vi tro det inte! 
Och i morgon kommer jag att sätta 
fart på mitt arbete, i augusti är min 
bok färdig, och vet du, vad jag gör 
då? Då packar jag in dig och tar 
dig med på en resa, till Nordsjön, 
Rhen, eller vart du vill! 

— Ack, Fritz, så du pratar, såda
na fantasier! Grå, gå, jag 'skall du
ka av nu, och leende sköt hon sin 
store gosse framför sig in i vardags
rummet. 

Då han visste, att hon icke tyckte 
om, att han hjälpte henne med så
dant, lät lian det villigt iske. I 
vardagsrummet intog hans sikrivbord 
vid fönstret och en gammal vaxduks-
beklädd stol framför detsamma hu
vudparten av utrymmet. På ena 
väggen istod en soffa, klädd med 
grön plysch. Ovanför hängde en 
väggklocka och en hop familjepor
trätt. Den andra väggen upptogs av 
ett stort bokskåp. 

Han satte sig i ena soffhörnet och 
tände en cigarrett. Det, som modern 
berättat, hade ändå gjort honom fun
dersam. 

Han återkallade i minnet den där 
första gången då han plötsligt upp
täckte Elisabeth van der Borgks 
vackra, ljusa huvud bland alla de 
skrattande, grimaserande människor
na hos Römers. Han hade tagit hen
ne för en ung flicka. Och därefter 
hade Jan presenterat henne som sin 
fru, och han hade behöft ett ögon
blick för att sätta sig in ii detta för
hållande. Det hade varit något 
så friskt och oberört över henne mitt 
i denna heta och högljudda samling 
människor. 

Hur hade hon väl kunnat bevara 
allt detta i den sensuella, mondäna 
kretsen vid Kaiserallée? 

Fiedler erinrade sig att han sedan 
sett van der Borgk dansa med Julie 
och att han själv, när Jan lämnade 
henne och vande sig till sin fru, känt 
formlig förskräckelse för att även 
hon skulle dragas in i en av dessa 
exotiska negcrdanser. Vilken lätt
nad han erfarit då han sett paret 
glida fram i en lugn vals — den 

unga frun hade dock inte sett vidare 
lycklig ut under dansen, medan Ju
lie, den lilla markisinnan, strålat av 
förtjusning. 

Tnte förrän i dag hade han åter
sett det äkta paret tillsammans. 
Kunde det väl vara någon sanning 
i skvallret? ... Då måste van der 
Borgk ha förändrats på ett sorgligt 
sätt. Nej, han kände honom så väl, 
d. v. s. egentligen kände han ju blott 
Jan. 

VI. 

Under tiden sutto herr och friu van 
der Borgk tillsammans i den förres 
rum vid eftermiddagskaffet — "plikt-
skyldigast", som Henry med bitter
het tänkte för sig isjälv. Han satt 
vid sitt skrivbord med en cigarrett i 
handen, hon vid fönstret, bläddran
de i en tidskrift. Så länge hon satt 
med huvudet sänkt, såg han på hen
ne, i fullständig ovisshet om vad som 
försiggått inom henne under de sista 
dagarna. 

Och åter syntes det honom som om 
den enda väg vilken kunde föra dem 
ut ur denna labyrint, vore att få ett 
samtal till stånd. 

Då hon tillfäligtvis såg upp från 
boken, sade han: 

— Franz frågade mig i dag igen 
efter dig. .. och sade, att de aldrig 
ser dig! . . . Skulle du inte kunna 
förmå dig att göra ett kort besök 
därborta? 

— Varför? 
Därför att det börjar se så påfal

lande ut, . . . Julie, som jag mötte 
i går utanför deras hus, frågade ock
så eifter dig. 

Jag vill inte träffa henne. 
— Gott, välj då en tid, när hon 

inte är hemma. Franz kan du väl 
ändå stå lut med några minuter, . . . 
han tycker så mycket om dig, stac
karis karl. Vår familj gör tydligen 
ingen lycka hos dig. Men som sagt, 
ett par minuter. 

— Ja, jag skall gå framemot kväl
len. Du har förresten rätt, Franz 
är alldeles otroligt musikalisk. Då 
han häromdagen spelade ur den nya 
operan för oss, var han en helt an
nan människa, . . . jag har aldrig sett 

honom så förr, . . . jag är ledsen, att 
jag varit orättvis. 

— Jag är dig tacksam för att du 
åtminstone i denna enda punkt inte 
längre håller mig för en skrymtare. 

Hon rodnade men höjde ögonen 
och mötte hans sorgset ironiska 
blick: 

— Jag tror nu också, att sedan jag 
kommit hit, ingenting skett, ingen
ting vad mig . . . 

— Har man givit dig bättre upp
lysningar? 

— Jag försöker blott att icke vara 
orättvis; det förändrar ju ingen
ting. 

— Av vad? 
Hon teg. 
— Var snäll och säg, av vad? 
— Måste jag säga det? Av det 

förhållandet att du älskar henne och 
gift dig med mig. Jag hade ju ty
värr den dåraktiga, säkert fullkom
ligt gammalmodiga ärelystnaden att 
ge mig helt först, när jag visste mig 
verkligen vara älskad. Hur det känns 
för mig, isedan jag fått veta, hur det 
i själva verket är .. . 

Han sprang upp från skrivbords
stolen och fram till henne. 

— Denna olycksaliga yillfa«^' 

Elisabeth! Kan du då inte j* > 

vad jag säger. Kom!..- °cl1 

sträckte händerna emot henne. 
Förskräckt ryggade hen ti 

och reste sig upp. ^ 

Representant 

II 

sökes i 

t r o l l h å t t ^  

|; Prenumerant""*^" * 

Mycket goda 

Tillskriv 
borg, för narmare ^^5 re-

Även på andra p'ats 

presentanter. 
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är väl 
att mamma har 

Gummans 
F L I N G O R  
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23 Mars 1924. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

s sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

Eftertryck tillätes gärna om "Kvin-
Bornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
Utlandskrönika 1 sammandrag. 
E„ utmärkt idé. 
-0, forna tiders kvinnor"! — Av Eira 

Brehm. 
Syfflpatier och antipatier. Hat, anti-
' ti och vrede som krafter till det 
goda. III- Av-'. 

Från kvinnovärlden. 
Studier i nationalekonomi. Av Fil. 

lic. Fabian von Koch. 

Teater. 
Hembiträdet. Av Bagna Peters. 
Insändarnes spalt: Kvinnan och hem

met. Av Felicia. 

En bok för sjuka. 

Hjältinnan. 
Silverslöjan. Koman av Ilse Leskien. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Den gångna veckan har varit syn
nerligen god för den franska rege
ringen. Francen har, tack vare.de 
amerikanska, och engelska lånen, vi
sat fortsatt förbättring, senaten har 
antagit regeringens finansreform, 
varigenom den segslitna budgetfrå
gan lösts, den allmänna stämningen 
inom landet har blivit förhoppnings
fullare och karskare, varjämte tull
verket rapporterat att utförseln av 
franska varor för första gången på 
åratal överstigit införseln från ut
landet. 

Men denna ljusa bild har sin från
sida: det fori judes, att de stora ame
rikanska och engelska lånen lämnats 
på hårda villkor, det misstankes, att 
Frankrike kommit i ett beroende av 
d® internationella finansen, vilket 
kan bli bindande och förpliktande, 
"år skadeståndsfrågan skall lösas, 
°ch tvinga till icke önskade eftergif-

Br' ^tilgen profeteras, att fran-
C8n lånen och trots inrikesljus-
®,ngen icke skall kunna hållas uppe. 
"st nar detta skrives kommer med-

andet, att francen åter tagit ett 
steg nedåt. 

;-en att förlänga den fran-
'^Puterad ekamm aren s fullmakt 

Ver _ ^en lagenliga gränsen har 

rti
Pbmts nyval komma att äga 

Pa t'1 met''0 av maj- Oppositions-
till t'7Ul ^viins^ern) önska att valen 
tv,1 011 sk°la sammanfalla med de 

a nksdagsvalen. Komma dessa 
först och med seger för de 

den f8 na^0nal^enia, skola de ge 
Blir rans^a högern vind i seglen, 

detta fallet, kommer förhål-

vrede över det liberala partiet och 
förutspår dess snara och fullständiga 
förintelse. Tvåpartisystemet kom
mer, framhålles det, att återställas; 
"förr eller senare måste kapitalis
mens anhängare ställa upp mot arbe-
tarne — ju förr, desto bättre, säga 
vi!" 

Den hotande kolgruvekonflikten 
upptar f. ii. den engelska allmänhe
tens intresse. Det nu gällande ar
betsavtalet utgår den 17 april, och 
enighet om det nya har icke kunnat 
uppnås mellan kolgruveägarne och 
de 80,000 arbetarne. Om det hela 
skall leda till strejk eller ej kan icke 
.förutsägas. 

Engelska regeringen har slopat 
den från förra regeringen ärvda pla
nen på en stor flottbas i Singapore, 
Indien. Överhuset har uttalat sitt 
beklagande. Pressen står delad. I 
Australien och Nya Zeeland, där 
man av försvarsskäl ivrigt åstundat 
flottbasen, är besvikelsen stor. Frå
gan kommer att upptagas i underhu
set. 

Den engelska finansvärlden är ic
ke helt nöjd med att Frankrike fått 
lånehjälpen. Man fruktar, att Poin-
caré skall använda francens uppryck
ning som ett argument för att fort
sätta sin Ruhrpolitik, en politik som 
England ogillat under tre olika på 
varandra följande regeringar. 

"Berliner Tageblatt" har publice
rat hemliga militärföredrag mellan 
Frankrike och Tjeckoslovakien rikta
de .särskilt mot Tyskland men även 
med spets mot Österrike och Italien. 
De båda fördragsmakterna förklara 
dokumenten falska. 

Den nya belgiska ministären Theu-
nis har deklarerat sin avsikt att med 
fasthet och försonlighet utkräva så 
mycket som möjligt av det tyska ska
deståndet, 

I Italien har man med festliga ce
remonier och under folkets hänförel
se firat den på fredlig väg från Ju
goslavien förvärvade -staden Fiumes 
förening med den italienska staten. 

Det härskande grekiska partiet vill 
utan folkets hörande proklamera re
publik och förmå konungen till ab-
dikation. 

O, forna tiders 
kvinnor...!" 

C"-1» Frankrike och Tysk-
antaga en mera spänd ka-f^tär. 

^ar reSer™Sen a sin sida 

tet har i eU War^ vecka. Parlamen-
och reo, °mmit efter med sitt arbete 

^ S°m önskade ^ ett 
s^yndsa 1 f a motioner 
^Seln ; '"'handlade begärde att 
tes ^vshT ')ar'amen':sl?örliandlingar-

skull n<^e Senas^ kl- 11 på kväl-
^Has. y.^Pkävas och nattplenum-

ödande1 
1°mrös^nSen sveko en 

såg sit/ fl llberaler regeringen, 
'a får ' orslag förkastas. Det 

ln&a Politisk , ~ ur rp *—a fö!jder, men 
Sktas gerin«ens synpunkt sett 

111 0,1 kännbar förödmju-
^••iDgsorganet utöser sin 

6n utmärkt ide. 
]Slgot att beakta för dem 

som sätta bo. 

Försäkringsbolaget Svea och fir
man Ferd. Lundquist £ C:o i Göte
borg hava träffat avtal om ett sam
arbete, kallat bosättningsförsäkring. 
Firman utlämnar allt till en bosätt
ning hörande mot en fjärdedel av kö
pesumman kontant och en försäkring 
på återstoden. I försäkringspremien 
ingår även en avbetalning på skuld
summan, vilken sålunda efter hand 
reduceras och efter fem år är gäldad 
i sin helhet. Därefter minskas pre
mien och försäkringen övergår till 
en kombinerad liv- och kapitalför
säkring med utbetalning vid försäk
ringstagarens död eller fyllda 65 år. 

Skulle försäkringstagaren avlida 
innan skulden är batalad, gottgör 
försäkringsbolaget firman för det 
resterande beloppet, och boet tillfal
ler med full äganderätt den efterle

vande familjen. 

Var .skulle man söka er, om inte 
i Gösta Berlings saga? 

Jag sitter som tusentals andra i. 
dessa dagar och ser hur denna saga 
över alla sagor söker taga form och 
gestalt på den vita duken. 

Men fantasiens jättebin ha varit 
för stora för verklighetens kupa. Det 
är inte längre Selma Lagerlöfs dikt. 
Gösta Berling äj- ingen fältherre, en
dast skald, och majorskan, den mäk
tiga, underbara, som fick Karlstads 
herrar och domkapitel att dansa, har 
en alldeles för vacker päls. 

Och ändå är detta Selma Lager
löfs verk. Hennes är Löf vens långa 
sjö, hennes det härliga landet med 
skogar, forsar och vattendrag. Hen
nes och sagans äro kvinnorna, de un
ga och de gamla. 

O, sena tiders kvinnor, hur olika 
dem äro ni ej! 

Jag sitter och ser dem tåga förbi 
på den vita duken. Den stolta Anna 
Stjärnhöök, den svärmiska Ebba 
Dohna, den sköna Marianne Sin-
claire, den ljuva Elisabet Dohna! 
Och där bakom den av fadersmyn
digheten obevekligt stängda porten 
anar man hur Marianne Sinclaires 
mor, olydig och trotsande, smyger 
ned för trappan för att öppna för den 
förskjutna dottern, som i balstass och 
tunna sidenskor står och fryser ute 
i de kalla snödrivorna. Sådana voro 
ni ! Alla gingo ni era egna vägar 
— djärva kvinnovägar till kärleken. 
T er alla fanns ett stycke av major-
skans själ, den underbaraste, den 
hårdaste, den vekaste ibland er. 

Romantikens döttrar! Kärlekens, 
skönhetens lovsångerskor! Fina och 
veka voro era lemmar, men som stål 
era sinnen. Milda och fogliga voro 
ni, så länge färden gick fram på den 
stig ni ville, men istadiga som vilda 
hästar, när någon sökte leda er där
ifrån. — Vad blev det av din myn
dighet, Melchior Sinclaire? — För
mådde du kuva din hustru, enfaldige 
Henrik Dohna? — Och du, gamle 
björnvaktare och människofiende, 
hur vågade du någonsin drömma om 
att den härliga Margareta Celsing 
skulle bli din ! — Hör bara, hur hen
nes stämma triumferar, när hon änt
ligen får ropa ut sanningen. Se, hur 
hon blir ung och skön på nytt, den 
gamla barska majorskan, när hon 
slutligen får tala öppet om den man, 
som fyllde hennes liv med kärlekens 
sötma, med nöjen och glädje. 

O, forna tiders kvinnor! Eros 
hette allhärskaren över ert liv. Väl
dig var han, och väldig den makt 
han genom er utövade i Vermland. 
Hans stämma var det som sjöng i 
de dånande hammarslagen, han som 
ledde nöjets långdans kring Löfvens 
väna sjö. Såsom en lustgård låg li
vet under hans spira i hänryckning 
och glans. 

Var är nu ditt välde, Eros? Var 
dina .sköna, stolta legioner? Genom 
hundra år når oss ryktet om din här
lighet och makt. Och vi förstå att 
den varit större än vi nu kunna 

fatta 
På den vita duken blekna ödena 
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Sympatier oel) antipatier. 
r>at, antipati ocb vrede som krafter till det goda. 

ni. 

Antipati och hat äro otvivelaktigt 
samma affekt, ehuru av olika styr
kegrad, den svagaste och den star
kaste. Mellan dem ligger agget. 

Den känsla vi beteckna med ordet 
"hat" har alltid en bestämd orsak, 
verklig eller inbillad. Den förutsät
ter en liden oförrätt, en kränkning, 
fruktan, skadade intressen, ett fient
ligt motsatsförhållande på t. ex. det 
sociala och politiska området, el. d. 
Även agget är otänkbart utan en 
liknande förutsättning. 

Antipatien är det grundlösa hatet, 
det till vilket ingen verklig orsak 
finns, utan som leder sin upprinnelse 
från en naturlig ond benägenhet el
ler en tanklös ovana att reagera kallt, 
ofördragsamt, ovänligt och förakt
fullt mot medmänniskor. 

Vrede är hat i akut form, ett häf
tigt uppflammande begär att tillfoga 
en annan något ont. 

Hämndlystnaden slutligen är, en
ligt definitionen i Spinozas Etik, 
detta snillrika verk om de mänskliga 
affekterna och lidelserna, ett begär 
som driver oss att av hat mot någon, 
som själv av hat gjort oss ont, till
foga också honom något ont, alltså 
ett starkt behov att vedergälla ont 
med ont. 

Samtliga dessa känslor och begär 
kunna rikta sig icke blott mot en
skilda individer utan även mot sam
hällsgrupper, samhällsklasser, natio
ner. 

Allt det onda, som låder vid anti
patien och som i en tidigare artikel 
angivits, häftar även vid agget och 
hatet. 

Man skall kanske invända, att 
dessa senare känslor dock måste an
ses berättigade, eftersom det finnes 
ett giltigt skäl för dem, en kränk
ning el. a. När hatet flammar upp 
i vårt sinne, är det — så förefaller 
det oss — icke vi själva som tända 
den förtärande lågan, utan den som 
kränker oss. Vi äro de oskyldiga 
offren för andras ondska, det är vår 
rättskänsla och stolthet som uppresa 
sig. Vårt samvete förklarar oss 
skuldfria, 

Men om hatet är en berättigad 
känsla, hur kommer det sig då, att 
alla föreställningar, alla känslor, alla 
handlingar som leda sitt ursprung 
därifrån äro uppenbart onda och ute
slutande onda? — Allt vad vi åstun-
da när vi drivas av hat, säger Spi
noza, är vanhedrande, stridande mot 
förnuftet. 

Att hatet är ont, därom vittnar 
också den starka olustkänsla, varav 
det åtföljes och som det icke står i 

bort. Sköna, mäktiga, självrådiga 
k v i n n o r s  s t o r m i g t  s t o r a  ö d e n  . . .  

Ljuset i salongen tändes .. . 
O, sena tiders kvinnor: Det var 

e n  g å n g . . .  !  
Eira Brehm. 

vår makt att befria oss från. Vi 
finna oss själsligt fastsmidda vid 
denna människa, som vi hata och 
undfly. Samtidigt med att vi avsky 
henne och allt vad som är hennes, in
tresserar hon oss på ett hemskt och 
sällsamt sätt. Hon nästlar sig in i 
vår fantasi, behärskar vår tanke
värld. Hon följer oss på promena
den, är med oss i arbetet, sitter till 
bords med oss, förgiftar våra stun
der av vila och rekreation! 

Den med hatet förenade vantrev
naden och disharmonien är i själva 
verket så enerverande, att vi instink
tivt reagera mot hatkänslan, söka 
freda oss mot henne och hindra hen
nes inträde i vårt hjärta. — "Jag 
känner människor, skriver den be
märkte schweiziske psykologen prof. 
Baudouin, som då 'de såras av andras 
beteenden genast svara med ett glåp
ord eller en giftighet, och som för
säkra, att de nödgas handla så, eme
dan de annars skulle lägga något på 
sinnet: de vilja icke riskera att be
vara någon ovilja mot sina vänner. 
Förargelsen har utlöst sig genom att 
få en avledare." 

Det akuta hatet, vreden, strävar i 
regel att på detta sätt släcka sig 
självt, d. v. s. genom ett efter för
hållandena avpassat utbrott, en tåre
flod, ett kraftuttryck, en igenslängd 
dörr, ett gräl, en handgriplig tillrät
tavisning, ett slagsmål, några ursin
niga tidningsartiklar o. s. v. 

När vreden däremot icke får till
fälle att urladda sig "slår den inåt" 
som en suggestion av utomordentlig 
styrka och övergår till ovilja, agg, 
hat. 

Bär man på ett i sinnet rotfäst hat, 
dess styrkegrad må vara låg eller 
hög, känner man ett mer eller min
dre medvetet behov . att tillfoga den 
hatade förtret, obehag, skada. Spi
noza ger förklaringen till denna 
mörka drift: — "Föreställer man sig 
att den man hatar känner olust, 
kommer man själv att känna lust!" 

Detta sakförhållande låter oss för
stå .mycket av det som förefaller oss 
ovärdigt, oförnuftigt, vanhedrande 
och ofattligt i fientligt sinnade män
niskors, partiers, samhällsklassers, 
nationers handlingssätt inbördes. 

Antipatien, agget, hatet, vreden 
äro alltid och uteslutande onda, all
tid karaktärsfördärvande, alltid åt
följda av olust, när de rikta sig mot 
människan, men de bli mäktiga kraf
ter till det goda, om de gå förbi 
henne och i stället vända sig mot 
hennes onda avsikter och handlingar 
eller andra onda företeelser i livet. 
De förlora därvid sin dystra, demo
niska prägel och omvandlas till lju
sa, goda lustbetonade känslor. 

Låt oss försöka finna ett konkret 

exempel. 

Vi ha icke svårt att förstå, att den 
förr i tiden, särskilt bland de breda

re lagren, utbredda manliga dryc-
kenskapen utgjorde en grym plåga 
för kvinnorna, ett frätsår i deras liv. 
Det ligger nära till hands ätt för
akta, att vredgas över och att känna 
avsky för en människa, som är hem
fallen åt en i sina yttringar så mot
bjudande last som denna, men här 
stod kärleken skyddande med utbred
da vingar — kvinnorna kunde icke 
hata en far, en make, en bror, en 
son — i så fall, hur skulle det väl ha 
gått? — utan de riktade sitt hat mot 
själva lasten! Detta av lidande och 
bitterhet fyllda hat blev sedan, om
vandlat till hoppfull entusiasm för 
absolutismen, en drivkraft av omät* 
lig styrka inom nykterhetsrörelsen. 

Det är oss möjligt att vid en li
den kränkning låta vreden passera 
den som kränker oss, att sålunda kor
sa hans plan, som går ut på att väcka 
vårt hat och inympa i vårt hjärta 
den därmed följande själsliga plågan, 
det är oss möjligt att i stället rikta 
vår harm och vår vrede mot själva 
kränkningen. Ur en sårande anmärk
ning om bristande duglighet i arbe-, 
tet kunna vi med vredens hjälp hämta 
ett mäktigt krafttillskott i vår strä
van att ernå ännu större duglighet. 
Vreden över ett mot oss begånget be
drägeri kan, om den går ut över 
falskhet och bedräglighet i allmän
het, stärka och befästa vår egen kan
ske vacklande hederlighet. — Anti
patien, riktad mot andras karaktärs-
lyten, skall återkomma till oss som 
ett kraftigt och varaktigt beslut att 
befria den egna karaktären från lik
nande bristfälligheter o. s. v. 

Hur ofta finna vi icke i goda so
ciala och politiska rörelser hatet som 
deras upphov och kraftkälla! Hatet 
mot det förtryck, varunder man själv 
och andra lidit, och vilket man i 
överensstämmelse med hatets natur 
brinner av åstundan att skada och 
förgöra, byter en vacker dag karak
tär, blir upphöjd kärlek till och kamp 
för friheten. Ur det hat till kriget, 
som man känner på grund av liden 
direkt eller indirekt skada eller av 
fruktan för en framtida krigsfara, 
spirar och växer en mäktig kärlek 
till freden och en stark vilja att verk
samt deltaga i fredsarbetet. 

Även arbetarrörelsen är utsprun-
gen ur hatet, dels ett hat mot sam
hälleliga orättvisor, vilket transfor
merats till en kamp för rätten, alltså 
till något gott, dels ett hat mot den 
besittande klassen, enkannerligen ar-
betsgivarne. Detta människohat kan 
icke omvandlas till kärlek utan är 
vad det är. Arbetarrörelsen har till
fört arbetarvärlden stora sociala eko
nomiska och politiska vinster, men 
vilket missnöje, vilken bitterhet, vil
ken avund, vilken oförsonlighet och 
vilken marterande olust har den icke 
ingjutit i millioner hjärtan samtidigt 
med brodershatet! Vilken daglig 
plåga måste t. ex. icke arbetet vara, 
när det utföres i den sinnesstämning, 
som präglar versen här nedan, tagen 
på måfå ur de kvinnliga kommunis
ternas tidning "Röda Röster": 

"Men ännu mala herrarna de fattigas 
krafter 

till rikedom och makt i sin bullrande 
fabrik. 

De äro som ^mpyrer, de suga deras 
safter 

och släpper dem först såsom krymp
lingar och lik." 

h' 
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Och nu återstår frågan hnr kraft 
kan tagas ur hatet. 

Låt oss hämta förklaringen hos en 
expert på själslivets område, den 
amerikanske psykologen professor 
"William James. 

"När det gäller handling både på 
det kroppsliga och själsliga områ
det", skriver han, "bryta sig alltid 
två krafter inom oss, vi känna vilje
impulser, som söka driva oss i en viss 
riktning, och hindrande impulser «om 
ställa sig i vägen för oss. Om vi i 
ett sådant ögonblick skola handla el
ler icke handla beror på om vilje
impulserna eller de hindrande impul
serna äro de starkaste. 

Det är viljan som sätter oss i verk
samhet. 

Viljan väckes och upprätthålles av 
våra sinnesrörelser och känslor. Ju 
starkare och beständigare dessa eg-
gelser äro, desto kraftigare, uthålli-
gare, mera förmående är viljan. Ju 
flera och ju starkare rörelserna i 
själen äro, desto större krafttillskott 
får viljan." 

Våra sinnesrörelser och känslor in
nesluta en mot deras styrka svarande 
energimängd, det är ur dem vi hämta 
vår viljekraft. Att dämpa själens 
rörelser är att beröva oss kraft. Vi 
skulle på denna väg kunna nå ända 
ned till det psykasteniska (själssva
ga) tillstånd, där känslolivet icke 
längre företer några egentliga rörel
ser, där viljan är slocknad, hand
lingskraften borta och livet fullstän
digt utan mening. 

Att ge våra sinnesrörelser och 
känslor fria tyglar skulle vara att 
förspilla mycket av deras dyrbara 
kraft på värdelösa, oförnuftiga och 
vanhedrande ting, till skada för oss 
själva. 

Vad vi böra sträva efter är tyd-
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ligen inhämtandet av konsten att 
kontrollera och utnyttja den i våra 
känslor inneslutna energien. Denna 
är helt säkert i sig själv varken ond 
eller "god — det är vårt sätt att an
vända den, som gör den till det ena 
eller andra. 

från fcvtnncvärlden. 

Våra kvinnliga tjänstemäns löne
regleringsfråga kommer icke före vid 
årets riksdag. En ny utredning skall 
äga rum. 

Hovmarskalken Coyet, som vid 
universitetets 250-årsjubileum done
rade 100,000 kr. till ett studenthem, 
har nu uttryckligen önskat, att do
nationen måtte användas för inrät
tande av ett hem för kvinnliga stu
derande. 

* 

K. m:t har tilldelat friherrinnan 
Louise Falkenberg, född Ekman, me
daljen i guld av tolvte storleken med 
inskrift: "Illis quorum meruere la-
bores". 

* 

En ny engelsk kvinnotidning har 
sett dagen, Everywoman". Den. re
digeras och skrives av kvinnor samt 
skall bli något fullständigt nytt, 
oerhört och oanat i kvinnotidnings-
väg — publikationen skall nämligen, 
säges det i prenumerationsanmälan, 
bli i verklig mening "intelligent och 
levande". 

De gamla engelska kvinnotidnin
garna känna sig givetvis piquerade 
av att på detta sätt frånkännas 
"intelligens och liv". 

Staden Paris har beslutat att av
skaffa sina kvinnliga gatsopare, "les 
balayeuses", ehuru de voro både 
trevliga att se på och med kraft oeh 
övertygelse förde sina sopkvastar. 
Skälet till avskedandet uppgives va
ra att arbetet är för tungt för kvin
nor. Ett rykte vill emellertid veta, 
att anledningen är en annan och för
nuftigare, nämligen att det fanns en 
hel del manliga aspiranter på befatt
ningarna. 

Vår-Revy 

hos 

Vollm ers-JVIeetbs. 

Säsongens stora evenemang, revyn 
av vårmoder hos Vollmers-Meeths i 
fredags, hade som alltid samlat en 
fulltalig och elegant publik till Da
mernas paradis. Tyvärr skedde upp
visningen just i pressläggningisögon-
blicket, varför ingen detaljerad skild
ring medhinnes av de skådade här
ligheterna. Så mycket kunna vi 
dock. säga att våra moders skapare 
och kvinnliga sinnens tyranner full
ständigt lyckats i sin avsikt att utså 
alla dessa önskningars frö, varur en 
ny säsong inom damvärlden blommar 
upp.o 

Något direkt revolutionerande er
bjuda emellertid vårmoderna lyck
ligtvis icke. Bibehållen är alltjämt 
den raka linjen och — kanske mest 
tack vare den engelska damvärldens 
resoluta bistånd — den korta eller 
endast svagt förlängda kjolen. 

Svart blir i år modefärgen. Man 
såg mycket antingen helt svart i oli
ka stoffer eller med förtjusande bro
derier och garneringar i klara färger. 
Broderier och plisseringar, t. o. m. 
plisseringar av hela dräkten, voro 
förhärskande. Matta fina färger i 
skärt, grått, gult och grönt kunna 
betecknas som en nyhet. Särskilt 
förnämlig var en baldräkt i mattskärt 
crêpe de chine med läckert, ljusgrått 
broderi i fågelmotiv. Med så många 
stilfulla och vackra saker att välja 
på kan .man förutse en lysande sä
song. 

Polly. 

För KONFIRMANDER! 
Ett parti Vita Voileklädningar (Vienermod) 

I®" realiseras "WBT 

Tyger för Ivlädningar i stort nyhetssortiment och billif/u priser. 

Friberg & Anderson 
Tel. 7235 1 Kungsportsplatsen 1 Tel. 7235 

(Eftertryck förbjudes). 

Studier i national 

ekonomi. 
J^ågra litteraturanvisningar. 

Av Fil. lic. FABIAN von KOCH. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Hur går det till när man köper 
utländska varor, gå pengarna då in
landet? Varpå beror det att kvin
nor i regel ha mindre betalt för sitt 
arbete än män? Vad är det som be
stämmer en varas värde, dess pris? 
Vilka är orsakerna till att det —-
även under normala tider — före
kommer arbetslöshet, detta trots att 
det ständigt finns så många arbets
uppgifter? Vad kan göras för att 
bekämpa arbetslösheten? Dessa och 
många andra ekonomiska frågor må
ste intressera nästan var och en. För 
att få svar är det nödvändigt att stu
dera nationalekonomi. I det följan
de skola ett par ord sägas till led
ning för dem som ha lust att ägna 
någon del av sin fritid åt studiet av 
ekonomiska frågor men som ännu ej 
alls tagit itu därmed. 

Roligast och på samma gång mest 
praktiskt torde vara att först under 
ledning av kompetent person delta
ga i en kort kurs i nationalekono
miens grunder och att sedan läsa lit
teratur. Kurser anordnas numera 
som bekant av såväl Folkbildnings-
förbundet som Arbetarnas bildnings
förbund samt av Kooperativa för
bundets studieavdelning. Påpekas 
bör, att vad det kommer an på icke 
är att lära sig en massa lärda termer 
och ej heller att slå i sig en mängd 
ekonomiskt-statistiska siffror. Utan 
vad det gäller är att söka förstå de 
nationalekonomiska tankegångarna, 
att lära sig själv tänka nationaleko
nomiskt. Om man planlöst läser den 

ena boken efter den andra lär man 
sig emellertid ej mycket och kommer 
dessutom snart att tröttna. Det är 
av detta skäl som det är önskvärt att 
under den första tiden få hjälp av 
någon person som genom frågor och 
svar förvissar sig om att man upp
fattat det som är av väsentligt in
tresse. 

Men att studera nationalekonomi 
utan personlig handledning går na
turligtvis även det. Det gäller emel
lertid då att arbeta efter en viss plan. 
Lämpligt torde vara att grundligt 
läsa och tänka igenom åtminstone 
en lärobok och att- sedan övergå till 
skrifter och uppsatser som behandla 
speciella ämnen. Så snart man på
träffar något som man ej förstår — 
eller som man är oense med lärobo
kens eller skriftens författare om — 
bör man anteckna detta för att sedan 
vid tillfälle diskutera frågan med 
vänner ooh bekanta. Vilken natio
nalekonomisk litteratur bör, när det 
gäller studier på egen hand, i främ
sta rummet komma i fråga? 

Vad först beträffar populära lä
roböcker — som ge en översikt av 
ämnets olika grenar — har man att 
välja mellan professor Brismans 
"Nationalekonomi" (292 s.; inb. 10 
kr.), professor Sommarins "Ekono
milära" (en teoretisk och en praktisk 
del; sammanlagt 410 s.; inb. 11 kr.) 
och professor Silverstolpes "Natio
nalekonomi för alla" (163 s.; häft. 
3:50). Den som har rätt god tid till 
sitt förfogande och som vill komma 
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XJätineé shaft 
kramas-ej vridas -vr siden 

En gång i tiden var det endast vid något viktigt till= 
fälle, man använde siden — nu användes det till nästan 
allt, ty någon risk finnes ej vid tvättning. Man kan tvätta 
på det lätta Luxssättet. 

Lux är ren tvål i flingor. I kokande vatten vispas det 
till ett kraftigt lödder. 

Vrid aldrig siden — tråden splittras. Gnuggning är 
onödig. Smutsen dragés ur. 

Lägg aldrig bort siden utan att först ha tvättat det i Lux. 

Att tvätta siden. Gör ett lödder med Lux. Tillsätt kallt vatten, till dess 
lösningen blir ljum. Krama löddret genom plagget. Vrid ej. Skölj i ljumt 
vatten och rulla in plagget i en hancKfuk. När det är nästan torrt, stryk 
med ett varmf — ej hett — järn. 
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SUNLIGHT SAMTAL A..B, GOTEBORO 

in i så många praktiskt-ekonomiska 
frågor som möjligt torde böra välja 
någon av de två förstnämnda; den 
som har mindre tid torde böra stan
na vid Silverstolpes "Nationaleko
nomi för alla", vilken är synnerligen 
lättläst, samtidigt som den dock ger 
en mycket god inblick i ekonomiska 
sammanhang. Vill man ha närmare 
svar på frågan hur priserna bildas, 
varför den ena varan är dyr och den 
andra billig, kan man därjämte läsa 
"Tillgång och efterfrågan" (208 s.; 
inb. 5 kr.) av en ung engelsk natio
nalekonom Henderson. 

Vad sedan beträffar arbeten som 
behandla särskilda grenar av natio
nalekonomin, må här endast nämnas: 

Cassel, Socialpolitik (150 s.; häft. 
2,50). 

Cassel, Penningväsendet efter 1914 
(356 s.; 8,50). 

Heckscher, Gammal och ny ekono
misk liberalism (99 s.; 2 kr.). 

Heckscher, Svenska produktions
problem (274 s.; kr. 7,50). 

Sedan man studerat dessa arbeten 
torde man vara tillräckligt orienterad 
för att med stor behållning kunna 
läsa de uppsatser i aktuella ämnen, 
som våra nationalekonomiska pro
fessorer ofta skriva i tidningar och 
tidskrifter. 

För vidare studier må ihänvisas till 
litteraturförteckningarna i professor 
Brismans Nationalekonomi och pro
fessor Sommarins Ekonomilära (nya 
upplagan). 

Ceater. 

LORENSBERGSTEATERN. 

•Cvå enaktare. 

Om Lorensbergsteaterns senaste 
pjäsval i någon mån går i trötthe
tens tecken är detta förklarligt. Tea
tern har utan framgång försökt allt 
vad försökas kan ända från den sto
ra klassiska, konsten fram till nuti
dens Kleinkunst och komedier. Den 
har förgäves trevat efter ett fäste i 
publikens hjärta. Shakespeare, 
Strindberg, Ibsen, T ago re, Gals
worthy, Wilde —• allt har varit up
pe och allt har dunstat bort som om 
det aldrig varit. Man kan efter dy
lika prestationer inte med någon 
rättvisa klaga på repertoaren. Ej 
heller kan man skylla ifrån sig på 
skådespelarna. Det är en säker och 
väl samspelad trupp, med framståen
de förmågor i de olika facken som 
teatern efter en femårig kontinuerlig 
verksamhet nu förfogar över. Och 
får man bland dem också icke räkna 
de allra förnämsta stjärnorna, bör 
man erinra att dessa, med den kon
kurrens som dock verkligen existe
rar på området just icke uppmunt
rats att lysa från Göteborgs firma
ment. 

Allra minst kan man numera dölja 
sin likgiltighet bakom de höga bil
jettprisen. Dessa äro sänkta nästan 
till förkrigspriser — man får med 
andra ord en fullt acceptabel plats på 
Lorensbergsteatern billigare än på 
en kinematograf. 

Det är alltså endast teaterintres
set, detta speciella intresse, som varje 
afton flammar upp på nytt i huvud
stadens liv, som fattas i Göteborg. 
Följaktligen har här det egendomli
ga förhållandet uppstått att vi äga 
en ledande talscen, som ingenting 

bereder de personer, vilka sakna 
större tillgängligt kapital, mån
gahanda bekymmer. Den bästa 
met den för svårigheternas över

vinnande är en 

Hos oss erhåller Ni allt som till
hör bosättningen, såsom Möbler, 
Sängutstyrslar, Linneutstyrslar, 
Gardiner, Måtto?, Belysnings
armatur, Köksuppsättningar, Sil
ver, Glas oeh Porslin m. m. 
Priserna vid dessa köp äro pre
cis desamma som vid kontant. 
Någon borgen erfordras ej. Be
gär närmare upplysningar och 

prospekt i vår Möbelavdelning, 
Telefon 1 6 8 4 5. 

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

Ferd. Lundquist & Co. 
G Ö T E B O R G  

H. M iwnuugen 
Hovleverantor 

BLOMSTER-
hälsningar 
över hela jorden. 

Beställningar å blommor ombesörj es kost-
nadsfritt under garanti for omsorgsfu 
utförande å alla platser av 

Vasa Blomsterhandel 
OUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 10365. Telegr. Vasa 

Medlem av Föreningen för b'°®steÎ! 
ställningsförmedling samt de ^ 
nella organisationerna F. T. O. 1 u- ' 
samt B-V. i Tyskland. 6000 medlemmar, 

<S<ia det med 

skonar kläderna och händer» 
Krymper ej yHe* 

brister utom publik, och en pu ^ 
som ingenting felas utom be 

en ledande talscen. ^ 
Under dylika förhådanden 

förklarligt, om en viss vdW 
ooh kanske trötthet smånmgo P ^ 
lar teaterledningens val av . 
pertoar. Den danske fo** 

Carl (Sandrups lilla w ,i 
på den rike mannens 
heller upp det nya P™gra®isk8 de-

Oscar Rydqvists drar i 
butarbete Den skona M ^ 
mångt och mycket ne ^ed 
huvud är denna virvel av ^ vari 

nya och ideligen nya Pj1 j 't J„, 

våra teatrar 1 stort ^ ^ ̂  
långt ifrån av godp. ^tion * 
vid sidan av denna s sav»l 
dramatisk standardisera ^ eJJ 

nordiskt som utländsk efto»r-

K,vell „1, 
som många av publiken 

Offentliga nöjen. 
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TIGGARSTUDENT 'EN. 

Var je  afton kl. S: 

Geishan. 

YNFGNSB 
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Varje afton 
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ANNONSERA. 
Varje afton kl. 8: 

Flamman. 

L I U A T E A T E R N Y  
yjrdag och söndag kl. 7 och 9: 

övriga dagar kl. 8: 

Bröderna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

HEMSLAVINNOR. 

Konfirmationen 
finnes det största urvalet 

Skodon 
hos 

Knngsg. •. 51 Skomaçasin Tel. 9179. 
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C l a e s  O h l é n s  
VÄVNADS H AN DEL, KUNGSGATAN 53. 

många skulle ha verklig glädje av 
att få stifta ny bekantskap med. 

Härmed avses icke att frånerkän-
11a det nya programmet alla för
tjänster. Gandrups pjäs både är och 
T)lev given såsom en mycket njutbar 
enaktare, utomordentligt stilfullt 
iscensatt oeh fängslande från början 
till slut genom det överlägsna sätt 
varpa hr Rune Carlsten lancerade 
sin roll som den rike mannen. En 
charmant prestation! En skådespe-

SBBä 
Uppritade och pft-
. började Vitvaror > 

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

lartriumf, som bara den, gav valuta 
åt kvällen. ' 

Tyvärr uppbars Oscar Rydqvists 
enaktare icke av några motsvarande 
förtjänster. Författaren saknar gi
vetvis icke teaterblick, men kan ej, 
om han icke har mera att komma 
med, upptaga konkurrensen med den 
enklaste sensationsfilm. Av roll-
innehavarna i denna pjäs minns 

man med nöje skömakarparet fru 
Tekla Sjöblom och hr Torre Ceder
borg samt tidningsförsäljaren lu
ll il helm Berndtson. 

Ett i allt har Lorensbergsteatern 
med sitt senaste program knappast 
slagit något större slag. Men det är 
också möjligt att den c I ter de engage-
mentsavtai, som redan äro träffade 
med några av dess främsta krafter, 
icke ens önskar ett förtlevande i sitt 
nuvarande skick även om detta kun
de bjudas den under mindre bekym
mersamma förhallailden än de nuva
rande. 

-e. 

STORA TEATERN. 

Geishan. 

Det ä r  redan ett kvarts sekel sedan 
Geishan gjorde den engelske kompo
sitören Sidney Jones namn ryktbart 
över kontinenten. Och när man nu 
återser den populära operetten, vars 
alla, melodier en gång lågo i vars 
mans mun, finner man att den allt
jämt besitter samma förmåga att tju
sa med sin exotiska stämning, sin 
smekande melodiösa och lätt.förståd-
da musik. Stora Teatern har heller 
ingenting sparat för att få den sanna 
prakten och färgglädjen över det hela 
och de viktigaste partierna lagda i 
de rätta händerna. Eva Lewerths 
0 Mimosa San sjunger bedårande och 
står i övrigt orientaliskt mjuk och 
vacker mot Alfhild Weijdens lustiga 
och söta engelska miss. På svärds
sidan dominerade vid sidan om 

hr Kinch hr John-Erik Strand-
mans markis. Han är nu en 
gång för alla mannen som gör, vad 
som fa l ler  honom in och alltid får 
publiken med sig. Ett par aktnings
värda studier voro ä ven hr Josef Nor
mans Wun Si och Greta Söderbergs 
lilla intriganta Juliette. Däremot 
kunde hr Oscar Tjernberg knappast 
ha sjungit okänsligare och likgilti-
gare om han haft en kvast i famnen 

1 st. f. den strålande ljuva O Mimosa 

San. Operetten förtjänar att samla 
goda hus så länge den står kvar på 
programmet. 

Man måste nära nog vara ett snille 

för att vara en god äkta man. 

* H. de Balzac. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

w 

Dig. jord och hav, jag famna vill, 

och allt som hör det sköna till 

Jag, YvY-tvål-ekvator, 

All skönhets regulator. 

cyaljes överallt. Pris Jer. 1:~ pr si. 

1. # 

AKTIEBOLAGET YvY* FABRIKEN 
YSTAD 

l̂ mbiträdet. 
Jag har varit en smula vacklande 

i  denna fråga .  Uppriktigt  sagt har 
jag icke haft deii erforderliga erfa
renheten. 

Mitt liv har förflutit i relativ ro 

med "timpass", som då och då ändrat 
ålder, lynne och andra egenskaper. 
En dag har jag sett ett nytt ansikte 
ute i köket — det är allt. 

Men så kom influensan. Mitt 
pass" blev sjuk. Och ett par dagar 

senare kände jag mig själv färdig. 
— Tag dig ett ordentligt hembi

träde! sade mina vänner. En äldre 
stadgad människa! 
Jag tog en äldre, stadgad männi

ska. Hon bara soy. Sov, sov, när 
jag kom, när jag gick. När hon so
vit i fjorton dygn, kände hon sig ut
vilad 110g att med kraftig uppmunt
ran från min sida söka en annan 
liggplats. 

— Du skall ta en ung, bildbar 
människa! rådde mina vänner. 

Jag tog en ung, bildbar människa. 
Hon sov aldrig. Varje natt stod 
sängalkoven i. köket tom, och varje 
dag vimsade en utvakad varelse med 
brandröda ögon lik en yr höna om
kring i  mitt hus .  E11 morgon fann 

jag ingen . i sängalkoven — och 
därmed var den historien klar. 

— Du skall inte ta någon fö r  gam-

rra O 5? 
cV» Modernaste £ 

I Sommartyger. | 
^ Rikt urval. Låga priser. £ 
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mal och inte någon för  ung, sade 
mina vänner. 
Jag tog en medelålders. Hon bara 

satt. Satt och fantiserade ihop det 
tjockaste, äckligaste kaffe jag nå
gonsin druckit, dtai flottigaste, be
synnerligaste mat, som någonsin 

kommit genom min mun. En dag 
var jag matförgiftad och min me
delålders Helga de la Brache för
svann ur mitt hus. 

— Du skall varken taga det ena 
eller det andra, sade mina vänner, 
utan en flicka av bättre familj. 

Jag tog en flicka av bättre familj . 
Hon ville bara hålla mig sällskap. 

Den enda fördel mitt obefästade till
stånd medför, nämligen rättigheten 
att obegränsat få sysselsätta mig med 
egna intressen var ohjälpligen mis-
tad. Jag hade en familjemedlem, 
som skulle sysselsättas, en gäst vid 
bordet, som skulle konverseras, en 
likställd som skulle roas, underhål
las. Jag slet som en hjälte med 
prat, musik och teater om dagarna 
och mitt eget arbete om nätterna. 

Flickan var snäll, men "dumfin". 
I denna slags finhet ingick att hon 

ej skulle förstå kökets mysterier 
bättre än jag. Jag upptäckte snart 

att hon lagade mat efter min gamla 
rara och välmenande, men fruktans
värt opraktiska Gustava Björklund. 
Tolv äggulor och en halv liter visp
grädde till en liten vaniljsås och i 

den stilen. Tänkbart år 1850 men 

alldeles på taket anno 1924. 
En dag- kom hön in med en ny

köpt stekpanna och frågade: 
— Hur gör man en stekpanna 

ren? 

JîîM.7.ftîiîi 

Jag kände att jag ändrade färg. 
Det hela föreföll mig totalt bak
vänt. 

— Yet inte ni det, som åtagit er 
att sköta hushåll? frågade jag. 

— Sådana sysslor gjorde alltid 
jungfrurna i mitt hem, svarade hon 
stolt. 

Hon var nu inte bara den avlö
nade bättre hushållsfröken, utan fa
miljemedlemmen, som ville påminna 
mig om sin ställning. 

— I så fall är det väl säkrast att 
jag också skaffar mig en jungfru, 
som kan utföra de där sysslorna åt 
mig, svarade jag kort. 

Och så var den sagan all. 
Nu har jag återigen ett pass på 

timmar. Hon bara diskar. Det är 
ett slammer som från köket J)å en 

restaurang. Men som hon slår sön
der i samma tempo, har jag ett svagt 
hopp om att snart intet skall åter
stå att skramla med, och att sålunda 
även denna prövning skall få en 
slutlig ända. 

Ragna Veters. 

Kamratföremngen "De van
föras väl" 

är en sammanslutning mellan nuva
rande och forna elever vid rikets tre 
vanföreanstalter samt för vanföre
vård intresserade. Föreningen, som 

i dagarne bildats vid ett kamratmöte 
å Göteborgs Vanföreanstalt har till 
ordförande valt föreståndarinnan vid 
Göteborgs Vanföreanstalt och initia
tivtagare till föreningens bildande, 
fröken Ànna Vogel. Till hedersleda
möter kallades professor Patrik Hag
lund, Stockholm, fru Alice Bonth-
rom, Sigtuna samt fröken Thora 
Reuterswärd, Hälsingborg. 

Ifitsäiulantes S P A L T  
* 

Hpropos Kvinnan ocb 
hemmet. 

Om det ej  vore allmänt känt, hur 
angelägna kvinnor oftast äro att bli 
gifta, skulle man nästan tro, att det 
vore något alldeles rysligt att ha ett 
eget hem — att döma av Sunday 
Express, resp. skriftställaren James 
Douglas. Kanske det, när allt kom
mer omkring, är med äktenskapet 
som med ett falskt mynt: "Det är ic
ke, vad det synes vara; den, som får 
det tror, att det är något annat; och 
den, som vet vad det är, vill inte ha 
det". 

Naturligtvis är  skötandet av ett 
hem inte en dans på rosor, utan ett 
ordentligt fullödigt arbete. Men var
för skall en kvinna inte ha ett dy
likt? Ar det öndvändigt, att hem
mets skötande blir en plåga, en ka
rusell, ett släpgöra, som tar kål på 
lynne, hälsa, nerver? Ligger ej felet 
i så fall hos kvinnorna själva, som 
ofta visa en stor brist på förmåga 
att organisera det dagliga.? Först 
oeh främst synes mig bör det dag
liga arbetet ordnas efter system, med 
en noggrann ordning, även i småsa
ker. Att söka efter allt möjligt är 
upprivande och bringar ur jämvikt. 
(Undrar, hur Red. av Kv. T. vid ar
betet skulle bli till mods, om bly
ertspennor låg i papperskorgen, bläc
ket stod på ett skåp, sugpapperet un
der mattan o. s. v.? — Red:s svar: 
Våra blyertspennor, saxar etc.. hål
las väl fasttjudrade!) 

För det andra gäller det, att upp
fostra sin omgivning, man och barn 
t. ex., till att hålla reda på sina re
spektive tillhörigheter och att lägga 
dem på sin plats. För det tredje 
kunde det kanske minskas något på 

Üccnilöjatj. 
R O M A N  
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SII» , ^ S^A tjäna till? Låt 
» vara' • „ „ 

8TT FÜR< . AR JU SA fasligt lätt 
«I VÄRV""^ KAKOM ljuset. Jag är 

vil l  •S ^(>N^ ERN°T er alla. Där-
TR ju hem. 
uan lni 1 

^ Allti derna «j"nka. 
f°rtSATTP 

IF' detta enda svar! och han 

^AT du • "V^ skärpa: Just nu 
^RAINÅT ^ dig här för veckor 

®å? TW •• - 1 
(U -p- „ ar JU du' som • ' ' 11 Siedler? 

— Om du  tillåter det, . . . äntli
gen .. . 

— Vill du utan vidare lämna ho
nom i sticket med sitt arbete? Du 
har plötsligt blivit full av nycker. 

— Det går väl inte, det har du 
rätt i, det kan jag ej. Men sedan, 
— jag skulle bli dig så tacksam,. . . 

Med en ironisk bugning sade han: 
Alldeles som du befaller. 

På vägen till kontoret gick Henry 
i  tunga tankar .  .  .  Varför hade han 
ej låtit Elisabeth som fästmö få veta 
allt, varför hade detta då synts ho
nom så omöjligt? Ack, just på grund 
av hennes oskuldsfulla okunnighet 
om det mondäna livet, hennes skyd
dande slöja. 

Det hade förefallit honom brutalt 
och som en onödig grymhet att, in
nan han själv ännu öppnat för hen
ne portarna till kärlekens och lidel
sens rike, störa hennes väsens vackra 
ro och rubba hennes fasta tro på li
vets renhet. Ja, för att skona henne 
hade han tegat, det insåg han först 
nu klart, oc.li kanske också för att 
skona sig själv. 

Han var ju så fullständigt botad 
från den yrsel, som gripit honom i 

och med den uppflammande lidelsen 
för Julie. Hade han icke själv be
traktat det hela närmast Som ett 
slags frisk sjukdom, i vilken lians 

naturells överskott på kraft rasat ut? 
Hur motbjudande hade det icke 
synts honom att avslöja denna sin 
vrångbild för Elisabeths oskyldiga 
blick. Han hade ju kunnat fram
ställa saken i en förmildrad, ljusare 

dager, om han icke ansett ett sådant 
handlingssätt fegt. 

Han ville ju ha henne till sin go
da livskamrat, hon skulle, då hon 
först helt vaknat upp, lära känna och 
ha fördrag med honom isådan han nu 
en gång var; han skulle sedan inte 

söka försköna någonting utan till
sammans med henne försöka att fin
na förklaringar till dylika utbrott. 

Att man vågat framställa denna 
sak för henne under en så illvillig 
form... Ack, om han haft mod att 
tala ut från början ... nu hade det 
på omvägar kommit fram till henne 
vid det mest ogynnsamma tillfälle! 

Trött och i misshumör trädde han 
in på sitt kontor. Dörren till Franz 
Wiesners modernt inredda privat
byrå stod halvöppen — för att få 

sina tankar 'skingrade gick van der 
Borgk ditin. 

Wiesner satt med båda armbågar
na stödda mot skrivbordet och ha
kan nedborrad i de sammanknäppta 
händerna och stirrade framför sig, 
alldeles grå i ansiktet och med sorgs
na ögon. 

— Goddag, F ranz, hur är det fatt? 
— Julie . . . 
— Och Szagady? Tar du  det då 

inte lite för tragiskt? Det är ju en 
gammal historia. 

— Nej, det är just, vad det inte 
är! Han kastade sig tillbaka i stolen. 
Om det bara vore det, då skulle det, 
trots allt, blott vara. lek från hen
nes sida, alltid blott lek! Förlåt. . . 

— Tala du lugnt ut. 
— Men den här gången älskar hon 

honom! denne . . . denne idiot, denna 
pojkvalp! Hon är kär i honom! 

Utom sig for  han med båda hän
derna genom sitt tunna hår, medan 
hans munvinklar sänkte sig som till 

gråt. 
— Det är ju att skratta åt, inte 

sant? Han är fjorton år yngre, en 
eländig posör, och hans konst? . . . 
inom ett par år är han ur leken! 

Och när han  nu fa r  till Amerika på 
sin "grande tournée", vad tror du 
sker? Han sprang upp, grep tag i 
Henrys axel och flämtade hest i 
hans öra: 

— Hon följer med, jag vet det! . . . 
Hon följer med! och hans svaga 
kropp darrade av sinnesrörelse. 

Henry förde honom till en läder-
klädd bänk mellan bokhyllorna, 
satte sig bredvid honom, och i det 
han befriade sig från Wiesners grepp 
sade han: Lugna dig då, Franz! 

Denne satt framåtlutad och vred 
sina händer: 

—-Jag har uthärdat allt, förlåtit 
allt, beständigt, i den förhoppningen, 
att när hon rasat ut, skulle hon bli 
förståndig och komma tillbaka till 
mig, som alltid hållit fast vid henne, 
alltid . . . trots allt! Och till och med 
när hon började med dig... så var 
det alltsammans ju blott lek, det 
gjorde mig ingenting, ... en lek som 
fort gick Över och så . . . trodde jag, 
att hon skulle lugna sig — men nu — 
Hans kropp ryckte av återhållen 
gråt. 

Henry van der Borgk satt bred
vid den förtvivlade mannen med 

blandade känslor. Det var mycket 
i  Wiesners natur, som verkade från
stötande på honom, men ett visst nå
got, kanske den starkares medlidan
de, kanske vetskapen om att rena 
konstnärsnaturer ha sina svagheter, 
gjorde, att han alltid höll fast vid 
sin kusin, hans kamrat sedan många 
och långa år. 

Plötsligt sprang Wiesner upp och 
ropade med höjd röst, som slog över 
av sinnesrörelse: 

— Men jag vill det inte, jag tillå
ter det inte, hon ödelägger sitt eget 
och mitt liv, Henry! Jag låter henne 
inte resa, du måste hjälpa mig! Jag 
låter henne inte resa, du måste hjäl
pa mig! Jag låter henne inte resa. 

— Det kan jag inte hjälpa dig 
med. 

— Inte, inte? 
— Nej. 
Wiesner ryckte formligen till vid 

det hastigt utstötta ordet. 
— Hör du, Franz, kan du inte 

sluta upp med att springa omkring 
så där! Sätt dig då, så att man kan 
tala i lugn och ro. Och under in
trycket av den fasta blicken från 
kusinens mörka ögon, återtog verkli-
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Och nu återstår frågan hnr kraft 
kan tagas ur hatet. 

Låt oss hämta förklaringen hos en 
expert på själslivets område, den 
amerikanske psykologen professor 
"William James. 

"När det gäller handling både på 
det kroppsliga och själsliga områ
det", skriver han, "bryta sig alltid 
två krafter inom oss, vi känna vilje
impulser, som söka driva oss i en viss 
riktning, och hindrande impulser «om 
ställa sig i vägen för oss. Om vi i 
ett sådant ögonblick skola handla el
ler icke handla beror på om vilje
impulserna eller de hindrande impul
serna äro de starkaste. 

Det är viljan som sätter oss i verk
samhet. 

Viljan väckes och upprätthålles av 
våra sinnesrörelser och känslor. Ju 
starkare och beständigare dessa eg-
gelser äro, desto kraftigare, uthålli-
gare, mera förmående är viljan. Ju 
flera och ju starkare rörelserna i 
själen äro, desto större krafttillskott 
får viljan." 

Våra sinnesrörelser och känslor in
nesluta en mot deras styrka svarande 
energimängd, det är ur dem vi hämta 
vår viljekraft. Att dämpa själens 
rörelser är att beröva oss kraft. Vi 
skulle på denna väg kunna nå ända 
ned till det psykasteniska (själssva
ga) tillstånd, där känslolivet icke 
längre företer några egentliga rörel
ser, där viljan är slocknad, hand
lingskraften borta och livet fullstän
digt utan mening. 

Att ge våra sinnesrörelser och 
känslor fria tyglar skulle vara att 
förspilla mycket av deras dyrbara 
kraft på värdelösa, oförnuftiga och 
vanhedrande ting, till skada för oss 
själva. 

Vad vi böra sträva efter är tyd-

r ^ 
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JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
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Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Hemmets t idning 
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen 

Lösnummerpris 10 öre. 

ligen inhämtandet av konsten att 
kontrollera och utnyttja den i våra 
känslor inneslutna energien. Denna 
är helt säkert i sig själv varken ond 
eller "god — det är vårt sätt att an
vända den, som gör den till det ena 
eller andra. 

från fcvtnncvärlden. 

Våra kvinnliga tjänstemäns löne
regleringsfråga kommer icke före vid 
årets riksdag. En ny utredning skall 
äga rum. 

Hovmarskalken Coyet, som vid 
universitetets 250-årsjubileum done
rade 100,000 kr. till ett studenthem, 
har nu uttryckligen önskat, att do
nationen måtte användas för inrät
tande av ett hem för kvinnliga stu
derande. 

* 

K. m:t har tilldelat friherrinnan 
Louise Falkenberg, född Ekman, me
daljen i guld av tolvte storleken med 
inskrift: "Illis quorum meruere la-
bores". 

* 

En ny engelsk kvinnotidning har 
sett dagen, Everywoman". Den. re
digeras och skrives av kvinnor samt 
skall bli något fullständigt nytt, 
oerhört och oanat i kvinnotidnings-
väg — publikationen skall nämligen, 
säges det i prenumerationsanmälan, 
bli i verklig mening "intelligent och 
levande". 

De gamla engelska kvinnotidnin
garna känna sig givetvis piquerade 
av att på detta sätt frånkännas 
"intelligens och liv". 

Staden Paris har beslutat att av
skaffa sina kvinnliga gatsopare, "les 
balayeuses", ehuru de voro både 
trevliga att se på och med kraft oeh 
övertygelse förde sina sopkvastar. 
Skälet till avskedandet uppgives va
ra att arbetet är för tungt för kvin
nor. Ett rykte vill emellertid veta, 
att anledningen är en annan och för
nuftigare, nämligen att det fanns en 
hel del manliga aspiranter på befatt
ningarna. 

Vår-Revy 

hos 

Vollm ers-JVIeetbs. 

Säsongens stora evenemang, revyn 
av vårmoder hos Vollmers-Meeths i 
fredags, hade som alltid samlat en 
fulltalig och elegant publik till Da
mernas paradis. Tyvärr skedde upp
visningen just i pressläggningisögon-
blicket, varför ingen detaljerad skild
ring medhinnes av de skådade här
ligheterna. Så mycket kunna vi 
dock. säga att våra moders skapare 
och kvinnliga sinnens tyranner full
ständigt lyckats i sin avsikt att utså 
alla dessa önskningars frö, varur en 
ny säsong inom damvärlden blommar 
upp.o 

Något direkt revolutionerande er
bjuda emellertid vårmoderna lyck
ligtvis icke. Bibehållen är alltjämt 
den raka linjen och — kanske mest 
tack vare den engelska damvärldens 
resoluta bistånd — den korta eller 
endast svagt förlängda kjolen. 

Svart blir i år modefärgen. Man 
såg mycket antingen helt svart i oli
ka stoffer eller med förtjusande bro
derier och garneringar i klara färger. 
Broderier och plisseringar, t. o. m. 
plisseringar av hela dräkten, voro 
förhärskande. Matta fina färger i 
skärt, grått, gult och grönt kunna 
betecknas som en nyhet. Särskilt 
förnämlig var en baldräkt i mattskärt 
crêpe de chine med läckert, ljusgrått 
broderi i fågelmotiv. Med så många 
stilfulla och vackra saker att välja 
på kan .man förutse en lysande sä
song. 

Polly. 

För KONFIRMANDER! 
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(Eftertryck förbjudes). 

Studier i national 

ekonomi. 
J^ågra litteraturanvisningar. 

Av Fil. lic. FABIAN von KOCH. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Hur går det till när man köper 
utländska varor, gå pengarna då in
landet? Varpå beror det att kvin
nor i regel ha mindre betalt för sitt 
arbete än män? Vad är det som be
stämmer en varas värde, dess pris? 
Vilka är orsakerna till att det —-
även under normala tider — före
kommer arbetslöshet, detta trots att 
det ständigt finns så många arbets
uppgifter? Vad kan göras för att 
bekämpa arbetslösheten? Dessa och 
många andra ekonomiska frågor må
ste intressera nästan var och en. För 
att få svar är det nödvändigt att stu
dera nationalekonomi. I det följan
de skola ett par ord sägas till led
ning för dem som ha lust att ägna 
någon del av sin fritid åt studiet av 
ekonomiska frågor men som ännu ej 
alls tagit itu därmed. 

Roligast och på samma gång mest 
praktiskt torde vara att först under 
ledning av kompetent person delta
ga i en kort kurs i nationalekono
miens grunder och att sedan läsa lit
teratur. Kurser anordnas numera 
som bekant av såväl Folkbildnings-
förbundet som Arbetarnas bildnings
förbund samt av Kooperativa för
bundets studieavdelning. Påpekas 
bör, att vad det kommer an på icke 
är att lära sig en massa lärda termer 
och ej heller att slå i sig en mängd 
ekonomiskt-statistiska siffror. Utan 
vad det gäller är att söka förstå de 
nationalekonomiska tankegångarna, 
att lära sig själv tänka nationaleko
nomiskt. Om man planlöst läser den 

ena boken efter den andra lär man 
sig emellertid ej mycket och kommer 
dessutom snart att tröttna. Det är 
av detta skäl som det är önskvärt att 
under den första tiden få hjälp av 
någon person som genom frågor och 
svar förvissar sig om att man upp
fattat det som är av väsentligt in
tresse. 

Men att studera nationalekonomi 
utan personlig handledning går na
turligtvis även det. Det gäller emel
lertid då att arbeta efter en viss plan. 
Lämpligt torde vara att grundligt 
läsa och tänka igenom åtminstone 
en lärobok och att- sedan övergå till 
skrifter och uppsatser som behandla 
speciella ämnen. Så snart man på
träffar något som man ej förstår — 
eller som man är oense med lärobo
kens eller skriftens författare om — 
bör man anteckna detta för att sedan 
vid tillfälle diskutera frågan med 
vänner ooh bekanta. Vilken natio
nalekonomisk litteratur bör, när det 
gäller studier på egen hand, i främ
sta rummet komma i fråga? 

Vad först beträffar populära lä
roböcker — som ge en översikt av 
ämnets olika grenar — har man att 
välja mellan professor Brismans 
"Nationalekonomi" (292 s.; inb. 10 
kr.), professor Sommarins "Ekono
milära" (en teoretisk och en praktisk 
del; sammanlagt 410 s.; inb. 11 kr.) 
och professor Silverstolpes "Natio
nalekonomi för alla" (163 s.; häft. 
3:50). Den som har rätt god tid till 
sitt förfogande och som vill komma 
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XJätineé shaft 
kramas-ej vridas -vr siden 

En gång i tiden var det endast vid något viktigt till= 
fälle, man använde siden — nu användes det till nästan 
allt, ty någon risk finnes ej vid tvättning. Man kan tvätta 
på det lätta Luxssättet. 

Lux är ren tvål i flingor. I kokande vatten vispas det 
till ett kraftigt lödder. 

Vrid aldrig siden — tråden splittras. Gnuggning är 
onödig. Smutsen dragés ur. 

Lägg aldrig bort siden utan att först ha tvättat det i Lux. 

Att tvätta siden. Gör ett lödder med Lux. Tillsätt kallt vatten, till dess 
lösningen blir ljum. Krama löddret genom plagget. Vrid ej. Skölj i ljumt 
vatten och rulla in plagget i en hancKfuk. När det är nästan torrt, stryk 
med ett varmf — ej hett — järn. 
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in i så många praktiskt-ekonomiska 
frågor som möjligt torde böra välja 
någon av de två förstnämnda; den 
som har mindre tid torde böra stan
na vid Silverstolpes "Nationaleko
nomi för alla", vilken är synnerligen 
lättläst, samtidigt som den dock ger 
en mycket god inblick i ekonomiska 
sammanhang. Vill man ha närmare 
svar på frågan hur priserna bildas, 
varför den ena varan är dyr och den 
andra billig, kan man därjämte läsa 
"Tillgång och efterfrågan" (208 s.; 
inb. 5 kr.) av en ung engelsk natio
nalekonom Henderson. 

Vad sedan beträffar arbeten som 
behandla särskilda grenar av natio
nalekonomin, må här endast nämnas: 

Cassel, Socialpolitik (150 s.; häft. 
2,50). 

Cassel, Penningväsendet efter 1914 
(356 s.; 8,50). 

Heckscher, Gammal och ny ekono
misk liberalism (99 s.; 2 kr.). 

Heckscher, Svenska produktions
problem (274 s.; kr. 7,50). 

Sedan man studerat dessa arbeten 
torde man vara tillräckligt orienterad 
för att med stor behållning kunna 
läsa de uppsatser i aktuella ämnen, 
som våra nationalekonomiska pro
fessorer ofta skriva i tidningar och 
tidskrifter. 

För vidare studier må ihänvisas till 
litteraturförteckningarna i professor 
Brismans Nationalekonomi och pro
fessor Sommarins Ekonomilära (nya 
upplagan). 

Ceater. 

LORENSBERGSTEATERN. 

•Cvå enaktare. 

Om Lorensbergsteaterns senaste 
pjäsval i någon mån går i trötthe
tens tecken är detta förklarligt. Tea
tern har utan framgång försökt allt 
vad försökas kan ända från den sto
ra klassiska, konsten fram till nuti
dens Kleinkunst och komedier. Den 
har förgäves trevat efter ett fäste i 
publikens hjärta. Shakespeare, 
Strindberg, Ibsen, T ago re, Gals
worthy, Wilde —• allt har varit up
pe och allt har dunstat bort som om 
det aldrig varit. Man kan efter dy
lika prestationer inte med någon 
rättvisa klaga på repertoaren. Ej 
heller kan man skylla ifrån sig på 
skådespelarna. Det är en säker och 
väl samspelad trupp, med framståen
de förmågor i de olika facken som 
teatern efter en femårig kontinuerlig 
verksamhet nu förfogar över. Och 
får man bland dem också icke räkna 
de allra förnämsta stjärnorna, bör 
man erinra att dessa, med den kon
kurrens som dock verkligen existe
rar på området just icke uppmunt
rats att lysa från Göteborgs firma
ment. 

Allra minst kan man numera dölja 
sin likgiltighet bakom de höga bil
jettprisen. Dessa äro sänkta nästan 
till förkrigspriser — man får med 
andra ord en fullt acceptabel plats på 
Lorensbergsteatern billigare än på 
en kinematograf. 

Det är alltså endast teaterintres
set, detta speciella intresse, som varje 
afton flammar upp på nytt i huvud
stadens liv, som fattas i Göteborg. 
Följaktligen har här det egendomli
ga förhållandet uppstått att vi äga 
en ledande talscen, som ingenting 

bereder de personer, vilka sakna 
större tillgängligt kapital, mån
gahanda bekymmer. Den bästa 
met den för svårigheternas över

vinnande är en 

Hos oss erhåller Ni allt som till
hör bosättningen, såsom Möbler, 
Sängutstyrslar, Linneutstyrslar, 
Gardiner, Måtto?, Belysnings
armatur, Köksuppsättningar, Sil
ver, Glas oeh Porslin m. m. 
Priserna vid dessa köp äro pre
cis desamma som vid kontant. 
Någon borgen erfordras ej. Be
gär närmare upplysningar och 

prospekt i vår Möbelavdelning, 
Telefon 1 6 8 4 5. 

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

Ferd. Lundquist & Co. 
G Ö T E B O R G  

H. M iwnuugen 
Hovleverantor 

BLOMSTER-
hälsningar 
över hela jorden. 

Beställningar å blommor ombesörj es kost-
nadsfritt under garanti for omsorgsfu 
utförande å alla platser av 

Vasa Blomsterhandel 
OUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 10365. Telegr. Vasa 

Medlem av Föreningen för b'°®steÎ! 
ställningsförmedling samt de ^ 
nella organisationerna F. T. O. 1 u- ' 
samt B-V. i Tyskland. 6000 medlemmar, 

<S<ia det med 

skonar kläderna och händer» 
Krymper ej yHe* 

brister utom publik, och en pu ^ 
som ingenting felas utom be 

en ledande talscen. ^ 
Under dylika förhådanden 

förklarligt, om en viss vdW 
ooh kanske trötthet smånmgo P ^ 
lar teaterledningens val av . 
pertoar. Den danske fo** 

Carl (Sandrups lilla w ,i 
på den rike mannens 
heller upp det nya P™gra®isk8 de-

Oscar Rydqvists drar i 
butarbete Den skona M ^ 
mångt och mycket ne ^ed 
huvud är denna virvel av ^ vari 

nya och ideligen nya Pj1 j 't J„, 

våra teatrar 1 stort ^ ^ ̂  
långt ifrån av godp. ^tion * 
vid sidan av denna s sav»l 
dramatisk standardisera ^ eJJ 

nordiskt som utländsk efto»r-

K,vell „1, 
som många av publiken 

Offentliga nöjen. 

S t o r a  T e a t e r n  
J 1 

K| J 30 Billighetsmatiné, 
otid&ë 

TIGGARSTUDENT 'EN. 

Var je  afton kl. S: 

Geishan. 

YNFGNSB 
varie afton kl. 8: 

u 

Varje afton 
PT PEN RIKE MANNENS 
R* 

1 TRAPPA. 
och 

PGK SKÖNA MELUSIN A 

'f j y j T T e a t e r n . 
gwU U-M" Billig""»1«»«' 

ANNONSERA. 
Varje afton kl. 8: 

Flamman. 

L I U A T E A T E R N Y  
yjrdag och söndag kl. 7 och 9: 

övriga dagar kl. 8: 

Bröderna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

HEMSLAVINNOR. 

Konfirmationen 
finnes det största urvalet 

Skodon 
hos 

Knngsg. •. 51 Skomaçasin Tel. 9179. 
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LAKANSVÄV 
—  i  a  1 1  a  b r e d d e r  —  
försäljes till fabrikspris 
10 % rabatt å helstycken 

• • 

C l a e s  O h l é n s  
VÄVNADS H AN DEL, KUNGSGATAN 53. 

många skulle ha verklig glädje av 
att få stifta ny bekantskap med. 

Härmed avses icke att frånerkän-
11a det nya programmet alla för
tjänster. Gandrups pjäs både är och 
T)lev given såsom en mycket njutbar 
enaktare, utomordentligt stilfullt 
iscensatt oeh fängslande från början 
till slut genom det överlägsna sätt 
varpa hr Rune Carlsten lancerade 
sin roll som den rike mannen. En 
charmant prestation! En skådespe-

SBBä 
Uppritade och pft-
. började Vitvaror > 

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

lartriumf, som bara den, gav valuta 
åt kvällen. ' 

Tyvärr uppbars Oscar Rydqvists 
enaktare icke av några motsvarande 
förtjänster. Författaren saknar gi
vetvis icke teaterblick, men kan ej, 
om han icke har mera att komma 
med, upptaga konkurrensen med den 
enklaste sensationsfilm. Av roll-
innehavarna i denna pjäs minns 

man med nöje skömakarparet fru 
Tekla Sjöblom och hr Torre Ceder
borg samt tidningsförsäljaren lu
ll il helm Berndtson. 

Ett i allt har Lorensbergsteatern 
med sitt senaste program knappast 
slagit något större slag. Men det är 
också möjligt att den c I ter de engage-
mentsavtai, som redan äro träffade 
med några av dess främsta krafter, 
icke ens önskar ett förtlevande i sitt 
nuvarande skick även om detta kun
de bjudas den under mindre bekym
mersamma förhallailden än de nuva
rande. 

-e. 

STORA TEATERN. 

Geishan. 

Det ä r  redan ett kvarts sekel sedan 
Geishan gjorde den engelske kompo
sitören Sidney Jones namn ryktbart 
över kontinenten. Och när man nu 
återser den populära operetten, vars 
alla, melodier en gång lågo i vars 
mans mun, finner man att den allt
jämt besitter samma förmåga att tju
sa med sin exotiska stämning, sin 
smekande melodiösa och lätt.förståd-
da musik. Stora Teatern har heller 
ingenting sparat för att få den sanna 
prakten och färgglädjen över det hela 
och de viktigaste partierna lagda i 
de rätta händerna. Eva Lewerths 
0 Mimosa San sjunger bedårande och 
står i övrigt orientaliskt mjuk och 
vacker mot Alfhild Weijdens lustiga 
och söta engelska miss. På svärds
sidan dominerade vid sidan om 

hr Kinch hr John-Erik Strand-
mans markis. Han är nu en 
gång för alla mannen som gör, vad 
som fa l ler  honom in och alltid får 
publiken med sig. Ett par aktnings
värda studier voro ä ven hr Josef Nor
mans Wun Si och Greta Söderbergs 
lilla intriganta Juliette. Däremot 
kunde hr Oscar Tjernberg knappast 
ha sjungit okänsligare och likgilti-
gare om han haft en kvast i famnen 

1 st. f. den strålande ljuva O Mimosa 

San. Operetten förtjänar att samla 
goda hus så länge den står kvar på 
programmet. 

Man måste nära nog vara ett snille 

för att vara en god äkta man. 

* H. de Balzac. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

w 

Dig. jord och hav, jag famna vill, 

och allt som hör det sköna till 

Jag, YvY-tvål-ekvator, 

All skönhets regulator. 

cyaljes överallt. Pris Jer. 1:~ pr si. 

1. # 

AKTIEBOLAGET YvY* FABRIKEN 
YSTAD 

l̂ mbiträdet. 
Jag har varit en smula vacklande 

i  denna fråga .  Uppriktigt  sagt har 
jag icke haft deii erforderliga erfa
renheten. 

Mitt liv har förflutit i relativ ro 

med "timpass", som då och då ändrat 
ålder, lynne och andra egenskaper. 
En dag har jag sett ett nytt ansikte 
ute i köket — det är allt. 

Men så kom influensan. Mitt 
pass" blev sjuk. Och ett par dagar 

senare kände jag mig själv färdig. 
— Tag dig ett ordentligt hembi

träde! sade mina vänner. En äldre 
stadgad människa! 
Jag tog en äldre, stadgad männi

ska. Hon bara soy. Sov, sov, när 
jag kom, när jag gick. När hon so
vit i fjorton dygn, kände hon sig ut
vilad 110g att med kraftig uppmunt
ran från min sida söka en annan 
liggplats. 

— Du skall ta en ung, bildbar 
människa! rådde mina vänner. 

Jag tog en ung, bildbar människa. 
Hon sov aldrig. Varje natt stod 
sängalkoven i. köket tom, och varje 
dag vimsade en utvakad varelse med 
brandröda ögon lik en yr höna om
kring i  mitt hus .  E11 morgon fann 

jag ingen . i sängalkoven — och 
därmed var den historien klar. 

— Du skall inte ta någon fö r  gam-

rra O 5? 
cV» Modernaste £ 

I Sommartyger. | 
^ Rikt urval. Låga priser. £ 
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mal och inte någon för  ung, sade 
mina vänner. 
Jag tog en medelålders. Hon bara 

satt. Satt och fantiserade ihop det 
tjockaste, äckligaste kaffe jag nå
gonsin druckit, dtai flottigaste, be
synnerligaste mat, som någonsin 

kommit genom min mun.  En dag 
var jag matförgiftad och min me
delålders Helga de la Brache för
svann ur mitt hus. 

— Du skall varken taga det ena 
eller det andra, sade mina vänner, 
utan en flicka av bättre familj. 

Jag tog en flicka av bättre familj . 
Hon ville bara hålla mig sällskap. 

Den enda fördel mitt obefästade till
stånd medför, nämligen rättigheten 
att obegränsat få sysselsätta mig med 
egna intressen var ohjälpligen mis-
tad. Jag hade en familjemedlem, 
som skulle sysselsättas, en gäst vid 
bordet, som skulle konverseras, en 
likställd som skulle roas, underhål
las. Jag slet som en hjälte med 
prat, musik och teater om dagarna 
och mitt eget arbete om nätterna. 

Flickan var snäll, men "dumfin". 
I denna slags finhet ingick att hon 

ej skulle förstå kökets mysterier 
bättre än jag. Jag upptäckte snart 

att hon lagade mat efter min gamla 
rara och välmenande, men fruktans
värt opraktiska Gustava Björklund. 
Tolv äggulor och en halv liter visp
grädde till en liten vaniljsås och i 

den stilen. Tänkbart år 1850 men 

alldeles på taket anno 1924. 
En dag- kom hön in med en ny

köpt stekpanna och frågade: 
— Hur gör man en stekpanna 

ren? 

JîîM.7.ftîiîi 

Jag kände att jag ändrade färg. 
Det hela föreföll mig totalt bak
vänt. 

— Yet inte ni det, som åtagit er 
att sköta hushåll? frågade jag. 

— Sådana sysslor gjorde alltid 
jungfrurna i mitt hem, svarade hon 
stolt. 

Hon var nu inte bara den avlö
nade bättre hushållsfröken, utan fa
miljemedlemmen, som ville påminna 
mig om sin ställning. 

— I så fall är det väl säkrast att 
jag också skaffar mig en jungfru, 
som kan utföra de där sysslorna åt 
mig, svarade jag kort. 

Och så var den sagan all. 
Nu har jag återigen ett pass på 

timmar. Hon bara diskar. Det är 
ett slammer som från köket J)å en 

restaurang. Men som hon slår sön
der i samma tempo, har jag ett svagt 
hopp om att snart intet skall åter
stå att skramla med, och att sålunda 
även denna prövning skall få en 
slutlig ända. 

Ragna Veters. 

Kamratföremngen "De van
föras väl" 

är en sammanslutning mellan nuva
rande och forna elever vid rikets tre 
vanföreanstalter samt för vanföre
vård intresserade. Föreningen, som 

i dagarne bildats vid ett kamratmöte 
å Göteborgs Vanföreanstalt har till 
ordförande valt föreståndarinnan vid 
Göteborgs Vanföreanstalt och initia
tivtagare till föreningens bildande, 
fröken Ànna Vogel. Till hedersleda
möter kallades professor Patrik Hag
lund, Stockholm, fru Alice Bonth-
rom, Sigtuna samt fröken Thora 
Reuterswärd, Hälsingborg. 

Ifitsäiulantes S P A L T  
* 

Hpropos Kvinnan ocb 
hemmet. 

Om det ej  vore allmänt känt, hur 
angelägna kvinnor oftast äro att bli 
gifta, skulle man nästan tro, att det 
vore något alldeles rysligt att ha ett 
eget hem — att döma av Sunday 
Express, resp. skriftställaren James 
Douglas. Kanske det, när allt kom
mer omkring, är med äktenskapet 
som med ett falskt mynt: "Det är ic
ke, vad det synes vara; den, som får 
det tror, att det är något annat; och 
den, som vet vad det är, vill inte ha 
det". 

Naturligtvis är  skötandet av ett 
hem inte en dans på rosor, utan ett 
ordentligt fullödigt arbete. Men var
för skall en kvinna inte ha ett dy
likt? Ar det öndvändigt, att hem
mets skötande blir en plåga, en ka
rusell, ett släpgöra, som tar kål på 
lynne, hälsa, nerver? Ligger ej felet 
i så fall hos kvinnorna själva, som 
ofta visa en stor brist på förmåga 
att organisera det dagliga.? Först 
oeh främst synes mig bör det dag
liga arbetet ordnas efter system, med 
en noggrann ordning, även i småsa
ker. Att söka efter allt möjligt är 
upprivande och bringar ur jämvikt. 
(Undrar, hur Red. av Kv. T. vid ar
betet skulle bli till mods, om bly
ertspennor låg i papperskorgen, bläc
ket stod på ett skåp, sugpapperet un
der mattan o. s. v.? — Red:s svar: 
Våra blyertspennor, saxar etc.. hål
las väl fasttjudrade!) 

För det andra gäller det, att upp
fostra sin omgivning, man och barn 
t. ex., till att hålla reda på sina re
spektive tillhörigheter och att lägga 
dem på sin plats. För det tredje 
kunde det kanske minskas något på 

Üccnilöjatj. 
R O M A N  

ct vt 

I l s e  L e s k i e n .  

Aukt 

av 

briserad översättning 

Ragnhild Lindberg. 
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SII» , ^ S^A tjäna till? Låt 
» vara' • „ „ 

8TT FÜR< . AR JU SA fasligt lätt 
«I VÄRV""^ KAKOM ljuset. Jag är 

vil l  •S ^(>N^ ERN°T er alla. Där-
TR ju hem. 
uan lni 1 

^ Allti derna «j"nka. 
f°rtSATTP 

IF' detta enda svar! och han 

^AT du • "V^ skärpa: Just nu 
^RAINÅT ^ dig här för veckor 

®å? TW •• - 1 
(U -p- „ ar JU du' som • ' ' 11 Siedler? 

— Om du  tillåter det, . . . äntli
gen .. . 

— Vill du utan vidare lämna ho
nom i sticket med sitt arbete? Du 
har plötsligt blivit full av nycker. 

— Det går väl inte, det har du 
rätt i, det kan jag ej. Men sedan, 
— jag skulle bli dig så tacksam,. . . 

Med en ironisk bugning sade han: 
Alldeles som du befaller. 

På vägen till kontoret gick Henry 
i  tunga tankar .  .  .  Varför hade han 
ej låtit Elisabeth som fästmö få veta 
allt, varför hade detta då synts ho
nom så omöjligt? Ack, just på grund 
av hennes oskuldsfulla okunnighet 
om det mondäna livet, hennes skyd
dande slöja. 

Det hade förefallit honom brutalt 
och som en onödig grymhet att, in
nan han själv ännu öppnat för hen
ne portarna till kärlekens och lidel
sens rike, störa hennes väsens vackra 
ro och rubba hennes fasta tro på li
vets renhet. Ja, för att skona henne 
hade han tegat, det insåg han först 
nu klart, oc.li kanske också för att 
skona sig själv. 

Han var ju så fullständigt botad 
från den yrsel, som gripit honom i 

och med den uppflammande lidelsen 
för Julie. Hade han icke själv be
traktat det hela närmast Som ett 
slags frisk sjukdom, i vilken lians 

naturells överskott på kraft rasat ut? 
Hur motbjudande hade det icke 
synts honom att avslöja denna sin 
vrångbild för Elisabeths oskyldiga 
blick. Han hade ju kunnat fram
ställa saken i en förmildrad, ljusare 

dager, om han icke ansett ett sådant 
handlingssätt fegt. 

Han ville ju ha henne till sin go
da livskamrat, hon skulle, då hon 
först helt vaknat upp, lära känna och 
ha fördrag med honom isådan han nu 
en gång var; han skulle sedan inte 

söka försköna någonting utan till
sammans med henne försöka att fin
na förklaringar till dylika utbrott. 

Att man vågat framställa denna 
sak för henne under en så illvillig 
form... Ack, om han haft mod att 
tala ut från början ... nu hade det 
på omvägar kommit fram till henne 
vid det mest ogynnsamma tillfälle! 

Trött och i misshumör trädde han 
in på sitt kontor. Dörren till Franz 
Wiesners modernt inredda privat
byrå stod halvöppen — för att få 

sina tankar 'skingrade gick van der 
Borgk ditin. 

Wiesner satt med båda armbågar
na stödda mot skrivbordet och ha
kan nedborrad i de sammanknäppta 
händerna och stirrade framför sig, 
alldeles grå i ansiktet och med sorgs
na ögon. 

— Goddag, F ranz, hur är det fatt? 
— Julie . . . 
— Och Szagady? Tar du  det då 

inte lite för tragiskt? Det är ju en 
gammal historia. 

— Nej, det är just, vad det inte 
är! Han kastade sig tillbaka i stolen. 
Om det bara vore det, då skulle det, 
trots allt, blott vara. lek från hen
nes sida, alltid blott lek! Förlåt. . . 

— Tala du lugnt ut. 
— Men den här gången älskar hon 

honom! denne . . . denne idiot, denna 
pojkvalp! Hon är kär i honom! 

Utom sig for  han med båda hän
derna genom sitt tunna hår, medan 
hans munvinklar sänkte sig som till 

gråt. 
— Det är ju att skratta åt, inte 

sant? Han är fjorton år yngre, en 
eländig posör, och hans konst? . . . 
inom ett par år är han ur leken! 

Och när han  nu fa r  till Amerika på 
sin "grande tournée", vad tror du 
sker? Han sprang upp, grep tag i 
Henrys axel och flämtade hest i 
hans öra: 

— Hon följer med, jag vet det! . . . 
Hon följer med! och hans svaga 
kropp darrade av sinnesrörelse. 

Henry förde honom till en läder-
klädd bänk mellan bokhyllorna, 
satte sig bredvid honom, och i det 
han befriade sig från Wiesners grepp 
sade han: Lugna dig då, Franz! 

Denne satt framåtlutad och vred 
sina händer: 

—-Jag har uthärdat allt, förlåtit 
allt, beständigt, i den förhoppningen, 
att när hon rasat ut, skulle hon bli 
förståndig och komma tillbaka till 
mig, som alltid hållit fast vid henne, 
alltid . . . trots allt! Och till och med 
när hon började med dig... så var 
det alltsammans ju blott lek, det 
gjorde mig ingenting, ... en lek som 
fort gick Över och så . . . trodde jag, 
att hon skulle lugna sig — men nu — 
Hans kropp ryckte av återhållen 
gråt. 

Henry van der Borgk satt bred
vid den förtvivlade mannen med 

blandade känslor. Det var mycket 
i  Wiesners natur, som verkade från
stötande på honom, men ett visst nå
got, kanske den starkares medlidan
de, kanske vetskapen om att rena 
konstnärsnaturer ha sina svagheter, 
gjorde, att han alltid höll fast vid 
sin kusin, hans kamrat sedan många 
och långa år. 

Plötsligt sprang Wiesner upp och 
ropade med höjd röst, som slog över 
av sinnesrörelse: 

— Men jag vill det inte, jag tillå
ter det inte, hon ödelägger sitt eget 
och mitt liv, Henry! Jag låter henne 
inte resa, du måste hjälpa mig! Jag 
låter henne inte resa, du måste hjäl
pa mig! Jag låter henne inte resa. 

— Det kan jag inte hjälpa dig 
med. 

— Inte, inte? 
— Nej. 
Wiesner ryckte formligen till vid 

det hastigt utstötta ordet. 
— Hör du, Franz, kan du inte 

sluta upp med att springa omkring 
så där! Sätt dig då, så att man kan 
tala i lugn och ro. Och under in
trycket av den fasta blicken från 
kusinens mörka ögon, återtog verkli-
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överdriven matlagning. Det vore 
nyttigt för familjens hälsa, och nöj
samt för husmodern. Alltså enkel, 
god kost i vardagslag! För det fjär
de kommer klädfrågan. Ifall kvin
norna ville frigöra sig något från 
modetyranniet och lägga sig till med 
en enkel, klädsam, frigjord dräkt till 
dagligt bruk, kunde mycket tid och 
även mynt sparas till bättre bruk: 
vila, god litteratur, en konsert m. m. 
När man ger akt på, hur ofta söm
merskan tas i anspråk, måste man 
förundra sig över, att kvinnor ha 
tålamod nog att följa med modet! 
Våra mormödrar, som levde på den 
"gamla goda tiden", innan kvinnor
na tagit sig friheten att äga frihet, 
suckade ej på långt när så mycket 
över "slavgöra" i he.nmet. Är det 
inte en smula ologiskt, att en fri, mo
dern kvinna är slav under sitt eget 
arbete? — 

Skaka av de självsmidda fjättrar-
ne och skapa efter eget tycke ditt 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

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

hem, utan hänsyn till de tusende 
små främmande tvångsorsaker, som 
binda tid och kosta pängar! Blott 
en fri kvinna har tid för sig själv 
och lever inte i en evig trampkvarn, 
med ok över nacken. 

Felicia. 

S t ö r r e  
än någonsin 

förut 

är vårt urval av ele
ganta, moderna 

nyinkomna 

Barnvagnar 

Hü Pris från Kr. up 

I 15:— J 
Hl Besök vår utställning ! Hg 

1(1.-0. Carl Johnsson I 
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6n bok för sjuka. 

När ohälsa och svaghet komma 
mister livet liksom sin färg. Den 
sjuke inträder i en isolerad och för 
de friska verksamma människorna 
främmande värld. Vad han tänker 
och känner — tankar och känslor i 
ständigt samma kretsgång — förblir 
oftast en hemlighet för hans omgiv
ning. Han skyddar sig medels tyst
nad mot den friske som icke kan för
stå en sjuk människas psyke. Den 
förre skådar tillitsfull och stark mot 
dag och verksamhet, den senare stir
rar bekymrad och bävande mot den 
ovissa framtiden. 

Det är kanske just denna undan
tagsställning, som den sjuke känner 
sig intaga i en sund och verksam 
värld, som isynnerhet under ett lång
varigt lidande blir hans tyngsta bör
da. Ingen förstår honom! Ingen 
har prövats såsom han! De friska 
stämmorna omkring honom, som upp
mana till hopp och tålamod förklin
ga ohörda, ty de ha aldrig förstämts 
av hans egen hårda lott. 

Ur denna synpunkt bör Bengt Ny

lunds i dagarna på Lindblads förlag 
utkomna bok: Vi och vår sjukdom 
(pris 1,50) äga alldeles särskild auk
toritet. Boken är nämligen skriven 
av en man, som själv prövat sjukdo
men. Efter en genomgången plåg
sam och kritisk åkomma, som ställt 
honom öga mot öga med den ytter
sta möjligheten; efter år bundna vid 
lidandets läger känner han alla dess 
facer, allt dess mörker och förtviv
lan. Och just därför har han känt 
sig manad att till de sjuka skriva 
denna förståelsens, tröstens — och 
hoppets bok. Han vet nämligen av 
egen erfarenhet, att en själs kamp 
även på denna "via dolorosa" kan 
leda till seger. Hur under prövnin
gen småningom resignation och livs
mod följa på ruvande bitterhet, och 

h^r den kraft, som finnes, söker sig 
verksamhet efter förmåga och där
med vinner stor tillfredsstälelse. 

Själv har författaren under de år 
han varit bunden vid sjuksängen be
drivit systematiska dagliga studier, 
som vidgat hans kunskapsområde och 

Representant 

sökes i 

U D D E V A L L A  

|: Prenumerantanskaffning. 

Mycket goda vilkor för lämplig dam. 

Tillskriv redaktionen adress Gote
borg, för närmare meddelanden. 

Även pä andra platser önskas re

presentanter. 

tvivelsutan varit honom till stor 
nytta i hans senare författareskap. 
Han uppmanar också alla, som kun
na det, att icke låta sjukdomens tid 
bli en tom och ofruktbar tid. Även 
riktar han till de sjukas omgivning 
en del råd av värde. Vi rekommen
dera varmt den lilla skriften, som 
särskilt för dem, som redan i ungdo
men på grund av sjukdom måst av
bryta sin bana, kan bli en erfaren 
och trösterik rådgivare. 

—e. 

"Jag förstår att kvinnor äro mera 
i behov av stöcf än män, vilka ha 
sina yrkesinkomster, och därför till
erkänner jag mina brorsdöttrar dub
belt större belopp än mina brorsö
ner." 

Ovanstående är ett utdrag ur en 
nyligen avliden, förmögen engelsk 
dams testamente. 

• En engelsk likaledes förmögen af
färsman, vilken nyligen skilts hä
dan, bestämde, att hans tre barn, två 
söner och en dotter, skulle i lika 
lotter dela hans kvarlåtenskap utom 
vinkällaren och husets övriga förråd, 
vilka tillerkändes -— dottern. 

De engelska tidningarna hava över 
dessa meddelanden satt rubriken 
"Exentriska testamenten", vilket ty
der på att de icke gilla dem. 

Ungdomen håller 
sig hemma _ 

om Ni där kan bjuda den 
konditorikapellens melodi
er och konkurrera med 
dansbanornas lockande 
jazz och foxtrot. 

Ett förverkligande av 
denna strävan blir möj
ligt endast genom en 

Cremona Grammophon 
vars anskaffningskostnad 
på grund av våra ytterst 
bekväma betalningsvillkor 
ej kan avskräcka någon. 

L. 
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Rjältirman-
En manlig bokrecensent klagar 

över att han i de senaste årens väl
diga romanflod förgäves sökt 
"hjältinnan vars öde griper läsaren". 

Hon är försvunnen och för att åter
finna henne måste man gå minst ett 
par decennier tillbaka i romandikt
ningen. 

Ingen människa gråter i våra da
gar över en roman, lika litet som 
man torkar bort en förstulen tår ur 
ögonvrån inför en film. Man är icke 
ens rörd, och dock låta de modärna 
roman- och filmförfattarna sina 
hjältinnor uppleva de mest fruktans
värda och sorgliga händelser. 

Vad som förr i världen gjorde ro
manhjältinnans öde så rörande var 
antagligen hennes älsklighet, hennes 
naivitet, hennes obekantskap med li
vet, hennes hjälplöshet. Hon var för 
oss ett lika förtjusande som oskyldigt 
och beklagansvärt offer för omstän
digheternas tvång, för omgivningens 
hårdhet, för grymma förhatliga mak
ter. 

Den modärna hjältinnan är en helt 
annan typ. Hon är klarögd, pigg, 
intelligent, livserfaren, självständig 
och egoistisk. Om hennes far så som 
hennes farfarsfar kanske gjorde med 
sin dotter, ville gifta bort henne med 
någon rik åldring, skulle hon icke 
simma i tårar, icke undergivet finna 
sig, utan lugnt svara: "Var inte en
faldig, snälla pappa!" Hon är icke 
längre ett stackars offer, för vilket 
vårt hjärta blöder, utan sin egen 
lyckas eller olyckas smed. Går det 
henne väl i handom, finna vi henne 
duktig och skänka vi henne vår sym
pati. Gestaltar sig hennes öde olyck
ligt, kan hon däremot knappast på
räkna vår medkänsla. Hon har lika 
klart som vi sett faran och själv gi
vit sig därutL Sådant tyder på dum
het, vårdslöshet, bristande självbe
härskning och är i hög grad osym
patiskt. Vårt hjärta är kallt och 
våra ögon torra. 

A. Ellwen 
Kött- och F^äskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

EUMMAFF, 

Den elektriska bus-

aösistenten. 

Från Amerika kommer ett bud
skap, som måste fylla hela världen 
med glädje — löftet att huassisten-
ten inom kort i stor utsträckning 
skall kunna ersättas av elektriska 
apparater. 

Det är icke något skämt utan ett 
glädjande faktum. Vid en nyligen i 
Newyork hållen utställning visades 
en mängd sinnrika elektriska appa
rater för husligt arbete, uppfunna 
under de allra senaste åren, och in
gen mindre än den store uppfinna
ren Edison lovade, att denna atti
ralj inom den närmaste tiden skall 
ökas och förbättras i så hög grad, att 
det husliga arbetet skall reduceras 
till ett minimum och husmödrarne 
bliva sa gott som oberoende av främ
mande hjälp. 

Kanske är det på denna väg tjä-
narinnefrågans lösning — åtminsto
ne delvis — skall komma! 

av-

De hade haft ett meningsutbyte. 
Han, som hunnit bli god igen, försö
ker inleda ett samtal om något ofar
ligt ämne. — Vet du, säger han frid
samt, det är besynnerligt med min 
vän Fager — han har en makalös 
tur. Allt vad han rör vid så blir det 
guld. 

Hon, fortfarande i stridshumör: 
— Om han rörde vid dej, så bleve du 
nog bara en tysk mark. 

BREVLÅDA. 
Intresserad läsarinna • 

slutas med artikeln i en •*»-
men samme förf. kommer nniBnier 

behandla en del densamma ST® 8« 
de och, som vi våga tro f„m ggaa* 
intressanta frågor. ' ut Kka 

Fru Mary\ Malmö. Om,t • 
marke ar icke en signatur friVlla 

verkliga ägande borgerlig 1 n det 

net. I övrigt tror sig redaktf 
givit tillkänna att de, 
delar Er mening. ^»komligt 

Beprövad husmoder Vi +„ , 
Ert intresse och inlägg, men då?/? 
samma framkomma synpunkt ^ 
redan tidigare varit synliga i H It ® 
sionen anse vi oss ej böra trött 1 
kretsen med ett 

Ä. och E. Era lustiga "orillf-
gener ' ha roat oss och komi 
kert vid tillfälle. 

Örebrobo. Huvudredaktören 1 ti;, 
pare var ej hemligheten. ' J 

Fru Elise Lj—n, Newyork. "Den 

fundersamma tillhör fortferande 

redaktionen, men tiden har, tyvärr 
e.i givit henne något att fundera på! 

Vän av poesi. Det är redaktionen 
med Det ar just därför vi så sällan 
lia den. Verklig poesi växer nämli 
gen -inte på träd. Annars hade vi så 
gärna velat. 

De, som arbetat med mesta nitet 
för att verka till mänsklighetens 
upplysning, äro de, som lidit mest av 
okunnigheten. 

J. D'Israeli. 

TOILETTHANDDUK. 
Prima. 

Köper Ni från endast 5 kr. 1/2 duss. i 

Anna Edstrands Vitvaruaffär 
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KOL VED 
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Alla som köpa .. 

S P I S B R Ö D  
frän 

o 

Göteborgs Ångbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

KVINNOVÄRLDEN. 

De kristliga kvinnoföreningarna i 

Berlin, vilka tillsammans räkna 

20,000 medlemmar, hava till sitt ar

betsprogram anslutit även uppgiften 

att förse fattiga och hjälpbehövande-

mödrar med fullständig babyutstyr
sel. 

* 

En klipsk engelsk hjärna har 

uppfunnit en herrpyamas utan knap

par. — En tidning anmärker härtill: 

Går det så raskt framåt på uppfin

ningarnes väg, kommer mannen snart, 

att bli en oberoende varelse. 

På grund av den underförstådda 

a vin åt det kvinnliga hållet får den

na eljes manliga notis sin plats un

der rubr. "Från kvinnovärlden". 

Lämpliga konfirmations' 
presenter! 

Fick- och ITi» 
Armbands-Ui 
C. A. PATERSON 

Kungsgatan 13: 

111111111111 • 111111111 

gen Wiesner sin plats vid skriv
bordet. 

— Vad skall jag göra, ack Gud, 
vad skall jag göra?! 

— Ingenting. 
— Henry! 

— Ingenting! Nu kommer det att 
visa sig. Inser hon, vad du varit 
för henne under alla dessa år, då 
stannar hon; om icke, då går hon, och 
då kan hon gå. Ty Franz, det är 
hög tid på att du rycker dig loss 
från detta sakernas olyckliga till
stånd, du går under på det! 

— Och hon . . . hon går också i 
fördärvet! Jag älskar henne, Henry! 

— Nu är det bara på dig jag tän
ker, Franz, jag vet vad du duger till, 
jag vet vad du är värd. Du får inte 
gå under. Sen får det bli med det 
andra, hur det vill. 

— Jag skulle alltså låta detta ske? 
Det står jag inte ut med. Om hon 
går, så ... 

— Ack, Franz, det skall du nog 
komma över, och jag vill hjälpa dig 
mod det så gott jag någonsin kan. 
Och när du en gång blivit fri. . . 
du med dina femtio år har ännu 
framtiden för dig! Ryck dig lös, 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasfiaskot • 

Tel. 40781, 45699 

säger jag dig, från donna halvhet, 
detta bedrövliga beroende, ryck dig 
lös till varje pris! Och han gick 
fram till vännen och lade handen på 
hans skuldra: Vad Julie är värd 
för dig, det vet jag, Franz, . . . men 
du är värd mer! 

Den tilltalade sjönk ihop alltme
ra och lade huvudet på armen. 

Sakta gick Henry rit ur rummet. 

VII. 

Då van der Borgk efter klockan 6 
på eftermiddagarne kom in i Elisa
beths arbetsrum, mötte han numera 
nästan dagligen samma syn. Fied
ler satt i stolen under palmen och 
höll en anteckningsbok i handen. 

Elisabeth satt vid bordet med den 
tunga, engelska boken framför sig 
och läste högt ur det lärda arbetet, 
på begriplig tyska, om hon än då 
och då måste söka efter ord. På det 
runda lilla bordet vid divanen stod 
samovaren jämte koppar och övrig 
attiralj för teet. 

Henry kysste sin fru på hand, 
Fiedler sprang upp för att hälsa på 
honom odh med några alltid nya, 
älskvärda fraser bad van der Borgk, 
att de ej skulle låta störa sig. Han 
brukade ringa på Braune, så att Eli
sabeth ej skulle behöva avbryta läs
ningen för att ordna med hans te, 
och därefter sträcka ut sig på diva
nen för att röka eller läsa. 

Och alltid blev hans ankomst an
ledning till en liten förändring i de 
båda andras sätt, utan att de troli
gen själva visste det. Elisabeths 
stämma ljöd klarare och varmare, 
hennes ögon lyste med livligare ut
tryck och hennes iver vid menings-
skiljaktigheter och olika tolkningar 
blev allt större. 

Fritz Fiedler däremot blev mera 
dämpad, och lät inte längre som el
jest sina klara ögon vila på henne, 
så snart hon höll huvudet nedböjt. 
Hans ton blev en smula mera saklig; 
då hon livligt motsade honom, njöt 
han inte längre fullt så mycket av 
det som förut. 

(Forts.). 
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-r̂ yck tillätes gärna om "Kvin-
ornas Tidning", med hela namnet 

" utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
Utlandskrönika i Sammandrag. 
Våra flickskolor. Av Ellen Wester. 

Be pappa om pengar." Av Frigga 

Carlberg. 
Kan kärleken dö? Av H—t H-n. 
Stora landsvägen. Ett apropå av E. B. 
Bosättning. Av Louise Bergh. 

Film. Av Tora Ramm. 
En kamrat. Av Maxim Gorki. 
Silverslöjan. Boman av Ilse Leskien. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Veckans mest uppseendeväckande 

utrikespolitiska tilldragelse är mini

stären Poincarés fall. Händelsen 

kom fullständigt oväntat och föran

leddes av en omröstning i deputera-

kammaren, vilken gick regeringen 

emot, ehuru saken på förhand för-

kkrats vara- eu förtroendefråga. 

Ärendet gällde statstjänstemännens 
pensioner, vilkas höjning sedan länge 

utlovats. Av sparsamhetshänsyn fö

reslog regeringen emellertid, att det 

skulle få anstå med reformen. De

puteradekammaren nekade dock sitt 

stöd och återförvisade frågan till ut

skottet. Poinearé inlämnade därefter 
ministärens avskedsansökan. Bakom 

det hela ligger kammarledamöternas 

»benägenhet att genom ett för stats

tjänstemännen förhatligt beslut reta 

hela denna mäktiga kår just nu, när 

^len stå för dörren och varje röst är 
av så stor betydelse. 

Presidenten har uppdragit åt Poin-
' ,r^ t bilda ny regering. 

uppdrag av sin regering har 
witske ambassadören i London Saint 

* ulaire inlett en konversation med 
® Kel ske utrikesministern, d. v. s. 

^Donald, vilken som bekant beklä-
er denna post samtidigt med stats-

®wisterbefattningen. Konversatio-

;n/äUer dels den nya uppgörelse i 
^ 9 esstånds frågan som förestår sedan 

f Ja^a ^'sa^,a utredningskommit-
na ^ nu slutfört sitt arbete, dels 

„/ ikes militära säkerställande 
« emot Tyskland. 

veta.6 ^ranska tidningarna tro sig 

före'i 's^a^es^n'(^skommittéerna 

Ruh skall återfå 
V^^arne' tullspärren 

tv-l-6 duperade områdena och 
vas S a mo^erlandet skall upphä-
fråa 

amt att Frankrike skall avstå 
milltariskt tryck på Tysk-

onomiska liv, men för övrigt 

Hini 
S s expertförslagen innesluta så 

u<ss ren-i 6 Vlllkor för Tyskland, att 
H Jnnß att våga godkänna 

Partiern dem mot höger-
%d aS» viinta^e förbittrade mot-
Veket aS^° känna det tvingande 
teigig den fullt eniga franska, 

Det är Cl00'1 ̂ a viljan. 

C,!«<?*» Saint-Aulaire skall göra 

'on al d ! Vidare begär la,Q för "F . vj.ua.re Degar 
^ndirrr lil"knkes räkning en be-

'eke : 

uPph 

^ rp "en£elsk militärallians, 

'^eslutjSl<lanc1' "Den d°ck 

>re 

löjer p nag°t stadgande, som 
and till ständig skilje-

,m/llan Frankrik; 1 vid dP " ittUKnke och Tysk-
ernfilan uppstående tvi

ster. Den engelska regeringens ställ
ning i skadeståndsfrågan är icke 
känd. Däremot vet man, att Mac-
Donald är avgjord motståndare till 
en fransk-engelsk militärallians och 
att han i stället vill anförtro Frank
rikes säkerhet åt Folkförbundet. 

Den engelska regeringen har i un
derhuset hemfört seger i Singapore-
frågan, beslutet att inställa byggan
det av en krigshamn därstädes. Li
beralerna röstade med regeringen, 
som gjort ärendet till en förtroende
fråga. 

London har f. n. att dragas med 
en strejk, omfattande spårvägs- och 
omnibuspersonalen. De strejkande 
uppgå till 40,000 man; 4,000 bussar 
och 1,900 spårvagnar stå stilla. Den 
tillsatta undersökningsdomstolen fö
reslår, att JLondons kommunikatio
ner skola samordnas under gemensam 
ledning, varigenom ett bättre ekono
miskt resultat, möjliggörande löne
förbättringar, skulle kunna förvän
tas. De sträjkande vilja emellertid 
icke inställa sin aktion i förbidan på 
en sådan åtgärd, utan fortsätta stri
den. Nya arbetargrupper väntas 
skola etablera sympatisträjk. Själva 
andan inom den engelska arbetarvärl
den synes under de senaste åren hava 
undergått en för landet ödesdiger om
vandling i hätsk riktning. En väs
entlig orsak härtill torde vara, att 
den varma religiositet, som tidigare 
återfunnits hos det engelska folket, 
nu är ställd på avskrivning inom de 
bredare lagren. Denna religiositet, 
som sammanhängde med den stora 
Wesleyanska väckelserörelsen, skyd
dade England fullständigt mot 1700-
och 1800-talens revolutionära smitta. 
Liksom i alla andra länder har ar
betarrörelsen i England inriktat sig 
på att stimulera arbetarmassornas 
kamplust genom att först avkristna 
dem. 

I Irland har ett militärmyteri ut
brutit. President Cosgrave utfärda
de nyligen ett dekret om en väsent
lig reducering av armén. Chefen för 
denna, generalmajor Tobin, och hans 
adjutant, överste Dalton, vilka trots 
sina höga titlar äro helt unga män, 
nekade att efterkomma ordern. Då 
de, anklagade för myteri, skulle häk
tas, flydde de och följdes av ytter
ligare ett antal myterister, officerare 
och menige. Man antar, att det är 
medlemmar av denna lilla upprors
flock, som i Queenstown beskjutit 
landpermitterade engelska örlogssol
dater. Ett högt pris är utlovat för 
attentatsmännens gripande. 

Mussolini har i ett offentligt tal 
betecknat Italiens utrikespolitik som 
en fredens men också en styrkans po
litik. Armén, flottan och flygvap
net äro, förklarade han, oumbärliga 
faktorer i varje lands utrikespolitik. 
Han förhärligade därjämte fascismen 
som räddat Italien. Denna rörelse 
är baserad på samverkan mellan de 
olika samhällsklasserna och på vörd
naden för religionen. 

Grekiska nationalförsamlingen har 
under trycket av den härskande mi
litärligan förklarat konungahuset av
satt och utropat republiken. En folk
omröstning i frågan kommer senare 
att anordnas. 

Förenta staternas president Coo-
lidge har avböjt en framställning av 
representanternas hus om inkallandet 
av en internationell konferens för en 
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]Nagot om flickskolor. 
Av ELLEN WESTEB. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

När Fredrika Bremers Hertha i 
samtal med sitt hjärtas vän, skildra
de sin föreställning om ett bildnings
institut för kvinnor, sade hon: "Jag 
ville stifta en bildningsanstalt, en 
högre skola, där man icke skall lära 
franska, musik och rita — det kan 
läras annorstädes —, men där unga 
flickor — ur vilken samhällsklass 
som helst — vilka vaknat till en 
känsla av de högre behoven och för 
vilka den andliga stugan i vilken de 
leva, blivit för trång, skola kunna 
bli medvetna om sig själva och sin 
kallelse som samhällsmedlemmar", 
och hon tillade: "jag skäll kanske 
ej se denna dag" — men det fick hon. 
— Hertha utkom 1856 och Högre lä
rarinneseminariet invigdes 1861, 
ehuru redan 1844 proposition därom 
framlagts i riksdagen. Och man kan 
därvid säga, att när kravet på kvin
nornas utbildning till lärarinnor bör
jat röra på sig, gick marschen ej i 
långsam takt. Här talas icke om de 
många mörka århundraden som före-
gingo 1800-talet, då marschen börja
de, ty svenska flickskolans hela hi
storia, varav man skulle kunna få 
reda på enskildas tankar och förslag 
i frågan är ännu icke skriven. 

T programmet för Askersunds 
flickskolas verksamhet, uppsatt 1812 
(meddelat i Ebba Heckschers: "Nå
gra drag ur den sv. flickskolans 
hist.") där detaljerade uppgifter om 
forna och nuvarande flickskolor fin
nas, ser man hur det förhöll sig med 
uppfattningen av kvinnornas lära
rinnekompetens. "Skolan skulle vis
serligen förestås av en 'guvernant', 
men av henne skulle ingenting annat 
fordras än "gott naturligt sätt, ;sun-
ba moraliska begrepp, oskrymtad 
gudsfruktan och skicklighet i varje
handa fruntimmersslöjder". Under
visningsämnena skulle vara kristen
dom, modersmålet, geografien och hi
storien, räkna och skriva. "I alla 
dessa nämnda ämnen bör undervis
ningen meddelas av gosskolans lära
re eller om deras tid är för mycket 
upptagen av någon annan, men al

drig av något fruntimmer." 

Uppfattningen, här ovan synnerli
gen maskulin, av kvinnan som lä
rarinna modifierades dock snart. I 
stiftelseurkunden för Sveriges äldsta 
ännu bestående flickskola, Kjell

bergska skolan i Göteborg heter det: 
"En blivande direktion har noga att 
tillse, att inga andra antagas till 
"Lectriser och Underviserskor", än 
de som själva njutit en vårdad upp
fostran. I början möta väl svårighe
ter, men desisa torde övervinnas, om 
lärde män engageratt att in
struera skickelige sujetter tills de 
förmå bestrida vad som fordras av 

reducering av flottrustningarne. Pre
sidenten förklarar att tiderna icke 
inbjuda till en dryftning av denna 

fråga. 

dem". Jämte skolan avsåg också 
stiftaren att grunda ett så kallat 
"Fruntimmers Seminarium" från vil
ket "dygdige och christlige, gouver
nanter", skulle kunna utgå. 

För lärarinneutbildningen räckte 
det dock ej. "Det första förebudet 
till en ny tid var den år 1859 i Stock
holm startade "Lärohus för fruntim
mer", (se Dagny 23/12 1909) och ef
ter detta upprättades ju snart "Sta
tens seminarium för utbildande av 
lärarinnor". Länge sörjde detta en
samt för utbildningen av lärarinnor, 
men har nu följts av tvänne enskilda 
sådana i Stockholm och ett, det Kjell
bergska i Göteborg. 

Detta var något om dem som med
dela undervisning, ty man får anta-
gä att de varit de första. Att möd
rarna först velat och ansett det nö
digt att undervisa barnen i de kon
ster och färdigheter de själva övade, 
obh att flertalet barn ansett det för 
en plikt och en tvungen sak att mot
taga nn der visning är givet. Långt, 
långt framåt blev det ju också så, 
att döttrarna uppfostrades i hemmet 
och mestadels — undantag ha fun
nits i alla tider och alla stånd — öva
de hemmets sysslor. 

Vad Sverige .angår, var det den 
av skolor intresserade biskop Johan
nes Rudbeckius, som stiftade den 
första kända offentliga flickskolan i 
Västerås. 1632 har det sagts, och 
det är ju möjligt att den ej blev fär
dig förrän då, något belägg härför 
känner jag icke till. Men den 18/12 
1628 utgav biskop Rudbechius ett 
brev, däri han säger: 

"Medan man icke mindre omvård
nad bör hava om små "Pighebarn", 
att de bliva väl upptuktade och i 
barndomen lära deras catechismus, 
läsa och skriva såsom ock andra små 
kvinnosysslor, som de framdeles 
kunna hava gagn av, än om de små 
gossar eller drängar: är beviljat att 
en liten "Pigheskola" skall på en 
läglig ort i staden (Wästerås) upp
sättas. Därtill skall sökas hjälp av 
staden, att i vinter må verket till
rådas och vill Gud, i vår uppbyggas 
och i sommar förfärdigas." 

Den första skolan med undervis
ning i främmande språk var den s. 
k. Societetsskolan, inrättad 1787 i 
Göteborg. Det var till att börja 
med en samskola, och kanske kan 
man säga att denna var första följ
den av de krav på elementarkunska-
per av olika slag, som numera vuxit 
fram. Det skulle föra för långt att 
nämna blott några av de skolformer, 
skoltyper, specialskolor, "skolpa-
lats", som numera finnas. Man vill 
tro att det icke är endast en skola 
utan alla som ha det för en anförda 
mottot: "lär för livet och arbeta för 
andra". 

Dock kunna vi äldre så väl minnas 
hur våra gamla kvinnliga anhöriga 
talade om att ännu på deras tid mån
ga fingo sin första, somliga sin hela 
skolbildning i en s. k. "mamsellsko-

) 

"Be pappa om pengar." 
Av FRIGGA 

"Vill du ha en mössa med de röda 
band, 

varje skilling räknas skall i mannens 
hand". 

Sålunda lydde en strof i en gam
mal visa om en hustrus vedervärdig-
heter, so-m ' en min skolkamrat från 
början av 1860-talet lyckats snappa 
upp och som vi med förkärlek sjöngo 
till ackompanjemang av våra styl-
tors klapprande mot småstadsgatans 
ojämna stenläggning under vår färd 
till och från skolan. Det övriga av 
dikten har jag glömt, likaså förfat
tarinnans namn, men i mitt hjärta 
har jag rest henne ett tacksamhetens 
äreminne. Orden voro ett litet bi
drag till emancipationsväckelsen. 

Om svar begärdes på en rundfrå
ga, var inom familjelivet den mo
därna utvecklingen gjort sig mest 
märkbar, så skulle helt säkert många 
av svaren lyda: På det ekonomiska 
området. Industrialismens genom
brott, med vad detta förde med sig 
av såväl gott som ont, blev den store 
omskaparen av kvinnornas förhål
landen. Arbetsfördelningen blev en 
annan — överarbete å ena hållet och 
ett lyxliv å andra — sådan var avig
sidan. 

En amerikansk förf:a och ivrig 
feminist — Beatrice F. R. Hale — 
skriver i en av sina böcker, att den 
lantliga idyllen: den smäktande her
den som knäpper på lutan utanför 

la". I ett rum, lågt till taket, där de 
sutto rätt många timmar utan ras
ter, i kvav luft, på pallar eller bän
kar utan ryggstöd, så barnryggarna, 
värkte. Där studerades ingen biolo
gi, utan tuppen värpte sockergryn, 
om studiet i abc-boken avlupit till 
mamsellens belåtenhet; där stickade 
somliga strumpor, medan andra läste 
upp läxorna i långkatekesen och 
"bibliskan" eller hade välskrivning. 

I en sådan skola i Sölvesborg, där 
mamsellen hette Lovisa Holm, gick 
min mor bland andra. När hon va
rit i skolan en dag, fick hon sitt för
sta betyg hem med sig, och det lydde: 
"Lilla Lina haver varit litet lat i 
dag, men det tager sig nog i mor
gon". 

Är ej det betyget symboliskt för 
skolans hela, kvinnans hela utveck
ling? 

Mycket få äro de, som ha varit 
föregångsmänniskor, brinnande i 
kärlek till vetande och nit att för
skaffa sig sådant, rika på initiativ; 
några flera ha varit stridsvilliga för 
de förras initiativ, men många, mån
ga ha. säkert suttit i sina undangömda 
småstäder och avlägsna landsändar 
och tänkt och hoppats: Det är ej bra 
i dag, men det tager sig nog i mor
gon. 

Kanske är det också så, att nuti
dens stora, systematiserade kunska
per i vetandets alla grenar, ändå ic
ke alltid medföra hjärtats fullständi
ga kunskap om godhetsbudet.' Men 
vi tänka och hoppas: I dag är det ej 
alldeles bra, men det tager sig nog i 
morgon. 

CARLBERG. 

tov 
den älskades fönster och svär att hela 
livet bära henne på sina händer, 
skulle inför verkligheten te sig myc
ket olika. Så här skulle på ren pro
sa "herdens" (lantmannens) frieri 
lyda: 

"Bliv min hustru, föd mig ett barn 
om året, (så att jag får billig arbets
kraft), tillred min mat, mina barns 
och mitt husfolks. Diska kärlen, slå 

•ut diskvattnet; liåll huset rent och 
tvätta våra kläder. Gör upp elden, 
baka brödet, kärna smöret och ysta 
osten; salta ned köttet, röka fläsket 
och stoppa korvarna, sylta in och 
torka frukt och grönsaker, stöp ljus 
och koka såpa. Klipp fåren, spinn, 
väv och färga ^yget till våra kläder 
och sy dessa; sticka familjens strum
por samt, vad du gör, glöm ej sy i 
mina knappar ordentligt. Tag vara 
på avskrädet åt grisarna och sköt om 
hönsgården. Du kan få behålla ägg-
pängarna, om du vill, att köpa spe
cerier för. Passa på att barnen läsa 
sina läxor och att de komma hela och 
snygga i kyrkan och skolan. Vårda 
mig om jag blir sjuk och möt mig 
alltid med ett glatt och vänligt an
sikte, när jag kommer hem efter mitt 
tunga dagsverke på åker och äng. 
Glömde jag nämna, att jag under 
skörden behöver en efterdräng? Om 
jag får råd skall du få tillfällig 
hjälp inomhus, men du måste dock 
själv lägga hand vid det mesta och 
övervaka det hela. Gör detta för 
mig (och jag är glad se, att du är en 
duktig arbetsmänniska), så skall jag 
alltid vara snäll emot dig — och 
försörja dig hela ditt liv!" 

Säg icke att detta är överdrift — 
jag har sett en sådan kvinna och gått 
hennes ärende, då hon skulle "be 
pappa om pängar". 

Ett bland mina starkaste barn
domsintryck är när jag stod inför 
min stränge fader med hälsning från 
mor, "att hon kunde gärna få 24 
skilling" (— 50 öre). Hade han vid 
tillfället besök av sin granne och go
de, vän rektorn eller stadens ene illi
terate rådman, som var en flitig gäst, 
så kunde det hända, att han med en 
skämtsam fråga, om det ovillkorligen 
skulle vara "gärna" utan vidare 
lämnade den begärda slanten. Men 
var han icke särskilt upptagen, frå
gade han regelbundet vad pengarna 
skulle vara till. Svarade jag då, att 
det visste jag inte, så hette det: "Tag 
reda på det". Så kunde jag återkom
ma med beskedet, att mor skulle ha 
arton skilling (37 öre) till en mark 
(= skålpund) smör och sex skilling 
till färska bullar, för faster Louise 
hade budat för sig att hon skulle 
komma och dricka kaffe. Efter den
na fullständiga redogörelse lämnades 
summan utan invändning. Jag minns 
aldrig att den nekades. Men det kun
de hända, att jag fick vänta en rund
lig tid innan min närvaro observe
rades, och att tala utan uppmaning 
var ett brott mot fadersdisciplinen 
som ej kunde ifrågakomma. 

Betecknande är att mina bröder 
aldrig uträttade den sortens uppdrag 
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