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Emottager insättningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 

Emottager mot bill ig avgift (s. k. 

öppen deposition) alla slags 

värdehandlingar. Avkastning 

redovisas omedelbart til l depo-

nenten. 

Emottager til l förvaring i kassavalv 

(s. k. sluten deposition) förseg

lade lådor, konvolut o- dyl. 

AUa som köpa .. 

S P I S B R Ö D  
frän 

Göteborgs Angbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 
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KOL VED 

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

Färsk Fisk a Hummer 

Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 

Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Stor prisnedsättning å Smör. 
Bondsmör 3.70, Herrgårdssmör 3.80, 

Mejerismör 3.80, Bunniärkt 3.90, skarp 
Ost från 1.80. Smör 20 öre, Ost 20 à 30 
öre pr kg. under gällande priser, 2 proc. 
rabatt i varor lämnas vid köp. Varorna 
hemsändas. Tel. 19323. Victoriahallens 
Smör-, Ost- och Äggaffär. Tel. li)323. 

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. 

|( tus ätularnes spalt 

Bör man fordra mer av 

kvinnan än av mannen? 

Det är närmast med anledning av 
den artikel som "Fru Elisa-Betta" 
har skrivit i detta ämne, som jag ta
ger till orda. Jag skulle då vilja än
dra om frågan till att lyda: Bör man 
fordra större ansvar av kvinnan än 
av mannen? Ty innerst inne är det 
väl en ansvarsfråga det gäller. För 
kvinnan gäller ansvaret inför barnet, 
för mannen gäller ansvaret inför 
kvinnan och barnet. Både man och 
kvinna veta väl att de kunna giva 
•upphov till en ny människovarelse? 

eller ock senare där tager sitt hem
vist. 

Den svenska lagens bestämmelser 
om gift kvinnas medborgarrättsliga 
ställning äro så gott som fullstän
digt överensstämmande med dem som 
återfinnas i de förslag, som i Norge 
och Danmark framlagts för respek
tive folkförsamlingar. Genom anta
gandet av dessa gemensamt utarbeta
de lagförslag skulle rättsenhet mel
lan de tre nordiska folken komma att 
åvägabringas på ännu ett viktigt lag
stiftningsområde. 

MJ 

mer 
Tyll, Tråd, Madras, 

Lenon, Allmoge 

D R A G G A  K D I N E R  
bomull och siden 

alla färger 
R U L L G A R D I N E R  

Gardinuppsättningar 
av egna tapetserare 

son 

KUNGSTORGET. 

EfCSJ&OMS „ 

JJTSTMJOL 
on.eon.o KEM .-TEKN. FADRIK 
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Och då blir väl ansvaret lika stort 
•för dem båda? Oftast är väl mannen 
dessutom äldre och erfarnare än 
kvinnan och då borde man väl, om 
man vore fullt logisk fordra mest av 
den mest erfarne. Detta i de fall då 
det kan bliva tal om en "övergiven" 
kvinna. Men också i de fall där inte 
några följder finnas och det inte kan 

bliva tal om en "övergiven" kvinna, 
i den bemärkelsen, borde väl mora
len vara lika för båda parter? Dock 
beror det väl ytterst på kvinnan att 
så icke är förhållandet. Inte så att 
kvinnan i moraliskt avseende står 
lägre än mannen (undertecknad tror 
tvärtom) utan därpå att hon inte 
tillräckligt noggrannt i ord oc-h före
döme i handling fostrar de unga till 
ansvar inför alla sina handlingar. 
Det är ju dock kvinnan, eller kanske 
rättare, har varit kvinnan (nu har 
hon ju ofta sysselsättning utom hem
met och överlämnar åt andra sina 

skyldigheter) som maka och mor, 
som utgjort själen i hemmet, som 
fostrat släktet sådant det nu är och 
därför också bär ansvaret i första 
hand. "Och så är moralen som den 
är", säger Fru E.-B. Vidare säger 
hon: "Allt beror av kvinnans vilja. 
Ar den ond — ja, då blir allt av on
do". Tror Fru E.-B. att det är en 
ond vilja som mången gång offrar 
sig för den hon älskar? Vidare sä
ger Fru E.-B.: "En kvinna som äl
skar, är inte i stånd till en låg hand
ling" —• —. Kan en kvinna, som 
älskar sin man, anse kärleken mellan 
man och kvinna låg? Kärleken mel
lan man och kvinna blir väl det mest 
upphöjda, när den är Ibyggd på en 
ren, osjälvisk grund?" Och den grun
den måste finnas före vigseln om den 
skall vara till finnandes efter den-
samma. Och då kan det väl tänkas 
att en kvinna ger vika för den man 
hon älskar och som hon har lovat att 
leva hela livet samman med och att 
mannen sedan övergiver henne? Är 
hennes uppsåt rent kan väl ej hennes 
moral vara oren? Lika litet som ett 
genom vigsel stadfäst äktenskap blir 
rent och moraliskt när endera av kon
trahenterna ingått detsamma av nå
gon annan bevekelsegrund än kärlek. 
Vi veta ju att det gives äktenskap 
som ingås av motiv, som icke kunna 
nämnas samtidigt som orden osjäl
viskhet och kärlek. Prostitutionen är 

avskaffad. Men vad är väl ett så
dant äktenskap? Ty vi få väl utgå 
ifrån att moralen gäller alla, icke en
bart det ogifta ståndet utan kanske 
fastmer det äkta ståndet då ju hem
met är grunden till allt. 

Den moral vi insupit i vårt hem 
följer oss genom livet på ena eller 
andra sättet. Därför beror det väl 
ytterst på oss kvinnor om moralen 
skall kunna höjas på ett högre plan 
och därigenom bliva lika för alla. 
För att nå detta mål fordras först 
och främst att vi själva känna vårt 
a\nsvar (också när det gäller under
låtenhetssynderna) samt höja kärle
ken mellan man och kvinna så att 
ingen kan tala om densamma som 
låg och sedan fostra det uppväxande 
släktet i denna anda. Detta vore väl 
enda sättet att få den sedliga halten 
hos män och kvinnor på ett högre 
plan. Och när vi kommit så långt 
behöver en fråga, sådan som ovan
stående icke framföras till diskus

sion, ej heller kommer det då att fin
nas så många utomäktenskapligt 
födda barn eller barn tilhörande ka
tegorien "Vi fraskilte Barn". Men 
därtill fordras generationer av mäns 
och kvinnors samfällda medverkan, 
tror 

En som prövat livet. 

Ä K t a  s p i r e l l a K o r s e t t e r  
till salu genom fru Jenny Bengtsson, 
villa Olofsberg, Hagen. Tel. Häpen 267. 
Obs. ! Måttagning- i hemmen om så önskas'. 

Pianostämning 
HILDING OLSON, JUNGMANSGAT. 14. Tet. 19308. 

Praktisk Friluftsskola 

med pension öppnas på vårsidan i 
Alfhem. Språk, matematik, slöjd m. m. 
Prospekt fr. Kvinnornas Tidning, Gbg. 

H. Lempke. 
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Du kan inte finna 

en bättre skokräm än 

Viking, reste Du 

så jorden runt. Viking 

ger dina skor den 

rätta djupa, smetfria 

glansen. Viking kon

serverar lädret. Över 

allt där Viking finnes, 

är den också upp

skattad. 

V I K I N G  

Ofta sitter rikt barn på fattig mo
ders knä. 

försiktighet 
med 

elektriciteten. 
T anledning av de genom belys

ningselektricitet förorsakade döds
olyckor, som inträffat i dagarna, dels 
i stadens slakthus och dels i Burås, 
har Kvinnornas Tidning vänt sig till 
en fackman på området i och för er
hållande av en del upplysningar. 

När olyckor av samma art in
träffa tätt efter varandra ligger näm
ligen misstanken nära till hands att 
allt ej är som det borde vara och att 
måhända ingen går säker. Vår sa
gesman betonade emellertid att de 
inträffade olyckorna uteslutande 
bero på ren oförsiktighet från de 
förolyckades sida. Rörande olyckan 
vid Burås var sålunda den lösa sladd, 
som sträckts inifrån byggnaden ut 
mot brunnen ej tillräckligt isolerad 
för sitt ändamål. Det är ju bekant 
att alldeles särskilda isoleringsåtgär
der måste vidtagas så snart den elek
triska strömmen ledes intill vatten 
eller i rum, där det finnes fuktiga 
underlag, såsom i tvättstuga, bad
rum etc. Det är numera lag på över
trädelser av förordningen i dessa hän
seenden, och hade en entreprenör lagt 
ut en dylik olaglig sladd som den 
ifrågavarande, skulle han gjorts an

svarig för olyckan. 
Man förstår härav att möjligheter

na för olyckor äro ytterst ringa där 

% 

ORREFORS 
har uppnått internationellt erkännande för sina 

graverade konstglas. 
Materialets egen charm, gedigen konstnärlighet 

i form och utsmyckning jämte alla grader i pris
lägen ha åt Orrefors konstglas skapat en berätti
gad popularitet. 

På begäran göras av konstnärerna S. Gate och 
E. Haid förslag till hedersgåvor, anpassade efter 
visst prisläge, med inkomponerade dedikationer, 
monogram, vapen, etc. 

A:B. FERD. LUNDQUIST&C2 
CC^.VD6 £JVC/J^G£Jsr 

GÖTEBORG 

^0 t 'ainkön  
av Konserver, rökt Lax • 

Räkor m. m. J n'^Ài, 

Ost, Långedragsbröd j' ^ 

Bazar Alliance ° 6°" 
Te'. 4570 til, bâda ^ 

Alla varor av bäst ». ' 
Butikerna närmast ing. 

^j^AQNUsso^ 

Ziwertz' 
färgmedel för öironbr -, i- *crUatl 
blicklig verkan, h'äller e ' i vW t°-h sk%r öv 
san oskadlig. Finnes i i  Ü ,vat tning FnÅ0™" 
minu« hos Lnsl. 

Ziwert'z Eft« 
Lorensbergsgatan N:o 7, Qatebo™ V 

— K' ~ T«l. 1098 

Den mycket omtyckta 

Spirella korsetten 
säljes av Fru ALICE Dahi L 

Kastellgatan 18 

verklig sakkunskap såsom ske v 

anlitas. Däremot framhölls vikt 
av att man i rum med fuktigt und^ 
lag såsom i tvättstuga, badrum Ï 
iakttar försiktighet vid iamporg , 

skruvning, enär även en under' vf" 
liga förhållande rätt ofarlig stöt C" 
bli ödesdiger för personer med ^ 
skilt svagt hjärta. Man bör där/" 
framför allt se till att stå på a J 

torrt och ej direkt på det fuktiga 
eller våta golvet samt vid påskniv-
ningen undvika beröring med metall' 
hylsan kring lampan och lampUll«-
ren. Behöver man fatta tag i lamp. 
hållaren skall detta ske i den krin» 
densamma slutande porslinsringe;,, 
som fullkomligt isolerar strömmen 
från handen. När denna porslins, 
ring, som ofta av en eller annan an
ledning sker, bortfaller, bör den 
omedelbart ersättas. Även böra kon
takterna ständigt vara i fullgott 
skick. Med iakttagande av dessa 
enkla försiktighetsåtgärder har man 
ingenting att befara. 

Han vände- sig om och sade med 
en prövande blick: 

—-Fru Ames har skickat er hit? 
Lilith rodnade häftigt men svara

de icke. 
De gingo genom parken bredvid 

varandra. 
—• Jag antar, att ni kommit för 

att bedja mig låta bli att uppsöka sir 
George Paradine. 

I en på samma gång överraskad 
och skrämd ton utbrast Lilith: 

— Ni vet alltså! 

Mallory skyndade sig att lugna 
henne. 

—- Jag vet något, men det är en 
bagatell mot vad jag inte vet. Jag 
antar, att sir George Paradine kan 
berätta mig en del. 

— Men om vi inte önska, att ni 
skall få reda på Vad han vet? Om 
det är något vi vill dölja för hela 
världen? Om vi äro rädda för att 
man skall tala om oss och våra vän
ner? Inte vill väl ni ge anledning 
till, att det sättes i omlopp skandalö
sa rykten om oss? 

Hennes röst var så bedjande och 
hon såg på honom med en så tillits

full blick, att det var omöjligt för 
Mallory att motstå henne. 

—-Ni vet mycket väl, att jag inte 
kan göra något, som vållar er sorg, 
sade han allvarligt, men —• 

Hon skyndade att avbryta honom. 
— Det visste jag, att ni inte ville, 

sade hon lågmält. Jag visste, att jag 
bara behövde säga ett ord för att ni 
iskulle göra som jag önskade. 

Men ehuru han kände sig djupt 
rörd av hennes tillit och den ömma 
blicken i hennes klara blåa ögon nä
stan förjagade hans misstankar, så 
bekämpade Mallory dock sin svag
het, emedan han tyckte sig förstå, 
att hans inblandning i denna sak 
skulle kunna komma att spela en av
görande roll i fråga om hennes och 
hans egen framtidslycka. 

—' Ni måste dock förstå, sade han 
i en ton, som han försökte ge en an
strykning av stränghet, att jag inte 
kan låta den här saken utveckla sig 
hur som häl st. Det ligger något bak
om den som behöver klaras upp — 
för er egen skull! 

Lilith avbröt honom brådskande 
och ivrigt: 

— Nej, riet finns ingenting sådant, 

förklarade hon bestämt. Jag ber er 
tro mig och vara övertygad om att 
jag handlar rätt och på bästa sätt. 

Mallory skakade på huvudet. 

— Jag önskade, att jag kunde 
tro det, sade han, men jag har olyck
ligtvis sett för mycket bakom kulis
serna för att kunna vara nöjd med 
en sådan fösäkran. 

— Nå, men ni måste väl medge, 
att jag har rättighet att handla som 
jag själv vill i en sak, som först och 
främst angår mig, utbrast Lilith 
häftigt. 

Mallory såg lugnt och allvarligt på 
henne. 

— Nej, det där vet jag inte om jag 
går med på, svarade han. Glöm 
inte att det har behagat er att till jen 
viss grad inviga mig i. ert förtroende, 
och när ni nu en gång gjort det, kan 
ni inte utan vidare draga er tillbaka 
och förbjuda mig att intressera mig 
för er och era affärer. 

Lilith ryckte till. 

— Nej, det har jag inte häller 
sagt, inte ett ögonblick menat, ut
brast hon. 

— Men icke desto mindre är det 
just 'det som ni försöker förmå mig 

till. Ni har själv förklarat, att ni 
inte bryr er om den här personen, 
den här Smith — 

Lilith såg sig omkring, som fruk
tade hon, att någon skulle höra ho

nom. 
— Tyst! viskade bon. 
Men utan att ' låta sig bekomma 

fortsatte Mallbry: 
—• Icke desto mindre förklarar ni, 

att ni ämnar gifta er med honom. 
Hur-skulle jag kunna vara nöjd med 
en sådan sakernas ordning? Jag 
förnekar inte, att jag är svartsjuk — 
det är jag nämligen. Men även bort
sett därifrån kan jag inte uthärda 
tanken, att ni skall gifta er med den 
där gynnaren, och jag tror inte att 
han kan göra er lycklig. Det kan 
ju vara fördom å min sida, men jag 
tror att min motvilja mot hans per
son är berättigad. Uppriktigt sagt, 
om ni inte vill eller inte kan ge mig 
de upplysningar jag önskar och be
höver måste jag försöka få dem på 
annat håll. 

De fortsatte sin väg under tystnad. 
Mallory förstod, att den unga flic
kan utkämpade en hård strid med 
sig själv. Hon andades tungt och 

hennes ögon sågo sig ängsliga och 
rådvilla omkring, som om hon sökt 
en utväg ur en eller annan svår inre 
konflikt. Slutligen föreföll hon 
lugnare. 

(Forts.). 

Hrla JVIjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 46699 
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Kvinnornas Tidning 
för 1925 

på födelse- och 

n a m n s d a g e n !  

Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 
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Billiga priser ~ Största urval 
Förmånliga betalningsvillkor 

B R E V L Å D A .  

Rennie, Malmö. Ert brev har an
länt för sent att vi skulle medhinna, 
att i detta nummer ge de önskade 
upplysningarna. Vi återkomma i 

nästa. 

Intresserad. Sätt Er i direkt för
bindelse med föreningen. Föredra
get hålles en av de sista dagarna i 

november. 

Ingela. Den offentligt uttalade 
sanningen är som salt i andras sai, 
den direkt adresserade mm svavels}'-

ra i egna. 

Lokalpatriot. Varför? Vi finnaa

tet anmärkningsvärt i detta. 

S. L—m. Önskade nummer till

handahållas å tidningens expedit* 
Magasinsgatan 12. Prenumera 
kan där verkställas oberoende a 

kvartal. 

"Tala och lyssna'. Tack. Kan 

ske i ett kommande nummer. 

Vän av rättvisa. Vi stod ju ^ 

och hållet utanför denna » . 
naturligtvis bör utageras inlor 
ma forum, där den påbörjats. 

Frågande. Påpekade rad ^ 

H. "Var komma 
bör naturligtvis 1«« ,, 

avspänning i  st. f . _  J  o X I 1  e t t  

spärrning", som mening 
förbiseende kommit att ly 

Amalia Gustafs*»5 

rekommenderas. 

B E R G M A N S ,  
Smakfulla °^dSUBTEr 

d e l i k a t e s s u s ^  U L U I ' * "  

Rekommenderas-
I P 

g» 
-Jgllsää. 

46. 4; de årg. 
P 

är vät 
att mamma har 

IGummans 
F L I N G O R  

I så att pysen. kan bli 
ren igen. 

fibrftMtcr &.-B. WEROTH & Co, Söteborg. 
b Gumman* KnafUkurpulvcr.) 

16 November 1924. 

Annonspris : Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre p- mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

Redaktion och expedition: Magasinsgatan 12, Göteborg. Tel. 18070. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 1l2 år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924, 

'T^ryck tillätes gärna om "Kvin-

»« Tidning", med hela namnet QOftläO 
utsatt, angtves som kalian. 

I N N E H Å L L .  

utlandskrSnika i sammandrag. 
njaj anklagar". Av Ellen Bryde. 
En av de våra. Berta Burman=Ander= 

son. Av 1. D-
pet utslitna älsklingstemat. 
Göteborgs Ålderdomshem. 
Den lyckliga. Av*Den fundersamma. 
Efteråt. Av Kagna Peters. 
Den "nya" ""ga flickan. Striden kring 

Tor Hedbergs lustspel. 
Kvinnoskönheten är alltid defekt. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Den engelske statsministern, Bald 
win. har nu, i; stort sett, sitt kabi
nett färdigt. Det är, som väntat var, 
starkt genom pesonmlet. Duglig-, 
heta har fått fälla utslaget ifråga 
om vilka .som skulle kallas eller hål-
fe utanför regeringen av de många 
«spiran terna. 

Baldwin har icke upprepat sin fö
reträdares experiment att förena ut
rikesministerposten med chefsskapet 
för regeringen, utan har överlämnat 
ien till Austen Chamberlain, en an
ordning som hälsats med allmänt bi
fall. Den i rang med nämnda post 
stående f loa nsm i n i st er post en har 
anförtrötts till Winston Churchill, 
®tt val som bekämpats av det konser
vativa partiets högerflygel. Chur
chill har varit något obeständig i 
6'n politik,' först konservativ, så li-
Wl och nu åter högerman, ehuru 
visserligen av mycket moderat lägg-
iiing. Att han nu hedrats med det 
°ga uppdraget att vara finan,smini-

s'er i Bal dwin.ska ministären utgör 
erkännande av hans betydelse som 

Politisk personlighet — han är en 
! a utmärkt talare som skicklig po-

. tosk taktikar — men också ett tyd-
uärmande till det liberala par-

Churchill står nämligen på 
punkter detta parti nära och 

* 1- a. varm anhängare av frihan-
® 6n) vilken spelar en så domine-

»L.,,e ro^ ®m liberalismen, sär-
engelska. 

ogerpartiets förhoppningar att, 
m en moderat politik, kunna i 

„in uPPsuSa de två miljoner väljare, 
vid det senaste valet "kastade 
®ina röster på liberala kandi-

fylh k0"1"13 kn'aPPa'st att gå i upp-
;]n , "e' -^et liberala partiet är, om 

På livskraftigt för att 
^ e sätt kunna utplånas, 

kar n^'8 'enSelske statsministern 
"Ulk 'aditionsenligt vid lordmayor-
de 

en hållit ett tal, återspeglan-

ferit> n P0' 't'ska situationen och re-
j{,'gens ställning därtill. 

Wl]de
f
klarerad'e Sin vilj,a att upp" 

te j a red.s förd ragen och uttryck-
ordalag en önskan om 

'-"tein if°^ samtörstånd mellan en-

^liftöt °rna men an,sl°g 'också en 
îoreil?Sgàende ton mot Tyskland. 
'%®and S'a^erna fick ett särskilt er-
Hej ];. 'e den genom Dawes-pla-
eïropei ^adräckningen åt den 

a Politiken. Nationernas 

Hö! 

förbund belönades med en eloge för 
vad det uträttat. 

Vidare förebådade Baldwin en 
"imperial policy" d. v. s. en fast sam
manslutning av det brittiska impe
riets olika delar samt en reformvän
lig folklig inrikespolitik. 

Den politiska situationen i Frank
rike präglas av stor oro. Den radi
kala regeringens ställning är myc
ket svag, vilket återspeglas i dess 
vacklande och gent emot socialister
na alltför undfallande politik. Ka
binettets tid torde snart vara ute. 

En del av den franska pressen in
nehåller antydningar om en förestå
ende nyorientering i utrikespolitiken. 
Det engelsk-amerikanska maktinfly
tandet börjar besvära och anses be
höva en europeisk kontinental mot
vikt, vilken skulle kunna vinnas ge
nom ett närmande mellan Frankrike, 
Tyskland och Ryssland. "Vidare pla
neras ett för de berörda länderna i 
ekonomiskt hänseende fördelaktigt 
samarbete mellan den tyska och fran
ska industrien, varvid man närmast 
tänker på Ruhrs kol och Lothringens 
järnmalm. 

Man finner ett vänligt genljud 
härav även i tyska tidningar. Hö
gerpressen ställer sig emellertid full
ständigt avvisande. 

Dessa planer strida på ett avgö
rande sätt mot Englands intressen. 
Den engelska pressen har emellertid 
ännli icke aktat nödigt att ägna dem 
större uppmärksamhet, vilket icke 
hindrar, att de ur engelsk synpunkt 
kunna vara oroande. 

Är Mussolinis stjärna i nedgåen
de? Då tvåårsdagen av fascismens 
seger nyligen högtidlighölls i Rom 
visade, befolkningen en påfallande 
likgiltighet — ett oroande tecken! 
Och oppositionspartierna neka att 
deltaga i parlamentets arbete — ock
så det en orsak till bekymmer. Mus
solini förklarar emellertid att han 
med hjälp av sina fascister skall 
kämpa striden ut och — segra. 

Österrike har lyckligen överstått 
en samhällsfarlig järnvägsstrejk, vil
ken, om den lyckats, skulle skadat 
landets ömtåliga finansiella ställ
ning och även betytt den socaldemo-
kratiska oppositionens seger över det 
kristligt-sociala regeringspartiet. De 
strejkande fingo nöja sig med en 
oväsentlig löneförhöjning. 

I Spanien hava oroligheter före
kommit. Deras art och omfattning 
ha dolts av telegramcensuren. 

ft 

3ag anklagar." 
"Vad ligger bakom tmnnoförahtet? 

Av ELLEN BRYDE. 

Helga ordning, sällhetsrika 
Himladotter, som det lika 
Knyter hop till glatt förbund! 
Du som lägger städers grund, 
Du som samhällslivet danar 
Och den skygga vilden manar 
Från hans öde ökenlevnad 
Till din glada milda trevnad, 
Och som skåp t det helga band: 
Kärleken till fosterland! 

F. v. Schiller. 

* 

Låter allting ske på sin tid, så 
räcker eder tiden till; annars blir 
förargelse, havs och eftersättning i 

alla delar. 
Gustaf I. 

Den i föregående nummer av den
na tidning omnämnda boken "Fe
minismen", för vilken professor 
Wieth-Knudsen står som ansvarig, 
har givetvis icke blivit oemotsagd 
från ledande kvinnohåll, men man 
måste med beklagande konstatera, 
att diskussionen blivit fullständigt 
ofruktbar. 

Något annat var väl knappast att 
vänta, när det hela kommit att ut
kämpas som en förbittrad strid i 
stället för att taga formen av en sak
lig överläggning med vilja att få ut 
något av värde ur den. Vad som 
ytterligare och på ett lika avgörande 
sätt inverkat är, att stridens före
mål icke varit detsamma för båda 
parterna. 

När Wieth-Knudsen riktar sitt 
hatfulla angrepp mot kvinnan, utgår 
han tvivelsutan från de. personliga 
dåliga erfarenheter han har av hen
ne. Den kvinnotyp har för fram till 
allmänt beskådande är sådan lian 
sett kvinnan eller hört henne omta
las av andra, lågt stående och i alla 
avseenden undermålig. Han genera
liserar, gör typen allmängiltig och 
räknar endast med ett fåtal ädla un
dantag, vilka bekräfta regeln! 

När sedan de ledande kvinnorna 
granska hans bok för att å sitt köns 
vägnar bemöta den, -utgå de från att 
kvinnan i allmänhet i sitt innersta 
väsen är lik dem isjälva och de ut
vecklade ansvarskännande kvinnor 
bland vilka de röra -sig. Också de 
generalisera sin typ. Den Wieth-
Knudsenska kvinnan förefaller dem 
i sin fruktansvärda skröplighet 
overklig, obefintlig, ett fantasifos
ter av en sjuk, av kvinnohat angri
pen manlig hjärna, en företeelse icke 
värd efterforskning därför att den 
helt enkelt icke existerar. 

De ha fördenskull icke känt sig 
uppkallade till något egentligt för
svar för kvinnan utan ha nöjt sig 
med att harcelera författaren och att 
omåttligt framhäva de ondskefulla 
överdrifterna i hans arbete, på så 
sätt misstänkliggörande hela dess in
nehåll. 

Studentersamfundet i Köpenhamn 
anordnade en diskussionsafton, vid 
vilken prof. Wieth-Knudisen såsom 
inledare framförde ungefär samma 
synpunkter, som återfinnas i arbetet 
"Feminismen". 

Bland den representativa samlin
gen inbjudna gäster såg - man även 
spetsarne inom Köpenhamns kvinnli
ga intelligens, författarinnor och da
mer, vilka gjort sig ett namn inom 
den danska kvinnorörelsen. 

« 

Den egentliga åhörareskaran (be
stod emellertid av manlig och kvinn
lig akademisk ungdom, vänskapligt 
bänkad tillsammans, en bild vilken 
kunde uppfattas som ett vackert löf
te om framtida gott sam förstånd 
mellan könen. 

Prof. Wieth-Knudsen verkar i 
yttre måtto frodig goddagspilt och 
lebensbroder med ett utseende, som 

6n Ev Dc Våra. 

utesluter varje tanke på kvinno
gunst. Det blev mot dessa rent ytt
re personliga svagheter de kvinnliga 
debattörerna företrädesvis riktade 
sina pilar: 

— Vi betvivla icke ett ögonblick 
professor Wieth-Knudsens kompe
tens på det erotiska området, men i 
fråga om kvinnorörelsen etc. 

Eller : 
"Prof. Wieth-Knudsen klagar 

över, att kvinnan icke längre är en 
Venus (från Milo,,men är väl mannen 
en Apollo di Belvedere?" 

Åtskilliga något mera vägande 
kvinnliga inlägg än dessa för övrigt 
med hjärtligt skratt och bifall mot
tagna apostroferingar förekommo 
visserligen, men ungdomens uppfatt
ning — och det var ju inför ungdo
men frågan skulle belysas och klar
läggas! — fick antagligen ett sant 
uttryck i en ung students beklagan
de av att den närvarande mogna 
kvinnliga intelligensen icke sakligt 
bemött Wieth-Knudsens angrepp mot 
kvinnan utan endast sökt avfärda det 
medels billiga "valmöteskvickbeter". 

Aven i tidningsartiklar hava kvin
norna använt satirens vapen mot den 
misshaglige och på .samma person
liga sätt. Eljes milda och förfinade 
händer hava icke dragit sig för att 
ge ganska hänsynslösa hugg: 

"Vi unna. gärna W.-K. att till
fredsställa sitt erotiska behov hos den 
färgade kvinnan och vi sympatisera 
i hög grad med den iskalla vita kvin
na, som med förakt såg på hans ero
tiska hänryckning." — "Hans bok 
bevisar, att rönnbären alltjämt äro 
sura för den, som icke kan nå dem", 
o. s. v. 

Man förstår denna stridsmetod — 
man är ju alltid frestad att vid svar 
på tal hålla den först anslagna to
nen, vilken i detta fall var öppet bru
tal, men samtidigt skulle man gärna 
önskat, att den icke kommit till an
vändning just här, utan att man från 
auktoritativt kvinnohåll fått höra 
det värdefullaste, det tyngst vägan
de som därifrån kan sägas i denna 
för mänskligheten så omätligt vikti
ga fråga, vilken trots sin höga ålder 
ännu är obesvarad. 

Kvinnorörelsen framhävde starkt, 
helt säkert i god tro, kvinnans stora 
personliga förtjänster och slog, all
deles .som nu i fråga om den Wieth-
Knudsenska boken, ned varje kritik. 
Detta ensidiga lovprisande av kvin
nan var måhända nödvändigt —£' det 
gällde ju att stärka hennes position 
i samhället och arbetslivet, men sam
tidigt torde den ha förhindrat den 
självrannsakan och den upplysnings
verksamhet som, ifall även brister 
och svagheter vidgåtts, skulle kunna 
hava lett till kvinnans utveckling, 
till en höjning icke blott av hennes 
personliga värde utan även av hennes 
värde som maka och mor och med
borgare. 

Wieth-Knudsen är icke den ende 
man som utslungat sitt "Jag ankla-

BERTHA BURMAN-ANDEKSSON. 

När fru Bertha Burman-Anders-
son besvarar intervjuens första fråga 
med ett: "Det var 1912 jag kom hit 
till staden", träder denna tidpunkt 
på ett levande sätt fram för den frå
gande genom hågkomsten av den 
glädje, med vilken Göteborgs socialt 
intresserade kvinnovärld mottog fru 
Burman-Andersson vid hennes över
flyttning från rikets första till dess 
andra stad. Den kvinnliga före
ningsrörelsen hade då springflod. 
Bredvid rösträttsföreningen växte 
upp en rad andra kvinnasamman
slutningar, däribland "Göteborgs 
kvinnliga diskussionsklubb", som 

gar" mot kvinnan. ; Många andra 
honom i snille överlägsna män ha 
gjort detsamma. 'Sören Kierkegaard, 
Schopenhauer, Weininger, Brandes, 
Gustav Wied, Strindberg, Nietzsche 
för att nämna några. 

Vad ligger bakom detta kvinno
förakt? Könsantagonism? Men i 
så fall varför är icke denna antago
nism ömsesidig? Varför existerar 
icke något mansförakt? 

Då man ju icke berättigat kan 
ringakta det naturligt ofullkomliga^ 
det som i sin ringhet dock är det 
•bästa det kan vara, så måste i det 
manliga kvinnoföraktet ligga inne
sluten en aning, en känsla, en viss
het att kvinnan icke är den, hon 
kunde vara, samt smärta och raiseri 
över att hon icke vill, icke har håg 
för en utveckling! 

"Det finns", skriver Wieth-Knud
sen (han själv hör tydligen icke till 
deras skara), "inom den vita rasen 
en fåtalig typ av män, som aldrig 
uppge hoppet om att finna sina dröm
mars brud uta,n åter och åter söka 
henne bland de många kvinnor av 
alla slag, som de möta på sin väg 
genom livet. Ingen motgång kan 
hejda dem, ingen trolöshet förlama 
dem, inga missräkningar beröva dem 
tron på att någonstädes, någon gång 
i en eller annan tillvaro måste hon 
finnas, som icke på någon punkt av 
mannens väsen .står tillbaka för ho
nom, utan att därför i minsta mån 
vara en kopia av honom." 

När kvinnoföraktaren utslungar 
sitt "Jag anklagar", vad är det då 
han förnämligast riktar sig mot i 
kvinnans väsen och handlingar, vad 
är det hos henne han hatar? 

Det skall i efterföljande nummer 
givas tillfälle att återkomma till den
na fråga. 

hade och har till syftemål bl. a. att 
lära kvinnorna att uppträda i talar
stolen och att 'diskutera tidens frå
gor, vilket allt — då — var förenat 
med stor vedermöda. Blev så fru 
Burman-Andersson medlem av klub
ben, inom vilken hon i förbigående 
sagt sedan kom att intaga den ledan
de ställningen .som ordförande, och, 
se, hon både vågade och kunde tala, 
hon var en utmärkt debattör och in
ne i alla frågor, en i sanning efter
längtad utmärkt representant för 
Göteborgs kvinnor ! 

När intervjuaren berättar allt -det
ta, skrattar fru Burman-Anderson 
hjärtligt. 

—- Och jag som var så blyg att 
uppträda -och tala på den tiden, ut
brister hon. Ja, något nöje är det 
vi-sst inte nu häller, även om nervo
siteten är borta. 

Så -eftersinnar hon och tillägger: 
— Men jag minns, att jag vid vår 

överflyttning hit, blev mycket vän
ligt mottagen och att jag, innan jag 
visste ordet av, var med i förenings
livet och socialt verksam. 

— En fortsättning antagligen av 
en tidigare liknande verksamhet i hu
vudstaden? 

— Nej, kommer svaret. I Stock
holm var jag upptagen av allt det 
som följer med, när man har en stor 
umgängeskrets -och omfattande repre
sentationsskyldigheter. Men i lik
het med d-en krets-, i vilken jag rörde 
mig, var jag livligt politiskt -och so
cialt intresesrad. Direkt verksam i 
dessa hänseenden blev jag emel
lertid först i Göteborg. Liberal till 
mina åsikter v-ar jag med om att: 
starta föreningen "Frisinnade kvin
nor", där jag är styrelseledamot. 
Mitt huvudintresse har dock -det so
ciala arbetet varit. Våren 1919 val
des jag på den liberala listan till 
medlem -av Göteborgs stadsfullmäk
tige, ett -uppdrag, som vid senare val 
förnyats. 

Intervjuaren tänker i detta ögon
blick för -sig själv, att ett med hän
syn till Göteborgs kvinnovärld mera 
samlande namn än fru Burman-An
derssons kan ett parti knappast få. 
Hennes personlighet och hennes verk
samhet på olika områden ha för
skaffat henne sympatier, -som sträck-a 
sig långt utanför -den egentliga parti
gränsen. 

— Och det är mycket arbete? 
— Ja, det är det! svarar den till

frågade leende, men jag tycker om 
det, det intresserar mig. Också allt 
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.det arbete, som ytterligare fallit på 
min lott. Jag är medlem .av stads
fullmäktiges valkommitté, av löne
nämnden, fattigvårdsstyrelsen och 
jag sitter i många kommittéer och 
beredningar, däribland kommittén 
för upprättandet av ett härbärge åt 
hemlösa kvinnor, ett mycket prässan-
de samhälleligt behov, enligt vad jag 

funnit. 
— Nu finns det väl knappast rum 

för mera arbete, undrar intervjuaren 
med en överräknande blick på de 
många tättskrivna noteringsbladen. 

— Ack jo, svarar fru Burman-An-
dersson leende, det återstår ännu en 
del. Ett av de uppdrag som jag tyc
ker .särskilt mycket om är det av .so
cialstyrelsen mig tilldelade förtroen
det att vara inspektor vid Högre folk
skolan för husligt arbete. _ Vad jag 
tycker om den skolan! Vilken yp
perlig skolform! Hur allmänt ut
bildande! Flickorna gå ut därifrån 
väl rustade för livet, för arbetet bå
de i ett eget framtida hem eller där 

utanför. 
På frågan vad det är inom det so

ciala arbetet, som isärskilt äger fru 
Burman-Anderssons intresse, svarar 
hon bostadsfrågan. 

— Enligt min åsikt, säger hon, 
leder det mesta av vårt samhällson-
da i hygieniskt och moraliskt hän
seende sin upprinnelse från de dåli 
ga bostdsförhållandena, den ohygg
liga trångboddheten. Att förbättra 
dessa förhållanden är att förebygga 
sjukdom och förfall, att nedbringa de 
stora kostnader samhället nu måste 
vidkännas för att hjälpa de sjuka, 
omhändertaga de förfallna. 

Fru Burman-Andersson berör 
samband med bostadsfrågan den sto
ra Boströmska stiftelsen, vars styrel 
se hon tillhör. Det är en av de ståt
ligaste donationer, som blivit gjorda 
i Göteborg. Skeppsredaren Dan Bo 
ström med syskon har skänkt staden 
två miljoner, för vilka bostadshus 
skola uppföras på Kungsladugård på 
mark, som upplåtits av staden. Dessa 
byggnader .stå nu inför sitt uppfö
rande. 

— Ännu något som ligger mig 
varmt om hjärtat .och som jag .anser, 
att samhället både bör och kan ord 
na, tillägger den intervjuade, är att 
sörja för att ålderstigna aktningsvär 
da gamla icke skola vara hänvisade 
till fattigvårdsinrättningen, för vil 
ken de ofta känna verklig fasa, utan 
beredas bostad i pensionärshem, lik
nande de två som redan finnas, av 
vilka det ena är avsett för gifta par 
och det andra för ensamstående män 
till vilket enklingarne från det först 
nämnda sedan kunna överflyttas 
Synnerligen angeläget är att få till 
stånd ett enkehem, dit enkorna på 
samma sätt kunna flyttas. Som det 
nu är, måste de vid makens bortgång 
lämna pensionärshemmet för att söka 
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sig bostad var de bäst kunna. Förra 
•en motionerade jag i stadsfull

mäktige om upprättandet av ett sa-
dant enkehem. På grund av de 
tryckta tiderna vilar frågan ännu, 
men jag hoppas på dess snara och 
lyckliga lösning. 

Så som intervjuen här återges be
rättar den egentligen endast om en 
massa förtroendeuppdrag. Vad som 
icke kan förmedlas till läsaren är 
det levande intresse, med vilket fru 
iurnia n - Anderson talar om sitt ar-
aete, den uppenbara känsla av sam
hällelig förpliktelse, den glada offer
vilja som söka sig utlösning däri. 

Intervjuaren sitter och tänker: — 
Hur egendomligt — här är en kvinna 
,som i kraft av sin sociala och ekono
miska ställning, sin bildning, sina 
personliga intressen skulle kunna an
vända sin tid på ett oändligt ange
nämare och lugnare sätt än med allt 
•detta arbete för andra, för främlin
gar, för strängt taget likgiltiga män
niskor —- —• 

Och så göres en fråga på omvä

gar. 
— Hur räcker tid, kraft och lust 

till för allt detta? 
Fru Burman-Andersson 1er ett 

friskt varmt leende: 
— Jag tror, säger hon, att det be

ror på, att jag håller av människor
na. De betyda något för mig — 
alla. Alla utan undantag. Det 
känns som lycka at*t få göra något 
för dem. 

I. D. 

B L U S A R  
bortsäljas ytterst billigt 

till högre priser. 

F R I B E R G  &  A N D E R S O N  
Kungsportsplatsen i. Tel. 7235 

Göteborgs 

Ålderdomshem. 

Få institutioner torde ända från 
sin tillblivelse ha åtnjutit så stor 
popularitet som Göteborgs Ålder
domshem. Gamla göteborgare erin
ra säkerligen ännu hur efter dess 
fullbordande en verklig folkvandring 
ägde rum ut till dess plats vid 
Slottsskogen. Alla ville se och be
undra detta, nya ståtliga hem, som 
de gamla fått i utbyte mot sin för
utvarande, föråldrade försörjnings
inrättning på Stampen. Denna in
stitutionens sällsamma förvandling 
från en understöds- och försörjnings
inrättning till ett präktigt, alla ti
dens krav motsvarande hem för ett 
150-tal åldringar verkade snarast 
som en saga. 

Mången har säkerligen redan 
glömt att sagans förverkligande till 
största delen möjliggjordes genom 
ett storartat anslag från Göteborgs 
Sparbank. Vid årsstämman 1890 
>eslöto nämligen bankens principa-
er att ställa sparbankens byggnads

fond för arbetarebostäder till förfo
gande för en nybyggnad åt den i 
nuvarande lungsotshemmet vid 
Stampgatan och Gårdavägen inhysta 
inrättningen under villkor att sta
den skulle lämna fri tomt mot det 
att staden fick övertaga den gamla 
tomten. Och ur detta beslut uppstod 
med tillhjälp av betydande enskilda 
donationer den ståtliga byggnad, 
som år 1896 högtidligen kunde in
vigas för sitt vackra ändamål. 

Det utslitna 

älekUngstemat. 

Som bekant väntar man, när man 
skär upp en ny roman, alltid en kär
lekshistoria. Det har inte ständigt 
varit så, men nu är i alla fall den 
allmänna smaken sådan. 

Hur ställa sig författarne till det
ta läsekretsens enformiga krav? 

Frågan besvaras av Gertrude Mil 
1er i "Adelphi". • 

"Ar det, utbrister hon, upprörd i 
sin själs innersta, ingenting annat än 
kärlek man kan skriva romaner om? 
Måste det ständigt vara detta, dag 
ligen, år ut ocli år in, generation ef 
ter generation, under århundraden? 

Måste en fantasirik författare, som 
kväljes av detta, uttröskade tema, vi
ga hela .sitt liv och sin förmåga åt 
dess utläggning? 

Tank, hur ohyggligt det måste 
kännas för en medelålders författare 
att jämt och ständigt skriva om kär 
lek. Det kunde ju gå an, när han 
började att skriva. Han var då ung 
och kärleken intresserade honom 
Även sedan han blev gift ägde äm
net en och annan synpunkt, som syn 
tes honom värd beaktande. 

Men nu är han tyvärr en medelål
ders man. Han är, bortsett från en 
viss retlighet i humöret, en god fa 
miljefar, intresserad av sina barns 
uppfostran, av sin hustrus kläder, av 
sin frimärkssamling och matsmält
ning, av hushållsutgifterna, tjäna 
rinnefrågan, bostads-nöden, börsnote 
ringarne — och vad är det väl lian 
måste sysselsätta sig med dagarne 
ända? Han måste, stackars usling 
skriva om kärlek!! 

Kärlek! Blotta ljudet av detta 

ord gör honom sjuk. Det är tio år 
sedan det kom lians hjärta att skälva 

Alla dessa jolmiga känslostämningar 

som hemsöka människan under tret 

Efter denna tidpunkt har det gått 
Göteborgs Ålderdomshem, som dess 
officiella, namn numera till skillnad 
från andra ålderdomshem lyder« un
gefär såsom Skriften vittnar, nämli
gen att "den som mycket har, honom 
skall mera varda givet". Donationer 
och gåvor ha strömmat in — i san
ning, mycken allmänkärlek har myc
ket offrat för att göra. levnadsafto
nen så ljus och behaglig som möjligt 
för hemmets pensionärer. 

Den mycket utbredda missuppfatt
ningen, att inga andra gamla än de, 
som kunna köpa sig in för en ganska 
rund summa, vinna inträde å Göte
borgs Ålderdomshem, .skall i detta 
sammanhang först .av alla rättas. 
Hemmet är en kommunal inrättning, 
företrädesvis avsedd för pauvres 
honteux .och trotjänare, och alla me
dellösa välfräjdade åldringar av des
sa kategorier, som sedan längre tid 
tillbaka v.arit mantalsskrivna här i 
staden äga möjligheter att i tur och 
ordning och i mån av plats vinna in
träde. 

Hur ställer sig då det dagliga li
vet, frågar man sig, för en åldring 
som från privat miljö överflyttar till 
en institution som denna? Det egna 
hemmet, om än aldrig så ringa är 
ju likväl kärt, och skilsmässan från 
gamla avhållna ting kännbar. Men 
därvid ser man åldringens tillvaro i 
det egna hemmet enbart ur känslo
synpunkt. Den har dock många an-

ar Ni 

n å g o t  

"" sä,ia; ky* «, elle, 
y  S &  a n n o n s e r a  d e t  

Söker 

n å g 

Ni 

o n 

a annonsorgan 

tjanare, våning, piats ^ 

annat, så annonsera det ' 

Göteborgs Morgonpost 
Göteborgs största morgontidning. 
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T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sortering hos 

A.—B. CARL JOHNSSON 
K ungstorget. 

tio år tråka fullständigt ut honom. 
Han kan inte stå ut med att skriva 
om dem. Han önskar till himlen, att 
han aldrig blivit romanförfattare —7 
att han med sin begåvning i stället 
blivit finansman eller statsråd. 

Ty då skulle han inte ha varit 
nödsakad att sitta så här och försöka 
piska liv i sina känslor, sina gamla 
minnen och att tvinga sin motspän
stiga penna till dessa eldiga krum
språng. Han skulle inte ha behövt 
skriva om sådana här saker, som in

gen annan man kan tala med sina 
vänner om utan att förefalla dem 
som en idiot, allt detta som han med 
bibehållet anseende för förnuft kan 
skriva om endast därför att man vet 
att han är romanförfattare, allt det
ta som sprider misstänksamhet och 
köld mellan honom och hans hustru 
och som gör att han känner sig 
skamsen inför de hyggliga unga 
män som äro hans söner". 

Verkligen ett ganska tragiskt öde! 

AUIMAUA 
I MODELLER.L 

BASTAVALLA 
I SLITSTYRKA 

aro 

VISKAFORS 
G A L O S C H E  R . .  

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET, VISKAFORS 
SVERIGES A LOS TA CUM M ! FA B « ! K. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid pä lager alla 

V I S K A F O R S  
ïaloscher och bottiner till fabrikspriser. 

dra. De dagligen återkommande och 
för orkeslösheten så betungande syss
lorna för alltings vidmakthållande, 
de enformiga måltiderna, som bli så 
intresselösa i ensamheten, kölden, 
bekymmerna för "hur det skall bli" 
— kort sagt allt detta, som i längden 
blir en dryg betalning för det lilla 
egna hemmet, om det alls kan upp
rätthållas. För hur mången ensam 
åldring på detta stadium betyder ej 
intagandet på Ålderdomshemmet en 
lycka, som stillar mycken oro och 
gjuter en försonande och förmildran
de glans över återstående dagar. 

Här öppnar sig det trygga hemmet 
med värmen, det dukade bordet, den 
propra sängen, den allmänna vården. 
Inga bekymmer för medellöshet, för 
sjukdom, ingen fruktan för "hur det 
skall bli". Är det två åldriga ma
kar, som samtidigt vinna inträde, 
förlora de ej därför varandra. De 
byta endast ut sitt kanske med .stora 
umbäranden sammanhållna hem mot 
ett annat, där i ett slag alla bekym
mer lyftas från deras skuldror. Så
som hemmets alla övriga pensionärer 
få de dela ett rum och numera, om 
de så önska medföra egna nödvändiga 
möbler, en byrå med spegel, någon 
god stol, kära små minnen etc., dock 
ej sängar, men väl snygga sängklä
der. Rummen äro medelstora och 
flertalet härligt belägna åt solsidan 
med den allra vackraste utsikt över 
den vackraste av parker — Slotts
skogen. Och för måltiderna har man 
dessutom .den stora magnifika ge
mensamma matsalen med tre väldiga 
långbord för inalles mer än 100 per
soner, varav två upptagas ^v de i 
antal övervägande kvinnliga pensio
närerna och det tredje av de manliga. 
Hit sammanringas till dagens olika 
målitder, som utgöras av vällingen 
klockan 8, frukosten med kaffe .och 
smörgås klockan 9, middagen med 
två rätter mat klockan 1/2 2 samt ef
termiddagskaffet och kvällens ståen
de rätt havregrynsgröt och mjölk. 
Födan är riklig och välsmakande, 
god husmanskost i gammal god me
ning. Man erinrar en pensionärs1, en 
av ett .stort hushåll utsliten hustrus 
ord: "Tänk att få gå till dukat bord 
med ren serviett och ren duk och äta 
mat som man ej själv lagat — aldrig 
hade jag kunnat drömma om att få 
det så gott!" 

Men även om de gemensamma mål
tiderna till fullo motsvara allt vad 

som till timlig näring behöves, sitter 
i varje människa och isynnerhet .i var 

je f. d. husmor ett djupt rotat behov 

att ibland ställa till med något vid 

sidan av det fastslagna programmet. 

BL0MSTER-
hälsningar 
över hela jorden. 

ifs 
ill 

Kungl. 
Hovleverantör 

Beställningar à blommor ombesörj 
nadsfritt under garanti för 
utförande å alla platser av 

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 — 10365. Telegr. Vasa. 
Medlem av Föreningen för blomsterbt-
ställningsförmedling samt de internatio
nella organisationerna F. T. 1). i U. S. I 
samt B—V. i Tyskland. 6000 

de>l med blommor! 

MERKURTYÅLEN 
är oöverträffad för tvätt af I 
nare tyger med ömtåliga färger. 

Ål d erd o m she m mets by ggmadsherrar 

eller ledning ha i detta fall visat 

utomordentlig förståelse för i® 

kvinnliga naturen i det att i «1 
korridorerna arrangerats ett pensio

närernas eget kaffekök med fem 

enlågiga gasspisar. Här få .de, när 

helst andan faller på, bereda den eg 

na lilla kaffetåren eller anordna in

bördes små kaffebjudningar, vi 

naturligtvis äger sitt stora, behag. 
Vid sjukdomsfall förflyttas pen

sionären från sitt rum till nå„01 _ 
sjuksalarna, varav 4, 2 större of 
mindre finnas å den kvinnliga» 

delningen och 2 mindre å den nian 

ga,. Institutionen har .sm egen 

kare och därjämte i p«r-° ^ 

sjukvården 1 sjuksköterska, 

sköterska samt 4 skoters; e 1 ^ 

Det är sålunda väl bestallt 

eventualiteter. _ fc\. 
Sysslomansbefattningen 

derdomshemmet innehas av 
Arvid Ahlforss. Husmoder^ 

21 år tillbaka är fröken b ^ 

krantz, som med hjälp a» 
tvätten oo'1 

den i 
städningen 

köket, 2 1 ^as-
sköter detta stora 

1 t- lfi5 Per' 
håll på sammanlag. 
Om man betänker att priva ^ # 

ligen räknar med 1 * 
eller två 'biträden fo ^å.H. in

ning för 2—10 Perfe^eI,sv# 
ser man il ätt att us^ ^)ler st«i» 
vid en sådan inrättning ^ ^ 

anspråk vis à vis ^ på 
0(!h ekonomisk förtanksam' 

innehavarinna. omöjlig ^,1 
Pet är naturlag^ 0*^ , 

,en institution, va« efte 

helhetens fromma. n1'^ te. 
ett visst bestämt ic^ ^-1 1 

konflikter me ^ f 

km""' tid undgå 
önsK11 va-

tyck/° °°ÎrTt. ̂  ̂  
ålderns dagar . ^re"' 1 
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Offentliga nöjen. 
S,ora Teatern. 
Jl 

H 1)30 Billighetsmatmé: 

KATAMNÄ II. 
Varje afton kl. 8: 
LÄDERLAPPKN. 

Idag Ki. 
AIRSSAN OCH HALF VA RIKET. 

F#SI 1 
aV Margaretha Munthe. 

^ erhåller gratis en kaka choklad 
V.rje biir

v
U Marabou tillverkning. 

Kl. e. ®.: 
N A' ALLA LIKA 

(till matinépriser). 
KL 8,15: 

, ..föreställning för teaterchef 
•4VS Ualfdan Christenseu 

for sista gången: 
H A N  

GOM FAR ÖRFILARNE. 
j „un den 19 Premiär: 

°HJ!|TBR ÄR TRUMF. 
jSel av Felix Gandera. 

Ny» Teatern. 
kl 1 30 • Billighetsmatiné : 

S6a BARKEN MARGARETA. 
Varje afton kl. 8 : 

REGGIES BRÖLLOP. 

XiÏÏa Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

KODERNA ÖSTERMANS HUSKORS. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

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

den vackra byggnaden med dess 
ärliga belägenhet kan utläsa myc

ken pietetsfull omvårdnad om de 

am:las väl, synes - man i för

ordningarna främst hava tagit 

sikte på önskemålet att få dem 

sådana att de gamla kunna tri
vas med dem. Man har sin fulla fri-
iiet, tar emot besök, gör promenader, 

visiter, och — det bästa av allt — 

när söndagen kommer har man sin 

egen vackra kyrka med sin egen re
serverade bänk under predikstolen 
om hörseln börjar svika. Tacksam

ma hjärtans mångfaldiga vittnesbörd 

ha även under tidernas lopp skapat 

en gloria kring Göteborgs Ålder

domshem — det fridfulla, sorgfria 
hemmets egen omisskänneliga nim
bus. 

tHlTON 

r 

för linne§kÅpct 
Rikligaste urval i: 

DuKar, Servietter, 
Toilette- o c h  

K ö K s h a n d d u k a r ,  
LaKan och Örngott. 

Jämför priser och kvalitéer! 

A/B Claes Öliléns 
' VÄVNADSHANDEL 

KUNGSGATAN 33. 

i somliga fall givetvis på. Men ef
tergifter i ett eller annat avseende 
är ju dock ingenting annat än vad 
varje människa måste underkasta 
sig, så snart hon förflyttar sig utom 
sitt eget hem. Från lyxhotellet ned 
till det enklaste pensionat gäller re
geln om anpassning efter rådande se-
•der och förordningar. 

Ålderdomshemmets reglemente är 
icke .svårt att följa. Ty liksom man 

IMP 
©y DETALJ 
- O .  H s m n g .  t i .  1  t r  

TAPIS 

INIABI 
Gardiner, kuddar 

dukar 

Den lyckliga. 

Hon går trottoaren framåt bland 
otaliga andra människor, vilka på 
ett för betraktaren underligt, nyck
fullt och myrliknande sätt skynda 
om och förbi varandra, dyka ned i 
någon källarbutik, in eller ut ge
nom saluhallarnas i oavbruten rörel
se varande dörrar eller plötsligt stör
ta över gatan till de "vilda" mada-
merna, som sälja ormbunksknippea, 
furukvastar och rönnträdskvistar 
med klasar av frostbitna rödgula bär, 
eller rusa ut på torget där kålhu-
vuna spricka av välmåga i korgarne 
bredvid andra, där det lyser rött och 
vitt och grönt av morötter, palster-
nackor och sallad. 

Det är, som ni förstår, på trotto
aren vid Stora salutorget hon går, 
och det är torgdag. Hon deltar icke 
i den allmänna kamp för skafferiets 
fyllande som pågår, hon är av allt 
att döma reSande på staden, hon är 
ute på promenad, och detta är en lika 
stor och fästlig upplevelse för hen
ne, som det skulle vara för någon av 
oss att plötsligt som turist se sig för
satt till hjärtat av en av världsmetro-

polerna. 
Hon är klädd efter ett mod så 

gammalt, att ingen kan ange dess år
tal men dock vårdat om man därmed 
menar properhet och präktigt tyg. 
Hennes kjol är lång, hennes kappa 
kort, nående endast halvvägs ned på 
höfterna, insvängd i midjan och med 
en massa pösiga veck baktill. Den
na urmodighet krönes av hatten, som 
tronar på hennes huvud och tydligen 
leder sin upprinnelse från den tid, då 
seklet ännu var ungt. Det är en 
sommarhatt, vars gulgröna halmflä
tor på ett uppseendeväckande sätt 
kontrastera mot den kulna november
dagen. Dess djärvt utat och uppåt 
svängda stora brätte dekoreras av en 

»Fyrtorn, gamle vän, även du kan 
bliva fager 

om du för varje dag med YvYstvål 
dig tvagev>. 

Sälj es överallt à 1 kr.» 
Aktiebolaget YvY-Fabriken,Y stad. 

/v&q) 

ren avläser med lätthet detta an
sikte en glad förtjusning över den 
stund som är och en allmän till
fredsställelse med livet sådant det 
gestaltar sig. 

Kanske rinner det denne iaktta
gare i minnet ett ord av den greki
ske vise, Anaxagoras, som när någon 
vid ett tillfälle gjorde honom frågan 
vem som väl var den lyckligaste 
människan, svarade: 

"Helt säkert ingen av dem du tän
ker på, långt snarare då en männi
ska, vilken skulle synas dig vara en 
löjlig varelse". 

Den fundersamma. 

Jag älskar kontemplationen, men I I regel är kritiken nedslående för 
endast då jag själv icke har bråttom, författaren. Man erkänner pjäsens 
Följaktligen var. jag kort och disträ stora underhållningsmöjligheter som 

alla mina frågor och svar, och un
der dem alla låg en hemlig önskan: 
måtte hon förstå att jag inte har tid ! 

Och hon måtte ha förstått. Ty 
medan jag, under det mamsell Jans
son drack den traditionella tretåren, 

Sftcråt. 

yppig blomsterduska, vars tygblom
mor för länge sedan förlorat färgen, 
men antagligen en gång varit både 
vackra och dyrbara. 

Var och en som tanklöst och utan 
intresse kastade en blick på hennes 
person och på detta ansikte, som lätt 
överskuggas av den med tydlig om
sorg påsatta hatten, skulle liknöjt, 
kanske föraktligt karaktärisera hen
ne som ett stackars gammalt åker
spöke. 

Iion är gammal, hon är ful och ur 
vanlig synpunkt sett löjeväckande. 
Hon är som en ondskefullt uttänkt 
karrikatyr, klippt ur en hjärtlös 

skämttidning. 
Men allt detta berör henne icke. 

Hon njuter med road, intelligent och 
intresserad blick människovimlet 
runt omkring, den imponerande stor
stadsbilden, de väldiga byggnader
na, de präktiga parkanläggningarna, 
den ivriga köpenskap, som pågår 
överallt. Dessa intryck skall hon 
föra med sig hem till den avkrok av 
världen där hon bor som sagolika 
minnen för fantasien att leka med 
som märkliga ting att skildra för 

andra. 
Hon är som sagt, gammal, ful, 

och -löjligt klädd, men allt detta är 
utan betydelse. Det är antingen full 
ständigt fördolt för henne eller ock
så bekymrar det henne icke. Hon 
är nöjd med sig själv och med sitt. 
Hon avundas ingen. Hon saknar 
varje anledning att göra nedstäm
mande jämförelser mellan sig och an
dra. Den uppmärksamme iakttaga-

HartclsW^ompaniet 
Drottninggatan 4^ 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSRAR och VANTAR 

Det rägnade. Himlen var grå 
rummen voro grå, allt såg slött, dött 
och utnött ut och själv hade jag för
tvivlat bråttom. 

Och mitt i brådskan och bedrövel
sen kom mamsell Jansson. 

Mamsell Jansson är ett slags fa
miljearv — ino:m parentes det enda 
jag någonsin bekommit. Jag har 
känt henne så länge jag minns, och 
så länge jag minns har bon ' lagat 
mat. Men ingen skall få mig att tro 
att hon någonsin själv smakat en en 
da bit av all den mat hon lagat, så 
sagolikt mager som hon är. 

Nu bor hon på ett spisrum och 
lever på den lilla räst, hon aldrig 
sitt liv ätit upp. Och ibland går 
hon till sina "fina fruar", och nå 
gon gång till sina mindre fina frök 
nar. Och var hon kommer betrak 
tas hon som en levande gengångare 
från den otroligt avlägsna tid, då 
man ännu gav sjuhejdundrande ka 
las i familjerna och tog både vad man 
hava och icke hava kunde för att 
muntra upp livsens vandring. 

Och nu stod hon som sagt i mina 
gråa rum — en kökets veteran, för
torkad till en mumies lätthet av fle
ra decenniers spiselhetta och utgån
gen som från ett klädstånd från Au
gust Blanches dagar. 

Jag blev icke glad. Och tyvärr 
har Skapelsen förvägrat mig ett av 
dessa avundsvärda ansikten, som 
kunna le, medan själen gråter. Jag 
grät icke bokstavligt, men figurligt. 
Ty hela min jordevandrings väl 
tycktes mig hänga på att jag nu, 
just nu, fick vara i fred för att full
borda vad jag påbörjat. 

Men mamsell Jansson har för län
gesedan fullbordat sitt. Och jag 
visste att ingen . fåvitsk oro skulle 
lyfta henne från den stol, varpå hon 
försänkt sitt jordiska hölje. 

ga? 

fars, men vägrar bestämt att antaga 
Dagmar Wallroth såsom en typisk 
representant för den unga flickan av 
i dag, sådan vi se henne runt omkring 
oss överallt i samhällena. Man är 
elak nog att antyda att Tor Hedberg 

snålt begagnade min rörliga tid till I är för långt distanserad från den 
att leta reda på en bok, som borde unga generationen att i sina försök 
stått i en av mina bokhyllor, men av karaktärstolkning komma längre 
som naturligtvis, på grund av den än till utanverken. 
oordning som i den skenbara ordnin- Gurli Linder skriver. 
gen härskar i mitt hus, återfanns i "Nu tror jag för min del inte att 
en gammal puff i garderoben, hade männen och kvinnorna av vår gene
hon vid mitt återinträde fullbordat ration, ej ens de dramatiska förfat-
sin yttre habitus med hatt och kappa, tarna, kunna tränga till märgen av-

Jag låtsade förvåning. den unga generationens psyke. Vi 
Skall mamsell Jansson redan | äro för bundna av vår tids ideella 

ungdomstyp och av problemställnin-

Ja, jag får allt ge mig hem. I gen i vår egen ungdom. Därför kan 
Det låg resignation i stämman. och vill Tor Hedberg inte heller 
Jag protesterade icke. Och hon släppa tron på den ofördärvade fa-

gick. Det var ju den bästa lösnin- miljeflickan innerst inne, pa den 
Men märkvärdigt nog blev jag fina flickan , trots fasonerna och 

inte alls glad. Jag tyckte i stället jargongen. Han låter ungdomen ta 
att jag rivit upp något, som icke hela munnen full om den primitiva vild
mitt återstående liv skulle räcka till heten och kvinnorovslystnaden, men 
.att hela. Det satt en tagg och stack han näns inte låta varken motordo-

mitt samvete! Varför hade jag centen eller Dagmar ha ett uns av 
varit så kort emot henne? Varför dem i kroppen". 
hade jag inte givit henne tillfälle att Frida Stéenhoff frågar: 
berätta, vad hon kanske hade pa Skall Dagmar i A ad kvinnan 
hjärtat? vill", föreställa den moderna unga 

Nu hade jag ju i alla fall ro. Jag flickan? I statsministerkretsar? Ty 
satte mig vid skrivbordet, men .skrev någon tidstyp, gemensam för alla 
icke en rad. Mellan mig och pappe- klasser och miljöer, kan väl svårligen 
ret strävade i en rägnig .och grå tänkas? Dagmar är kantig i sitt 
värld en gammal knotig och överflö- sätt, burdus i sitt tal och dygdig i 
dig kvinna, som jag underlåtit att. sin vandel. Skall detta vara nagon-
vara vänlig mot den korta stund livet ting särskilt modernt ? Mig före

bjöd mig tillfälle därtill. 

Ragna Peters. 

"nya" 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 
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ROTTINGSTOLAR 
BORD m. m. otroligt billigt i 
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Den 

unga flickan. 

Cor Redberg ocb andra 

"äldre berrar" förstå 

benne tche. 

Tor Hedbergs i dagarna å Sven
ska teatern framförda nya lustspel 
"Vad kvinnan vill", vari författaren 
i ministerdottern Dagmar Wallroth | 
velat giva en teckning av den själv
säkra och fördomsfria unga flickan I 
av i dag, har givit anledning till en 
stor debatt i Svenska Dagbladet. I 
den av tidningen utlysta enquêten ha 
en mängd svar strömmat in från lan
dets mest kända kvinnliga pennor. 

faller det inte så." 
Friherrinnan Annie Akerhielm 

begär fakta om den nya unga flickan 
I i stället för reflexioner, om än al-

Brunmelerade, slitstarka 
Gosskostymer, 

charmanta passningar 

15 

A.-B. 

etfcules Ç^&obon] 
Kungsgatan 45. 

Rikt urval. 
Telefon 1900. 
Billigaste priser 

Enhetspris 35 kronor 

Storlek från 12—16 år. 
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OBS.! 1 :sta klass arbete. Moderata priser.1 K T O R Q E T 
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Lilith. 

R O M H N  

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 

h. 
talade han med er, 

29 

frågade 
berättade han något om sig 

själv? 

j,. '^a> svarade Mallory i en ton av 
orakt, han låtsade, som om han ville 

erUm-na sig på nâd och onåd till 
®»g. 

Och ni? 

Jag är kanske hård av mig, 
^arade Mallory långsamt. Men det 

Vl!»a svagheter, man kan tillgiva 

Bi m,an icke kan förlåta. Som 
ve^ kar herr Smith icke 

naS°t synnerligen gott intryck På ftig. 

Lilith föreföll icke sårad av an

märkningen. 
Men ni vill icke vara hård emot 

honom? För min skull, tillfogade 

hon sakta. 
— Är ni verkligen lycklig? frå

gade han allvarligt. 
Hon brast i gråt. 
— Fråga mig icke, pina mig icke, 

snyftade hon. Gör endast vad jag 
bönfaller er om. Tala icke med sir 
George Paradine, om ni kan ungdå 
det, Jag medger, att han vet något, 
men jag önskar icke att ni skall veta, 

v.ad det är. 
Mallory gjorde en talande åtbörd. 

Jag kan naturligtvis icke av

slå er bön, sade han stelt, men jag 
är rädd för att det är till skada för 

er själv. 
Lilith räckte honom handen. 

Jag visste nog att jag kunde 

lita på er, sade hon tacksamt, h är -

väl ! 
Medan Lilith samtalade med dok

tor Mallory, hade fru Ames givit 
Simmonds ett obehagligt uppdrag. 
Dröjande gick tjänsteflickan ned 1 
vardagsrummet, där herr Smith stod 
vid fönstret och rökte en cigarrett. 

Han såg nöjd och belåten ut, då han 
leende vände sig om mot den inträ

dande. 
Den mottagliga Simmonds, vil

kens hjärta för ögonblicket var delat 
mellan den gemytlige herr Smith och 
den ståtligare och manligare doktor 
Mallory tvekade länge, om hur hon 
skulle inleda sitt ärende. 

— Ett härligt väder! En hänfö
rande utsikt från fönstret här, sade 
den unge mannen uppmuntrande. 

— Ja, herr Smith. 
Simmonds trädde ett steg närmare 

och fortsatte: 

— Fru Ames h.ar skickat mig hit 
för att säga, att om ni reser med 
halv ett-tåget, vill hon låta .skjutsa 
er ned till stationen. Hon säger att 
det är det snabbaste tåget till Lon

don. 

Leendet lämnade icke herr Smiths 

ansikte. 

— Jag har icke tänkt att taga 
halv ett-tåget, svarade han lugnt. 
Säg fru Ames, att jag icke känner 
mig stark nog att resa. i dag. Icke 
på långt när stark nog, tillfogade 
han med ett egendomligt småleende. 

Simmnods gav honom ett häpet 

ögonkast. 
-— Det skall jag nog säga till hen

ne, sir, .sade hon och lämnade mot

villigt rummet. 
Hr Smiths blåa ögon följde rökens 

ringar på dess väg mot taket. Om 
det fanns någon människa i Old 
Courts gamla byggnad, för vilken 
framtiden hägrade ljus och löftesrik 
var det hr Smith. 

Fru Ames blev tydligen icke det 
minsta överraskad över det svar han 

sänt henne. 
— Han skall resa, sade hon kärvt. 

Simmonds, giv mig armen. Om han 
inte avlägsnar sig frivilligt, måste 
vi tvinga honom därtill. 

—- Men han är ju sjuk, invände 

kammarjungfrun. 
— Ja, är det så säkert? Jag tror 

det inte, avbröt fru Ames henne och 
stödd på flickans arm begav hon sig 

ned för trappan. 
Hr Smith tog emot sin värdinna 

leende och älskvärt. 
— God morgon, fru Ames! Så 

vänligt av er att komma hit ner! 
Det låg något på samma gång ar

tigt och beskyddande i det sätt, var

på han sköt fram en länstol åt henne 
och ordnade kuddarne omkring hen
ne. — Tack för att ni ville ställa er 
vagn till mitt förfogande för resan 
till stationen, men säg, har ni något 
emot, att jag stannar kvar här ett 
par dagar? Jag är ännu rätt klen 
och den starka luften här gör mig så 
gott. 

Fru Ames rynkade pannan, men 
det var tydligt att hans sätt och ord 
stämt henne något mildare. 

— Jag vill ogärna vara hård, sva
rade hon, men om ni bara visste hur 
mycket skvaller det uppstår här 
kring varje främling 

Hr Smith avbröt henne med ett 
sorglöst skratt. 

— Ack, låt dem prata, utbrast han. 
Det är väl ingenting farligt, om folk 
får veta, att jag skall gifta mig med 
er dotter. Om jag skall vara upp
riktig, så har jag bestämt mig för 
att inte resa, förrän Lilith fastställt 
dagen för vårt bröllop. 

Ett förskräckt utrop banade sig 
väg över fru Ames läppar. Det var 
tydligt, att denna förklaring i kam
marjungfruns närvaro på förhand 
uttänkts av hr Smith och hade ett 

bestämt syftemål. Den oväntade at
tacken syntes nästan beröva den 
gamla damen förmågan att tala — 
hon satt fullständigt förstelnad. Och 
under tiden iakttog Simmonds nyfi
ket den unge mannen. 

— Har — har ni meddelat min 
dotter detta? frågade fru Ames slut
ligen. 

— Inte ännu. Jag tyckte, att jag 
först borde tala med er. 

— Jag — jag tycker inte om att 
saken forceras på detta sätt. 

-— Inte? sade hr Smith med en 
lätt underton av ironi. Men jag ha
tar långa förlovningar och vår har 
redan dragit ohyggligt ut på tiden. 

— Det har ju varit förhållanden 
o c h  o m s t ä n d i g h e t e r ,  s t a m m a d e  f r u  
Ames. 

— Ja visst, avbröt han henne lätt, 
men de existera ju inte längre. An
tingen vill Lilith gifta sig med mig, 
och då är det bäst .att få giftermålet 
undanstökat ju förr dess hällre. Eller 
också vill hon inte, och då så 

Nu var det fru Ames tur att av
bryta honom. 

— Naturligtvis kommer hon att 
hålla sitt ord, skyndade hon att säga-
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— ar — 

ö t e b o r g s  A f t o n b l a d  
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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. 

S Inf, gen. Goteb. TandL-Sällskap. • 

Î Tandl. Lisa Andrén [ 
Vasagatan 5 B, Tel. 10919. 

10—2, 5—7; lördagar 10—2. 

.det arbete, som ytterligare fallit på 
min lott. Jag är medlem .av stads
fullmäktiges valkommitté, av löne
nämnden, fattigvårdsstyrelsen och 
jag sitter i många kommittéer och 
beredningar, däribland kommittén 
för upprättandet av ett härbärge åt 
hemlösa kvinnor, ett mycket prässan-
de samhälleligt behov, enligt vad jag 

funnit. 
— Nu finns det väl knappast rum 

för mera arbete, undrar intervjuaren 
med en överräknande blick på de 
många tättskrivna noteringsbladen. 

— Ack jo, svarar fru Burman-An-
dersson leende, det återstår ännu en 
del. Ett av de uppdrag som jag tyc
ker .särskilt mycket om är det av .so
cialstyrelsen mig tilldelade förtroen
det att vara inspektor vid Högre folk
skolan för husligt arbete. _ Vad jag 
tycker om den skolan! Vilken yp
perlig skolform! Hur allmänt ut
bildande! Flickorna gå ut därifrån 
väl rustade för livet, för arbetet bå
de i ett eget framtida hem eller där 

utanför. 
På frågan vad det är inom det so

ciala arbetet, som isärskilt äger fru 
Burman-Anderssons intresse, svarar 
hon bostadsfrågan. 

— Enligt min åsikt, säger hon, 
leder det mesta av vårt samhällson-
da i hygieniskt och moraliskt hän
seende sin upprinnelse från de dåli 
ga bostdsförhållandena, den ohygg
liga trångboddheten. Att förbättra 
dessa förhållanden är att förebygga 
sjukdom och förfall, att nedbringa de 
stora kostnader samhället nu måste 
vidkännas för att hjälpa de sjuka, 
omhändertaga de förfallna. 

Fru Burman-Andersson berör 
samband med bostadsfrågan den sto
ra Boströmska stiftelsen, vars styrel 
se hon tillhör. Det är en av de ståt
ligaste donationer, som blivit gjorda 
i Göteborg. Skeppsredaren Dan Bo 
ström med syskon har skänkt staden 
två miljoner, för vilka bostadshus 
skola uppföras på Kungsladugård på 
mark, som upplåtits av staden. Dessa 
byggnader .stå nu inför sitt uppfö
rande. 

— Ännu något som ligger mig 
varmt om hjärtat .och som jag .anser, 
att samhället både bör och kan ord 
na, tillägger den intervjuade, är att 
sörja för att ålderstigna aktningsvär 
da gamla icke skola vara hänvisade 
till fattigvårdsinrättningen, för vil 
ken de ofta känna verklig fasa, utan 
beredas bostad i pensionärshem, lik
nande de två som redan finnas, av 
vilka det ena är avsett för gifta par 
och det andra för ensamstående män 
till vilket enklingarne från det först 
nämnda sedan kunna överflyttas 
Synnerligen angeläget är att få till 
stånd ett enkehem, dit enkorna på 
samma sätt kunna flyttas. Som det 
nu är, måste de vid makens bortgång 
lämna pensionärshemmet för att söka 

•<É>-

PÄRLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

VCJ7bidens£m 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

sig bostad var de bäst kunna. Förra 
•en motionerade jag i stadsfull

mäktige om upprättandet av ett sa-
dant enkehem. På grund av de 
tryckta tiderna vilar frågan ännu, 
men jag hoppas på dess snara och 
lyckliga lösning. 

Så som intervjuen här återges be
rättar den egentligen endast om en 
massa förtroendeuppdrag. Vad som 
icke kan förmedlas till läsaren är 
det levande intresse, med vilket fru 
iurnia n - Anderson talar om sitt ar-
aete, den uppenbara känsla av sam
hällelig förpliktelse, den glada offer
vilja som söka sig utlösning däri. 

Intervjuaren sitter och tänker: — 
Hur egendomligt — här är en kvinna 
,som i kraft av sin sociala och ekono
miska ställning, sin bildning, sina 
personliga intressen skulle kunna an
vända sin tid på ett oändligt ange
nämare och lugnare sätt än med allt 
•detta arbete för andra, för främlin
gar, för strängt taget likgiltiga män
niskor —- —• 

Och så göres en fråga på omvä

gar. 
— Hur räcker tid, kraft och lust 

till för allt detta? 
Fru Burman-Andersson 1er ett 

friskt varmt leende: 
— Jag tror, säger hon, att det be

ror på, att jag håller av människor
na. De betyda något för mig — 
alla. Alla utan undantag. Det 
känns som lycka at*t få göra något 
för dem. 

I. D. 

B L U S A R  
bortsäljas ytterst billigt 

till högre priser. 

F R I B E R G  &  A N D E R S O N  
Kungsportsplatsen i. Tel. 7235 

Göteborgs 

Ålderdomshem. 

Få institutioner torde ända från 
sin tillblivelse ha åtnjutit så stor 
popularitet som Göteborgs Ålder
domshem. Gamla göteborgare erin
ra säkerligen ännu hur efter dess 
fullbordande en verklig folkvandring 
ägde rum ut till dess plats vid 
Slottsskogen. Alla ville se och be
undra detta, nya ståtliga hem, som 
de gamla fått i utbyte mot sin för
utvarande, föråldrade försörjnings
inrättning på Stampen. Denna in
stitutionens sällsamma förvandling 
från en understöds- och försörjnings
inrättning till ett präktigt, alla ti
dens krav motsvarande hem för ett 
150-tal åldringar verkade snarast 
som en saga. 

Mången har säkerligen redan 
glömt att sagans förverkligande till 
största delen möjliggjordes genom 
ett storartat anslag från Göteborgs 
Sparbank. Vid årsstämman 1890 
>eslöto nämligen bankens principa-
er att ställa sparbankens byggnads

fond för arbetarebostäder till förfo
gande för en nybyggnad åt den i 
nuvarande lungsotshemmet vid 
Stampgatan och Gårdavägen inhysta 
inrättningen under villkor att sta
den skulle lämna fri tomt mot det 
att staden fick övertaga den gamla 
tomten. Och ur detta beslut uppstod 
med tillhjälp av betydande enskilda 
donationer den ståtliga byggnad, 
som år 1896 högtidligen kunde in
vigas för sitt vackra ändamål. 

Det utslitna 

älekUngstemat. 

Som bekant väntar man, när man 
skär upp en ny roman, alltid en kär
lekshistoria. Det har inte ständigt 
varit så, men nu är i alla fall den 
allmänna smaken sådan. 

Hur ställa sig författarne till det
ta läsekretsens enformiga krav? 

Frågan besvaras av Gertrude Mil 
1er i "Adelphi". • 

"Ar det, utbrister hon, upprörd i 
sin själs innersta, ingenting annat än 
kärlek man kan skriva romaner om? 
Måste det ständigt vara detta, dag 
ligen, år ut ocli år in, generation ef 
ter generation, under århundraden? 

Måste en fantasirik författare, som 
kväljes av detta, uttröskade tema, vi
ga hela .sitt liv och sin förmåga åt 
dess utläggning? 

Tank, hur ohyggligt det måste 
kännas för en medelålders författare 
att jämt och ständigt skriva om kär 
lek. Det kunde ju gå an, när han 
började att skriva. Han var då ung 
och kärleken intresserade honom 
Även sedan han blev gift ägde äm
net en och annan synpunkt, som syn 
tes honom värd beaktande. 

Men nu är han tyvärr en medelål
ders man. Han är, bortsett från en 
viss retlighet i humöret, en god fa 
miljefar, intresserad av sina barns 
uppfostran, av sin hustrus kläder, av 
sin frimärkssamling och matsmält
ning, av hushållsutgifterna, tjäna 
rinnefrågan, bostads-nöden, börsnote 
ringarne — och vad är det väl lian 
måste sysselsätta sig med dagarne 
ända? Han måste, stackars usling 
skriva om kärlek!! 

Kärlek! Blotta ljudet av detta 

ord gör honom sjuk. Det är tio år 
sedan det kom lians hjärta att skälva 

Alla dessa jolmiga känslostämningar 

som hemsöka människan under tret 

Efter denna tidpunkt har det gått 
Göteborgs Ålderdomshem, som dess 
officiella, namn numera till skillnad 
från andra ålderdomshem lyder« un
gefär såsom Skriften vittnar, nämli
gen att "den som mycket har, honom 
skall mera varda givet". Donationer 
och gåvor ha strömmat in — i san
ning, mycken allmänkärlek har myc
ket offrat för att göra. levnadsafto
nen så ljus och behaglig som möjligt 
för hemmets pensionärer. 

Den mycket utbredda missuppfatt
ningen, att inga andra gamla än de, 
som kunna köpa sig in för en ganska 
rund summa, vinna inträde å Göte
borgs Ålderdomshem, .skall i detta 
sammanhang först .av alla rättas. 
Hemmet är en kommunal inrättning, 
företrädesvis avsedd för pauvres 
honteux .och trotjänare, och alla me
dellösa välfräjdade åldringar av des
sa kategorier, som sedan längre tid 
tillbaka v.arit mantalsskrivna här i 
staden äga möjligheter att i tur och 
ordning och i mån av plats vinna in
träde. 

Hur ställer sig då det dagliga li
vet, frågar man sig, för en åldring 
som från privat miljö överflyttar till 
en institution som denna? Det egna 
hemmet, om än aldrig så ringa är 
ju likväl kärt, och skilsmässan från 
gamla avhållna ting kännbar. Men 
därvid ser man åldringens tillvaro i 
det egna hemmet enbart ur känslo
synpunkt. Den har dock många an-
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tio år tråka fullständigt ut honom. 
Han kan inte stå ut med att skriva 
om dem. Han önskar till himlen, att 
han aldrig blivit romanförfattare —7 
att han med sin begåvning i stället 
blivit finansman eller statsråd. 

Ty då skulle han inte ha varit 
nödsakad att sitta så här och försöka 
piska liv i sina känslor, sina gamla 
minnen och att tvinga sin motspän
stiga penna till dessa eldiga krum
språng. Han skulle inte ha behövt 
skriva om sådana här saker, som in

gen annan man kan tala med sina 
vänner om utan att förefalla dem 
som en idiot, allt detta som han med 
bibehållet anseende för förnuft kan 
skriva om endast därför att man vet 
att han är romanförfattare, allt det
ta som sprider misstänksamhet och 
köld mellan honom och hans hustru 
och som gör att han känner sig 
skamsen inför de hyggliga unga 
män som äro hans söner". 

Verkligen ett ganska tragiskt öde! 
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dra. De dagligen återkommande och 
för orkeslösheten så betungande syss
lorna för alltings vidmakthållande, 
de enformiga måltiderna, som bli så 
intresselösa i ensamheten, kölden, 
bekymmerna för "hur det skall bli" 
— kort sagt allt detta, som i längden 
blir en dryg betalning för det lilla 
egna hemmet, om det alls kan upp
rätthållas. För hur mången ensam 
åldring på detta stadium betyder ej 
intagandet på Ålderdomshemmet en 
lycka, som stillar mycken oro och 
gjuter en försonande och förmildran
de glans över återstående dagar. 

Här öppnar sig det trygga hemmet 
med värmen, det dukade bordet, den 
propra sängen, den allmänna vården. 
Inga bekymmer för medellöshet, för 
sjukdom, ingen fruktan för "hur det 
skall bli". Är det två åldriga ma
kar, som samtidigt vinna inträde, 
förlora de ej därför varandra. De 
byta endast ut sitt kanske med .stora 
umbäranden sammanhållna hem mot 
ett annat, där i ett slag alla bekym
mer lyftas från deras skuldror. Så
som hemmets alla övriga pensionärer 
få de dela ett rum och numera, om 
de så önska medföra egna nödvändiga 
möbler, en byrå med spegel, någon 
god stol, kära små minnen etc., dock 
ej sängar, men väl snygga sängklä
der. Rummen äro medelstora och 
flertalet härligt belägna åt solsidan 
med den allra vackraste utsikt över 
den vackraste av parker — Slotts
skogen. Och för måltiderna har man 
dessutom .den stora magnifika ge
mensamma matsalen med tre väldiga 
långbord för inalles mer än 100 per
soner, varav två upptagas ^v de i 
antal övervägande kvinnliga pensio
närerna och det tredje av de manliga. 
Hit sammanringas till dagens olika 
målitder, som utgöras av vällingen 
klockan 8, frukosten med kaffe .och 
smörgås klockan 9, middagen med 
två rätter mat klockan 1/2 2 samt ef
termiddagskaffet och kvällens ståen
de rätt havregrynsgröt och mjölk. 
Födan är riklig och välsmakande, 
god husmanskost i gammal god me
ning. Man erinrar en pensionärs1, en 
av ett .stort hushåll utsliten hustrus 
ord: "Tänk att få gå till dukat bord 
med ren serviett och ren duk och äta 
mat som man ej själv lagat — aldrig 
hade jag kunnat drömma om att få 
det så gott!" 

Men även om de gemensamma mål
tiderna till fullo motsvara allt vad 

som till timlig näring behöves, sitter 
i varje människa och isynnerhet .i var 

je f. d. husmor ett djupt rotat behov 

att ibland ställa till med något vid 

sidan av det fastslagna programmet. 

BL0MSTER-
hälsningar 
över hela jorden. 
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Kungl. 
Hovleverantör 

Beställningar à blommor ombesörj 
nadsfritt under garanti för 
utförande å alla platser av 

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 — 10365. Telegr. Vasa. 
Medlem av Föreningen för blomsterbt-
ställningsförmedling samt de internatio
nella organisationerna F. T. 1). i U. S. I 
samt B—V. i Tyskland. 6000 

de>l med blommor! 

MERKURTYÅLEN 
är oöverträffad för tvätt af I 
nare tyger med ömtåliga färger. 

Ål d erd o m she m mets by ggmadsherrar 

eller ledning ha i detta fall visat 

utomordentlig förståelse för i® 

kvinnliga naturen i det att i «1 
korridorerna arrangerats ett pensio

närernas eget kaffekök med fem 

enlågiga gasspisar. Här få .de, när 

helst andan faller på, bereda den eg 

na lilla kaffetåren eller anordna in

bördes små kaffebjudningar, vi 

naturligtvis äger sitt stora, behag. 
Vid sjukdomsfall förflyttas pen

sionären från sitt rum till nå„01 _ 
sjuksalarna, varav 4, 2 större of 
mindre finnas å den kvinnliga» 

delningen och 2 mindre å den nian 

ga,. Institutionen har .sm egen 

kare och därjämte i p«r-° ^ 

sjukvården 1 sjuksköterska, 

sköterska samt 4 skoters; e 1 ^ 

Det är sålunda väl bestallt 

eventualiteter. _ fc\. 
Sysslomansbefattningen 

derdomshemmet innehas av 
Arvid Ahlforss. Husmoder^ 

21 år tillbaka är fröken b ^ 

krantz, som med hjälp a» 
tvätten oo'1 

den i 
städningen 

köket, 2 1 ^as-
sköter detta stora 

1 t- lfi5 Per' 
håll på sammanlag. 
Om man betänker att priva ^ # 

ligen räknar med 1 * 
eller två 'biträden fo ^å.H. in

ning för 2—10 Perfe^eI,sv# 
ser man il ätt att us^ ^)ler st«i» 
vid en sådan inrättning ^ ^ 

anspråk vis à vis ^ på 
0(!h ekonomisk förtanksam' 

innehavarinna. omöjlig ^,1 
Pet är naturlag^ 0*^ , 

,en institution, va« efte 

helhetens fromma. n1'^ te. 
ett visst bestämt ic^ ^-1 1 

konflikter me ^ f 

km""' tid undgå 
önsK11 va-

tyck/° °°ÎrTt. ̂  ̂  
ålderns dagar . ^re"' 1 

„m MM» tal-

• • • 

Offentliga nöjen. 
S,ora Teatern. 
Jl 

H 1)30 Billighetsmatmé: 

KATAMNÄ II. 
Varje afton kl. 8: 
LÄDERLAPPKN. 

Idag Ki. 
AIRSSAN OCH HALF VA RIKET. 

F#SI 1 
aV Margaretha Munthe. 

^ erhåller gratis en kaka choklad 
V.rje biir

v
U Marabou tillverkning. 

Kl. e. ®.: 
N A' ALLA LIKA 

(till matinépriser). 
KL 8,15: 

, ..föreställning för teaterchef 
•4VS Ualfdan Christenseu 

for sista gången: 
H A N  

GOM FAR ÖRFILARNE. 
j „un den 19 Premiär: 

°HJ!|TBR ÄR TRUMF. 
jSel av Felix Gandera. 

Ny» Teatern. 
kl 1 30 • Billighetsmatiné : 

S6a BARKEN MARGARETA. 
Varje afton kl. 8 : 

REGGIES BRÖLLOP. 

XiÏÏa Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

KODERNA ÖSTERMANS HUSKORS. 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

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

den vackra byggnaden med dess 
ärliga belägenhet kan utläsa myc

ken pietetsfull omvårdnad om de 

am:las väl, synes - man i för

ordningarna främst hava tagit 

sikte på önskemålet att få dem 

sådana att de gamla kunna tri
vas med dem. Man har sin fulla fri-
iiet, tar emot besök, gör promenader, 

visiter, och — det bästa av allt — 

när söndagen kommer har man sin 

egen vackra kyrka med sin egen re
serverade bänk under predikstolen 
om hörseln börjar svika. Tacksam

ma hjärtans mångfaldiga vittnesbörd 

ha även under tidernas lopp skapat 

en gloria kring Göteborgs Ålder

domshem — det fridfulla, sorgfria 
hemmets egen omisskänneliga nim
bus. 

tHlTON 

r 

för linne§kÅpct 
Rikligaste urval i: 

DuKar, Servietter, 
Toilette- o c h  

K ö K s h a n d d u k a r ,  
LaKan och Örngott. 

Jämför priser och kvalitéer! 

A/B Claes Öliléns 
' VÄVNADSHANDEL 

KUNGSGATAN 33. 

i somliga fall givetvis på. Men ef
tergifter i ett eller annat avseende 
är ju dock ingenting annat än vad 
varje människa måste underkasta 
sig, så snart hon förflyttar sig utom 
sitt eget hem. Från lyxhotellet ned 
till det enklaste pensionat gäller re
geln om anpassning efter rådande se-
•der och förordningar. 

Ålderdomshemmets reglemente är 
icke .svårt att följa. Ty liksom man 

IMP 
©y DETALJ 
- O .  H s m n g .  t i .  1  t r  

TAPIS 

INIABI 
Gardiner, kuddar 

dukar 

Den lyckliga. 

Hon går trottoaren framåt bland 
otaliga andra människor, vilka på 
ett för betraktaren underligt, nyck
fullt och myrliknande sätt skynda 
om och förbi varandra, dyka ned i 
någon källarbutik, in eller ut ge
nom saluhallarnas i oavbruten rörel
se varande dörrar eller plötsligt stör
ta över gatan till de "vilda" mada-
merna, som sälja ormbunksknippea, 
furukvastar och rönnträdskvistar 
med klasar av frostbitna rödgula bär, 
eller rusa ut på torget där kålhu-
vuna spricka av välmåga i korgarne 
bredvid andra, där det lyser rött och 
vitt och grönt av morötter, palster-
nackor och sallad. 

Det är, som ni förstår, på trotto
aren vid Stora salutorget hon går, 
och det är torgdag. Hon deltar icke 
i den allmänna kamp för skafferiets 
fyllande som pågår, hon är av allt 
att döma reSande på staden, hon är 
ute på promenad, och detta är en lika 
stor och fästlig upplevelse för hen
ne, som det skulle vara för någon av 
oss att plötsligt som turist se sig för
satt till hjärtat av en av världsmetro-

polerna. 
Hon är klädd efter ett mod så 

gammalt, att ingen kan ange dess år
tal men dock vårdat om man därmed 
menar properhet och präktigt tyg. 
Hennes kjol är lång, hennes kappa 
kort, nående endast halvvägs ned på 
höfterna, insvängd i midjan och med 
en massa pösiga veck baktill. Den
na urmodighet krönes av hatten, som 
tronar på hennes huvud och tydligen 
leder sin upprinnelse från den tid, då 
seklet ännu var ungt. Det är en 
sommarhatt, vars gulgröna halmflä
tor på ett uppseendeväckande sätt 
kontrastera mot den kulna november
dagen. Dess djärvt utat och uppåt 
svängda stora brätte dekoreras av en 

»Fyrtorn, gamle vän, även du kan 
bliva fager 

om du för varje dag med YvYstvål 
dig tvagev>. 

Sälj es överallt à 1 kr.» 
Aktiebolaget YvY-Fabriken,Y stad. 

/v&q) 

ren avläser med lätthet detta an
sikte en glad förtjusning över den 
stund som är och en allmän till
fredsställelse med livet sådant det 
gestaltar sig. 

Kanske rinner det denne iaktta
gare i minnet ett ord av den greki
ske vise, Anaxagoras, som när någon 
vid ett tillfälle gjorde honom frågan 
vem som väl var den lyckligaste 
människan, svarade: 

"Helt säkert ingen av dem du tän
ker på, långt snarare då en männi
ska, vilken skulle synas dig vara en 
löjlig varelse". 

Den fundersamma. 

Jag älskar kontemplationen, men I I regel är kritiken nedslående för 
endast då jag själv icke har bråttom, författaren. Man erkänner pjäsens 
Följaktligen var. jag kort och disträ stora underhållningsmöjligheter som 

alla mina frågor och svar, och un
der dem alla låg en hemlig önskan: 
måtte hon förstå att jag inte har tid ! 

Och hon måtte ha förstått. Ty 
medan jag, under det mamsell Jans
son drack den traditionella tretåren, 

Sftcråt. 

yppig blomsterduska, vars tygblom
mor för länge sedan förlorat färgen, 
men antagligen en gång varit både 
vackra och dyrbara. 

Var och en som tanklöst och utan 
intresse kastade en blick på hennes 
person och på detta ansikte, som lätt 
överskuggas av den med tydlig om
sorg påsatta hatten, skulle liknöjt, 
kanske föraktligt karaktärisera hen
ne som ett stackars gammalt åker
spöke. 

Iion är gammal, hon är ful och ur 
vanlig synpunkt sett löjeväckande. 
Hon är som en ondskefullt uttänkt 
karrikatyr, klippt ur en hjärtlös 

skämttidning. 
Men allt detta berör henne icke. 

Hon njuter med road, intelligent och 
intresserad blick människovimlet 
runt omkring, den imponerande stor
stadsbilden, de väldiga byggnader
na, de präktiga parkanläggningarna, 
den ivriga köpenskap, som pågår 
överallt. Dessa intryck skall hon 
föra med sig hem till den avkrok av 
världen där hon bor som sagolika 
minnen för fantasien att leka med 
som märkliga ting att skildra för 

andra. 
Hon är som sagt, gammal, ful, 

och -löjligt klädd, men allt detta är 
utan betydelse. Det är antingen full 
ständigt fördolt för henne eller ock
så bekymrar det henne icke. Hon 
är nöjd med sig själv och med sitt. 
Hon avundas ingen. Hon saknar 
varje anledning att göra nedstäm
mande jämförelser mellan sig och an
dra. Den uppmärksamme iakttaga-

HartclsW^ompaniet 
Drottninggatan 4^ 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSRAR och VANTAR 

Det rägnade. Himlen var grå 
rummen voro grå, allt såg slött, dött 
och utnött ut och själv hade jag för
tvivlat bråttom. 

Och mitt i brådskan och bedrövel
sen kom mamsell Jansson. 

Mamsell Jansson är ett slags fa
miljearv — ino:m parentes det enda 
jag någonsin bekommit. Jag har 
känt henne så länge jag minns, och 
så länge jag minns har bon ' lagat 
mat. Men ingen skall få mig att tro 
att hon någonsin själv smakat en en 
da bit av all den mat hon lagat, så 
sagolikt mager som hon är. 

Nu bor hon på ett spisrum och 
lever på den lilla räst, hon aldrig 
sitt liv ätit upp. Och ibland går 
hon till sina "fina fruar", och nå 
gon gång till sina mindre fina frök 
nar. Och var hon kommer betrak 
tas hon som en levande gengångare 
från den otroligt avlägsna tid, då 
man ännu gav sjuhejdundrande ka 
las i familjerna och tog både vad man 
hava och icke hava kunde för att 
muntra upp livsens vandring. 

Och nu stod hon som sagt i mina 
gråa rum — en kökets veteran, för
torkad till en mumies lätthet av fle
ra decenniers spiselhetta och utgån
gen som från ett klädstånd från Au
gust Blanches dagar. 

Jag blev icke glad. Och tyvärr 
har Skapelsen förvägrat mig ett av 
dessa avundsvärda ansikten, som 
kunna le, medan själen gråter. Jag 
grät icke bokstavligt, men figurligt. 
Ty hela min jordevandrings väl 
tycktes mig hänga på att jag nu, 
just nu, fick vara i fred för att full
borda vad jag påbörjat. 

Men mamsell Jansson har för län
gesedan fullbordat sitt. Och jag 
visste att ingen . fåvitsk oro skulle 
lyfta henne från den stol, varpå hon 
försänkt sitt jordiska hölje. 

ga? 

fars, men vägrar bestämt att antaga 
Dagmar Wallroth såsom en typisk 
representant för den unga flickan av 
i dag, sådan vi se henne runt omkring 
oss överallt i samhällena. Man är 
elak nog att antyda att Tor Hedberg 

snålt begagnade min rörliga tid till I är för långt distanserad från den 
att leta reda på en bok, som borde unga generationen att i sina försök 
stått i en av mina bokhyllor, men av karaktärstolkning komma längre 
som naturligtvis, på grund av den än till utanverken. 
oordning som i den skenbara ordnin- Gurli Linder skriver. 
gen härskar i mitt hus, återfanns i "Nu tror jag för min del inte att 
en gammal puff i garderoben, hade männen och kvinnorna av vår gene
hon vid mitt återinträde fullbordat ration, ej ens de dramatiska förfat-
sin yttre habitus med hatt och kappa, tarna, kunna tränga till märgen av-

Jag låtsade förvåning. den unga generationens psyke. Vi 
Skall mamsell Jansson redan | äro för bundna av vår tids ideella 

ungdomstyp och av problemställnin-

Ja, jag får allt ge mig hem. I gen i vår egen ungdom. Därför kan 
Det låg resignation i stämman. och vill Tor Hedberg inte heller 
Jag protesterade icke. Och hon släppa tron på den ofördärvade fa-

gick. Det var ju den bästa lösnin- miljeflickan innerst inne, pa den 
Men märkvärdigt nog blev jag fina flickan , trots fasonerna och 

inte alls glad. Jag tyckte i stället jargongen. Han låter ungdomen ta 
att jag rivit upp något, som icke hela munnen full om den primitiva vild
mitt återstående liv skulle räcka till heten och kvinnorovslystnaden, men 
.att hela. Det satt en tagg och stack han näns inte låta varken motordo-

mitt samvete! Varför hade jag centen eller Dagmar ha ett uns av 
varit så kort emot henne? Varför dem i kroppen". 
hade jag inte givit henne tillfälle att Frida Stéenhoff frågar: 
berätta, vad hon kanske hade pa Skall Dagmar i A ad kvinnan 
hjärtat? vill", föreställa den moderna unga 

Nu hade jag ju i alla fall ro. Jag flickan? I statsministerkretsar? Ty 
satte mig vid skrivbordet, men .skrev någon tidstyp, gemensam för alla 
icke en rad. Mellan mig och pappe- klasser och miljöer, kan väl svårligen 
ret strävade i en rägnig .och grå tänkas? Dagmar är kantig i sitt 
värld en gammal knotig och överflö- sätt, burdus i sitt tal och dygdig i 
dig kvinna, som jag underlåtit att. sin vandel. Skall detta vara nagon-
vara vänlig mot den korta stund livet ting särskilt modernt ? Mig före

bjöd mig tillfälle därtill. 

Ragna Peters. 

"nya" 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

F Å T Ö L J E R  

S Y K O R G A R  
S Y B O R D  

ROTTINGSTOLAR 
BORD m. m. otroligt billigt i 

GÖTEBORGS SLÖJDMAGASIN 

K Y R K O G A T A N  2 6  

Den 

unga flickan. 

Cor Redberg ocb andra 

"äldre berrar" förstå 

benne tche. 

Tor Hedbergs i dagarna å Sven
ska teatern framförda nya lustspel 
"Vad kvinnan vill", vari författaren 
i ministerdottern Dagmar Wallroth | 
velat giva en teckning av den själv
säkra och fördomsfria unga flickan I 
av i dag, har givit anledning till en 
stor debatt i Svenska Dagbladet. I 
den av tidningen utlysta enquêten ha 
en mängd svar strömmat in från lan
dets mest kända kvinnliga pennor. 

faller det inte så." 
Friherrinnan Annie Akerhielm 

begär fakta om den nya unga flickan 
I i stället för reflexioner, om än al-

Brunmelerade, slitstarka 
Gosskostymer, 

charmanta passningar 
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etfcules Ç^&obon] 
Kungsgatan 45. 

Rikt urval. 
Telefon 1900. 
Billigaste priser 

Enhetspris 35 kronor 

Storlek från 12—16 år. 
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(Eftertryck förbjudes). 

Lilith. 

R O M H N  

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 

h. 
talade han med er, 

29 

frågade 
berättade han något om sig 

själv? 

j,. '^a> svarade Mallory i en ton av 
orakt, han låtsade, som om han ville 

erUm-na sig på nâd och onåd till 
®»g. 

Och ni? 

Jag är kanske hård av mig, 
^arade Mallory långsamt. Men det 

Vl!»a svagheter, man kan tillgiva 

Bi m,an icke kan förlåta. Som 
ve^ kar herr Smith icke 

naS°t synnerligen gott intryck På ftig. 

Lilith föreföll icke sårad av an

märkningen. 
Men ni vill icke vara hård emot 

honom? För min skull, tillfogade 

hon sakta. 
— Är ni verkligen lycklig? frå

gade han allvarligt. 
Hon brast i gråt. 
— Fråga mig icke, pina mig icke, 

snyftade hon. Gör endast vad jag 
bönfaller er om. Tala icke med sir 
George Paradine, om ni kan ungdå 
det, Jag medger, att han vet något, 
men jag önskar icke att ni skall veta, 

v.ad det är. 
Mallory gjorde en talande åtbörd. 

Jag kan naturligtvis icke av

slå er bön, sade han stelt, men jag 
är rädd för att det är till skada för 

er själv. 
Lilith räckte honom handen. 

Jag visste nog att jag kunde 

lita på er, sade hon tacksamt, h är -

väl ! 
Medan Lilith samtalade med dok

tor Mallory, hade fru Ames givit 
Simmonds ett obehagligt uppdrag. 
Dröjande gick tjänsteflickan ned 1 
vardagsrummet, där herr Smith stod 
vid fönstret och rökte en cigarrett. 

Han såg nöjd och belåten ut, då han 
leende vände sig om mot den inträ

dande. 
Den mottagliga Simmonds, vil

kens hjärta för ögonblicket var delat 
mellan den gemytlige herr Smith och 
den ståtligare och manligare doktor 
Mallory tvekade länge, om hur hon 
skulle inleda sitt ärende. 

— Ett härligt väder! En hänfö
rande utsikt från fönstret här, sade 
den unge mannen uppmuntrande. 

— Ja, herr Smith. 
Simmonds trädde ett steg närmare 

och fortsatte: 

— Fru Ames h.ar skickat mig hit 
för att säga, att om ni reser med 
halv ett-tåget, vill hon låta .skjutsa 
er ned till stationen. Hon säger att 
det är det snabbaste tåget till Lon

don. 

Leendet lämnade icke herr Smiths 

ansikte. 

— Jag har icke tänkt att taga 
halv ett-tåget, svarade han lugnt. 
Säg fru Ames, att jag icke känner 
mig stark nog att resa. i dag. Icke 
på långt när stark nog, tillfogade 
han med ett egendomligt småleende. 

Simmnods gav honom ett häpet 

ögonkast. 
-— Det skall jag nog säga till hen

ne, sir, .sade hon och lämnade mot

villigt rummet. 
Hr Smiths blåa ögon följde rökens 

ringar på dess väg mot taket. Om 
det fanns någon människa i Old 
Courts gamla byggnad, för vilken 
framtiden hägrade ljus och löftesrik 
var det hr Smith. 

Fru Ames blev tydligen icke det 
minsta överraskad över det svar han 

sänt henne. 
— Han skall resa, sade hon kärvt. 

Simmonds, giv mig armen. Om han 
inte avlägsnar sig frivilligt, måste 
vi tvinga honom därtill. 

—- Men han är ju sjuk, invände 

kammarjungfrun. 
— Ja, är det så säkert? Jag tror 

det inte, avbröt fru Ames henne och 
stödd på flickans arm begav hon sig 

ned för trappan. 
Hr Smith tog emot sin värdinna 

leende och älskvärt. 
— God morgon, fru Ames! Så 

vänligt av er att komma hit ner! 
Det låg något på samma gång ar

tigt och beskyddande i det sätt, var

på han sköt fram en länstol åt henne 
och ordnade kuddarne omkring hen
ne. — Tack för att ni ville ställa er 
vagn till mitt förfogande för resan 
till stationen, men säg, har ni något 
emot, att jag stannar kvar här ett 
par dagar? Jag är ännu rätt klen 
och den starka luften här gör mig så 
gott. 

Fru Ames rynkade pannan, men 
det var tydligt att hans sätt och ord 
stämt henne något mildare. 

— Jag vill ogärna vara hård, sva
rade hon, men om ni bara visste hur 
mycket skvaller det uppstår här 
kring varje främling 

Hr Smith avbröt henne med ett 
sorglöst skratt. 

— Ack, låt dem prata, utbrast han. 
Det är väl ingenting farligt, om folk 
får veta, att jag skall gifta mig med 
er dotter. Om jag skall vara upp
riktig, så har jag bestämt mig för 
att inte resa, förrän Lilith fastställt 
dagen för vårt bröllop. 

Ett förskräckt utrop banade sig 
väg över fru Ames läppar. Det var 
tydligt, att denna förklaring i kam
marjungfruns närvaro på förhand 
uttänkts av hr Smith och hade ett 

bestämt syftemål. Den oväntade at
tacken syntes nästan beröva den 
gamla damen förmågan att tala — 
hon satt fullständigt förstelnad. Och 
under tiden iakttog Simmonds nyfi
ket den unge mannen. 

— Har — har ni meddelat min 
dotter detta? frågade fru Ames slut
ligen. 

— Inte ännu. Jag tyckte, att jag 
först borde tala med er. 

— Jag — jag tycker inte om att 
saken forceras på detta sätt. 

-— Inte? sade hr Smith med en 
lätt underton av ironi. Men jag ha
tar långa förlovningar och vår har 
redan dragit ohyggligt ut på tiden. 

— Det har ju varit förhållanden 
o c h  o m s t ä n d i g h e t e r ,  s t a m m a d e  f r u  
Ames. 

— Ja visst, avbröt han henne lätt, 
men de existera ju inte längre. An
tingen vill Lilith gifta sig med mig, 
och då är det bäst .att få giftermålet 
undanstökat ju förr dess hällre. Eller 
också vill hon inte, och då så 

Nu var det fru Ames tur att av
bryta honom. 

— Naturligtvis kommer hon att 
hålla sitt ord, skyndade hon att säga-
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Men alltjämt stodo de tysta. Den 
unge mannen med ett förläget leende 
över sitt vackra ansikte, den unga 
flickan kämpande med sina stridiga 
känslor. 

Slutligen sade hr Smith i under
ton: — Hur skall vi kunna klara 
upp det? 

— Vad menar du? frågade Lilith. 
— Den där idioten till doktor hål

ler på att draga Paradine in i våra 
affärer. 

Lilith rätade högdraget på sig. 

—• Du misstar dig. Och var så 
vänlig att tala med mera aktning 
om mina vänner, Eric. Doktor Mal
lory är min vän och jag litar på hans 
vänskap. 

Den unge mannen smålog ironiskt. 

— Det är inte min mening att sä
ga något förklenande -om Mallory, 
som säkerligen är ett praktexemplar 
till människa. Men i alla fall råder 
jag dig till att inte lita allt för bl-int 
på honom. Jag vågar mitt huvud 
på att han och sir George skola ha 
öppnat sina hjärtan för varandra in
nan vi blivit ett dygn äldre. 

— Nej, doktor Mallory har lovat 

mig att inte uppsöka honom. Och 
han står vid sitt ord. 

Det låg ett gäcksamt uttryck i den 
unge mannens ögon, när han svarade: 

— Vi får väl se. 
Lilith gav honom en kylig blick: 
— Och även om han skulle träffa 

sir George Paradine, vad mera? 
Hr Smith stod överrumplad och 

svarslös. Han sände en snabb blick 
till fru Arnes, vars ansikte plötsligt 
antog ett uttryck av oro och ångest. 

Lilith såg från den ene till den an
dra. 

— Naturligtvis inser jag, att sir 
George kan berätta för honom en del, 
som vi icke vill ha känt. 

— Vad det beträffar, svarade hr 
Smith i överlägsen ton, bekymrar 
det mig inte det minsta. Den där 
historien är ju uråldrig och ju förr 
den blir glömd, desto angenämare 
inte bara för mig utan för alla. 

— Ja, viskade fru Ames, men — 
Den unge mannen vände sig mot 

henne och sade i en ton som om han 
började finna det hela långtråkigt: 

— Låt oss då äntligen försöka att 
komma till samförstånd, fru Ames! 

Vänd till Lilith fortfor han: — 

Hrla JMjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

Hur menar du? Beror det på vad sir 
George kan hitta på att berätta, om 
du skall gifta dig med mig eller inte? 

— Nej, det vet du mycket väl. 
(Forts). 

Erfaren. Tyvärr ha vi redan bun
dit oss på annat håll för i huvudsak 

samma ämne. 

Fru Anna H—dt. Porträttet var 

ingen "tillfällighet", som framtiden 
skall utvisa. Vi ha mod denna för 
ändring tillmötesgått en från många 
håll inom läsekretsen uttalad önskan 
att även få se de bemärkta kvinnor? 

vilkas gärning tidningen alltiban 

behandlar. 
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Allt som förtjänar att göras, f°r 
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Lord Chesterfield. 
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drig så spirituella. Få vi bara veta 
hurudan den unga flickan verkligen 
är, så kunna vi sedan nog göra re
flexionerna själva. 

Borgmästarinnan J enny Li rid liage n 

säger sig icke känna den typ av nu
tidens unga flicka som återges i Tor 
Hedbergs pjäs och Marika Stjern-
stedt benämner henne rätt och slätt 
"en söt och munvig backfisch, allt
för obetydlig att representera nå

got." 
Anna Lenah Elgström medgiver 

att det förefinnes en skillnad mellan 
tidens unga generation och generatio
nen näst före densamma och karak
täriserar den på följande sätt: 

"Vi sågo ut i världen för att frälsa 
den. De (unga) ®e sig klart och nyk
tert om efter en plats i den. Däri 
tror jag skillnaden ligger. Inte för 
att jag anser att de äro mera hård
hjärtade, dessa unga män med sin 
fasta föresats att komma sig upp i 
världen och sin vördnad för aukto
riteten (Tor Hedberg gav oss förres
ten en ganska sympatisk glimt av en 
sådan typ i sitt sista stycke) och 
dessa unga flickor med deras lika 
fasta beslut att ha §å "roligt som 
möjligt" och deras förtjusning över 
framgången. Med sina knappa fra
ser, sin litet torra mentalitet äro de 
bara en helt naturlig reaktion mot 
den vanvettiga hysteri världen ge
nomgick i kriget. Fruktan för över
drifter har gått dem så i blodet att 
de, så ätt säga, underåvvvat. Det be-

O R R E F O R S  
har i sin tillverkning av graverat kristallgods ej 

uteslutande arbetat med framställning av lyxglas 

utan lagt särskild vikt vid att få fram nya typer 

och former för praktiskt bruk, vinserviser, frukt

serviser, blomglas, flaskor, bonbonièrer o. d., som 

göras i stort urval och i sådana prislägen, att de 

kunna vara tillgängliga för en och var. 
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sparar dem från lidandet, som varit 
vårt. Och det är nog väl för dem — 
i den värld de hä att ärva. Om det 
är väl för världen,få. vi ju se." 

Författarinnan hoppas att Tor 
Hedberg kanske senare ger oss den 
nya unga flickan på allvar i ett dju
pare menat stycke. "Det vore hon 
värd, hon är intressantare än sitt 
utanverk av jargong och sport, hur 
piggt och trevligt det än må vara." 

sig att vi arbeta sida vid sida med 
männen, så tycker man också att vi 
borde ha erkänd rätt att roa oss en 
smula i all ärbarhet med våra man
liga bekanta, utan att därför få namn 
öm oss att vara "rysliga". 

EKST&OMS 

JJJÔTMJOL 
d/teorio KEM.-TEKN. FAD Ht K. 

G  n*u h D A  o < ess 

Slutligen liar ett av föremålen för 
den intressanta debatten givits till
fälle att själv tala i egen sak. "23-
åringen" skriver: 

"Man talar så mycket om nutidens 
unga flicka och framhåller hur rys
lig hon är i jämförelse med föregåen
de generationers kvinnliga ungdom. 
Jag tror i alla fall att man tar fel. 
I allmänhet är vår tids unga flicka 
ur de bildade klasserna fullt ut lika 
juste och väluppfostrad som flickor
na förr i världen. Hon är kanske 
säkrare, som hon ju måste bli, när 
hon i många fall själv arbetar för 
sitt bröd eller fått en högre utbild
ning än hushålls- och sy skolan, men 
hon är inte alls, som man tror, 
"fräck" och "slamsig". Det finns 
slamsiga flickor inom alla samhälls
lager, nu som förr, men man kanske 
märker dem mera, nu än tidigare. Det 
är för deras skull vi alla moderna 
unga flickor få lida, det är de, som 
förstöra vårt renommé. Men det är 
icke slamsigt att röka en cigarrett 
på en restaurang, inte att följa en 
bekant herre till en danstillställning 
eller att flirta en smula. När man 
är på det klara med att det "passar" 

A K t a  s p i r e l l a K o r s e t t e r  
till salu genom fru Jenny Bengtsson, 
villa Olofsberg, Hagen. Tel. flaken 267. 
Obs.! Måttagning i hemmen om så önskas. 

P i a n o s t ä m n i n g  
HILDING OLSON, JUNGMANSGAT, h. Tel. 19308. 

Praktisk Friluftsskola 
med pension öppnas på vårsidan i 
Alfhem. Språk, matematik, slöjd m. m. 
Prospekt fr. Kvinnornas Tidning, Grbg\ 

H. Lempke. 

Kvinnoskönheten är 

alltid defekt 

"Det gives ingen fullkomlig kvin
noskönhet., Sköna Helena, Venus 
från Milo och alla andra sinnebilder 
för det kvinnliga skönhetsidealet exi
stera endast i diktarnes och andra 
konstnärers fantasi." 

Allt detta sade nyligen den kände 
engelske antropologen professor 
Pearson under en föreläsning vid 
universitetet i London inför ett au
ditorium, till större delen bestående 
av unga damer. 

Liksom alla mänskliga föreställ
ningar är också det kvinnliga skön
hetsbegreppet relativt och underka
stats ständiga förändringar. En la
dy Hamilton, en Ninon de Lenclos, 
vilkas skönhet så oförbehållsamt er
känts av en beundrande värld, skulle 
i en eskimås ögon icke kunna upp
taga tävlan med en eskimåkvinna, 
vars utseende är oss andra motbju
dande. En papuanegfer skulle givet 
föredraga en av sina svarta negrin-
nor framför en vit europeiska. 

Denna geografiska olikhet i fråga 
om det kvinnliga skönhetsidealet 
motsvaras av en historisk förändring 
av samma ideal. Skillnaden mellan 
det kvinnliga skönhetsbegreppet hos 
romarne på Cœsars tid och hos italie
naren av i dag är lika stor som mel
lan en "skön" negrinna och en vac
ker mondän vit dam. Den historiska 
förändringen av det kvinnliga skön
hetsidealet kan alltid konstateras ef
ter några hundra år. 

De yppiga kvinnogestalter, vilka 
Rubens såsom typiska för tidens 
skönhetsideal återgav i sina färgmät-
tade porträtt, tilltala icke längre 
vårt estetiska sinne. Ja, till och 
med Venus från Milo skulle, iförd 
en modärn klädning, förlora mycket 
av sin skönhet. 

För Aluminiumkärlen fin
nes intet bättre än: 

Z E L O S  A l u m i n i u m p u t s .  

Stora bleckburkar à 40 öre. 
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En billig vecka '% -^ /u  
med betydligt nedsatta priser. ' 

Framförande mitt förbindligaste tack för nä™ 
/ yuroyfici aven f ii 

kunder och gynnare, beder jag  a l l t fortfarande få hU» , m alla 
ontha9komm envid\ behov av: ' "-»»tmen vid I 

[anufaktur & Modevaror, Damekonfektion x iv, 
a 1 u varop 
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Och det råder icke tvivel om att 
Afrodite, om hon deltoge i en nuti
da skönhetstävlan och domaren vore 
en engelsman, skulle underkännas 
och priset i stället tilldelas en av 
Londons teater- eller filmstjärnor. 

Försöker man emellertid uppfatta 
skönhetsbegreppet sakligt och att 
bortse från de subjektiva olikheterna 
kan man allt fortfarande betrakta 
den grekiska Afrodite, så som konst
nären förevigat henne i iden milesi-
ska statyn, som det arkitektoniska 
idealet av en vacker kvinnokropp. 

Idealtypen av den harmoniskt for
made kvinnokroppen kan även med 
ledning av denna staty omskrivas 
med siffror i det att man företagit 
antropologiska mätningar av statyn. 
Dessa hava företagits både för ve
tenskapligt och konstnärligt ända
mål. ' 

6tt affärsjubUcum. 

Mankellska affären vid Korsgatan 
härstädes firar just nu jubileum. För 
den inlodde göteborgaren är det, som 
om denna affär, vilken alla så väl 
känna, evigt existerat, men det är 
dock inte mer än tjugufem år den 
fyller. En lång levnad i alla fall. 
Och lyckosam! Både i det hänseen
det att den varit sin ägares stora 
livsintresse och i det, att den haft 
friskt förlig vind. 

Den sympati med vilken affären 
av allmänheten omfattas har nog 
sammanhang med den stora popula
ritet dess ägare alltid åtnjutit både 
för sin egen skull och för den bety
dande insats han gjort i välgörenhets
arbetet inom samhället. Låt oss en
dast nämna Barnens dag -och Pauvres 
honteux! Det har för övrigt under 
alla dessa år knappast förekommit 
en enda större välgörenhetstillställ
ning, utan att hr Mankell varit med 
och med sitt muntra väsende satt fart 
i den. 

Affären högtidlighåller sitt jubi
leum genom att under veckan, som 
kommer, sänka -alla sina priser! Ett 
originellt men mycket tilltalande ju
bileumsfirande. 

Pröva 

FISKKÖKETS 

utmärkta Fiskpuddingar och Fiskbullar! 
Färska varor varje dag. Varorna hem-

sändas. 
Drottninggatan 13. Tel. 10141. 

Men jag tror inte hon vill, att bröl
lopet . skall stå här. En sådan hän
delse skulle väcka alltför stor upp
ståndelse i den här avkroken av värl
den. Jag skulle inte kunna stå ut 
med det. 
. Det är ju inte häller nödvän
digt, svarade h Smith med vänligt 
tillmötesgående. Flytta in till sta
den och så gifter vi oss där. Men 
drag inte ut alltför långt på tiden. 
Det ,säger sig självt, att jag är otå
lig att iß, saken ordnad. Jag håller 
ju så mycket av Lilith, men man kan 
aldrig veta — hon kan ändra håg 
och sinne. Jag är svartsjuk och det 
enda botemedlet är vigseln. 

Det såg ut, som om denna alltför 
öppenhjärtiga utgjutelse skulle fram
kalla ett hysteriskt utbrott hos fru 
Ames. Hr Smith böjde sig emeller
tid ned över henne och sade med in
ställsam röst: 

— Det gläder mig att jag fått till
fälle att ge luft åt mina känslor in
för er fru Ames. Och med er tillå
telse vill jag nu också tala med Li
lith själv. 

— Ja, tala med Lilith, svarade fru 
Ames med svag stämma. Jag tyck

te jag hörde henne där ute. Sim-
monds, bed fröken Lilith komma hit 
in. 

Kammarjungfrun gick ut ur rum
met för att uträtta uppdraget och 
träffade Lilith just när denna kom 
tillbaka till Old Court efter sitt sam
tal med Mallory. 

Den unga flickan mottog med syn
bar ledsnad budskapet och gick med 
motvilliga steg in i rummet, där fru 
Ames satt kraftlös nedsjunken i sin 
stol, medan den unge mannen med 
synbar nervositet tänt en ny cigar
rett. 

Då Lilith kom in, gick han henne 
några steg till mötes. Utan att säga 
något blevo de stående mitt emot 
varandra —- ingenting i deras upp
trädande eller deras ansiktsuttryck 
vittnade om, att de omfattade var
andra med några ömmare känslor. 

Äntligen bröts den beklämmande 
tystnaden av fru Ames klagande 
stämma: 

— Men barn, har ni då ingenting 
att säga varandra? Lilith, kommer 
du ihåg vad du sagt mig? Eric, säg 
nu till Lilith vad du nyss sade till 
mig. 

Û 

som passar Eder i såväl elegans -

som bekvämlighet, finner Ni alltid hol 
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Prenumerant från början. 0m nå
got, skulle den älskvärda bönen i 
Er skrivelse ha frestat oss till in
diskretioner. Men vi måste stå fre
stelsen emot — av principskäl röjas 
aldrig hemligheter av detta slag föl
en utomstående. 

Ungmor. Vi ha sett att så är för
hållandet, men tro knappast att det 
har någon framtid. Säga vad man 
vill är dock konkurrensen här : 

S. S—r Vi måste avböja. 

Rennie, Malmö. Härmed Ving
åkersgubbens recept: kinarot 60 gr., 
trifolium 38 gr., kardbenedikt 38 gr.,, 
Valeriana 38 gr., folia sennae 10 gr. 
Kokas i 5 liter vatten ihop till hähv 
ten och silas. Drickes 1 spetsglas 3-
gånger på dagen 1/2 timme före mål

tiden. 

Mary N. Låt oss få se på serien 
i och för vidare eventuella överens

kommelser. 

47. 4:de årg. 

Blusen 

skall, för att kunna* 
tvättas om och om igen 
och cvidock se fräsch ut. 

tvättas med 
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Kroppskulturen. Av — on. 
En gåta och dess förklaring. 
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England står inför parlamentets 
öppnande. Man skall i trontalet få 
reda på regeringens planer och få 
veta vilka hövdingar de båda mino-
ritetspartierna, liberalerna och socia
listerna, skola kora och vilken kurs 
de ämna styra. Den politik England 
fo/amer att föra kan med hänsyn 
i regeringens starka ställning vän
tas bliva kraftig och målmedveten 
inåt och utåt till båtnad både för det 
egna landet och för det övriga Eu
ropa, som med glädje och tacksamhet 
bör hälsa uppkomsten av varje fast 
•punkt i det europeiska politiska trä
sket. 

Den nya engelska regeringen sy
nes icke till alla delar vilja följa det 
förra kabinettets folkförbundspoli-

Det protokoll, som utgjorde re
sultatet av folkförbundsförsamlin
gens möte i Genève i höstas och som 
rörde skiljedoms-, trygghets- och av-
rustningsfrågorna, har icke omfat
tats med någon större sympati av de 
®gelska. kolonierna. Innan Eng
land gör ytterligare utfästelser i de 
"Manda frågorna, önskar det därför 
konferera med de brittiska koloniala 
statsmännen. Den till sommaren 
Planerade avrustningskonferensen 

som följd härav icke komma 
stånd, men däremot möjligen en 

för vilken Förenta staternas 
President skulle komma att stå som 
^bjudare. 

förhållandet mellan England och 
bikten, alltid spänt, har under den 

™aste tiden ytterligare försämrats. 
Sypten, tidigare behärskat av 

jagland, förklarades år 1922 av 
°yi Georges regering självstän-
' men med vissa inskränkande 

Ull °r' -Egypten som Sudan 
as alltjämt ockuperade av en-

® a trupper. De egyptiska natio-
tsterna vilja ha bort dem och full 

»jständighet för sitt land. Eng-

J1 kan under inga förhållanden 
^ ̂ essa punkter. Att upp-

i typten skulle vara att uppgiva 

jji av^ldet över Suez-kanalen, för

der e'Se^en mellan England och 
^ ̂esittningar i Asien och Au-

°cli 'i'11' ®Syptens strävan efter hel 
ferli° 3eS^Uren självständighet är yt-
vj4 irriterande för England, i 

telSg ln^reSSe l'oÄer att denna rö-
egv '. Vars främste ledare är den 
®olia 'jk*3 statsministern Zaghlul pa-

äffipas och kväves. 

statsminister. Händelsen väckte till 
liv en stark politisk jäsning i landet 
och kung Euad skyndade att enträ
get anhålla om Z:s kvarstannande. 
Denne återtog också sin avskedsan
sökan. Hur stark den politiska oron 
genom allt detta blivit framgår av 
det attentat som begåtts mot den 
brittiske överbefälhavaren i Egypten 
general Lee Stack. Det återstår att 
se, om England skall upprätthålla 
sin princip att icke ingripa i Egyp
tens inre angelägenheter utan nöja 
sig med den rättvisa de egyptiska 
domstolarne i detta fall kunna 
komma att skipa. Ett isådant ingri
pande skulle, om det bleve nödvän
digt, framkalla en våldsam upphets
ning hos befolkningen. 

Från Frankrike rapporteras två 
stora politiska händelser. Den ena 
gäller amnestien åt några politiska 
brottslingar, däribland den för sin 
tyskvänlighet kände och av högern 
hatade "radikale exministern Gaillaux. 
Det antages att denne inom kort 
kommer att på ett avgörande sätt 
gripa in i det politiska livet måhän
da som konseljpresident efter Her-
riot, som visserligen haft stora utri

kespolitiska framgångar, men vars 
inrikespolitik särskilt på det ekono
miska området varit allt utom lycko
sam. Man ser i Caillaux det ekono
miska återuppbyggandets man. 

Den andra stora händelsen rör sig 
om de avslöjanden, som en fransk 
tidning gjort angående världskrigets 
uppkomst. Tidningen stöder sig på 
anteckningar av framlidne franske 
ambassadören i Petersburg Georges 
Louis, gående ut på att Poincaré ön
skat, arbetat på och med Rysslands 
hjälp framkallat kriget. Poincaré 
förnekar kategoriskt beskyllningen. 
Louis var Poincarés personlige fien
de, och hans tillvitelser böra, fram-
hålles det, »ses ur denna synpunkt. 
Den franska pressen synes i allmän
het ställa sig på Poincarés sida un
der det att den tyska vill tillerkänna 

Louis' uttalanden vitsord. 

Vilket är Imrmatis 
grundfel ? 

Av ELLEN BRY DE. 
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Livets åldrar» 
Yi se icke den gloria, som utstrå

lar från de gamles huvud, men i alla 
tider och hos alla folk har man känt 
verkan därav. Vördnaden för ålder
domen har ända från barndomen fö
refallit oss så naturlig, att vi knap
past reflektera däröver. 

M. P. Lindö. 

De flesta unga människor tro, att 
de äro naturliga, när de äro ohyv-

sade och grova. 
F. de la Rochefoucauld. 

En yngling är såsom färsk vin
must; den låter ej hindra sig, måste 
jäsa och skumma över, vill städse 
bliva sedd och bemärkt och fördra

ger ej stängsel. 
Martin Luther. 

Ungdomen är livets sköna morgon-

klädning. 
A. Törneros. 

Vid genomläsningen av prof. 
Wieth-Knudsens bok "Feminismen" 
med dess många underbetyg åt kvin
nan stannade den, som skriver detta, 
längst och djupast eftersinnande in
för avsnittet "Psych i ska Charakteri
stika", med underavdelningen 
"Ethica". 

Författaren dröjer här vid kvin
nans viljeliv och karaktär, företrä
desvis vid de företeelser som räknas 
till etiken och moralen. Han erkän
ner, att man här finner de mest yt-
terligtgående uppfattningar från t. 
ex. professor Höffdings, att all altru
ism (oegennytta och människokärlek 
i tänke- och handlingssätt) och alltså 
all etik har sin första och ursprung
liga upprinnelse i moderskärleken, 
och till Weiningers, att kvinnans ka
raktär av naturliga skäl utesluter 
möjligheten av att hon iskulle kunna 
äga en egen självständig moralisk 
uppfattning och känsla. 

För sin del anser prof. Wieth-
Knudsen, att kvinnan ifråga 0111 rätt
rådighet och sannfärdighet är betyd
ligt underlägsen mannen. 

Men han bryter inte för den skull 
staven över hennes huvud. Det finns, 
erkänner han, naturligtvis också 
många orättmdiga män och åtskilli
ga kvinnor, som- önska vara rättrå
diga. Den väsentliga olikheten är, 
att mannen kan skilja mellan rätt 
och orätt, vet när han gör det ena 
eller andra, vilket däremot icke all
tid är fallet med kvinnan. Hon be
dömer ofta tingen och människan 
från en personlig känslo- eller lidel-
sebetonad ståndpunkt, som gör även 
det brottsliga försvarligt. 

Det finns, medger författaren, en 
naturlig förklaring härtill. Kvin
nan har sökt utjämna sin underläg
senhet gent emot mannen ifråga om 
kroppslig och själslig styrka genom 
list. Även den svage mannen använ
der samma skyddsmedel mot sin över
man. Ärlighet, rättframhet, san-
ningssägeri och rättrådighet kan den 
starke ha råd att bestå sig med rutan 
att därför vara en ädel karaktär. Föi-
slagenhet, list, lögnaktighet behöva å 
andra sidan, när den svage nödtvun-
get tillgriper dem för att skydda sig, 
icke vara tecken på en fördärvad ka

raktär. 
Wieth-Knudsen förklarar vidare 

sedan han anfört ett uttalande av 
Schopenhauer, att mannen i allmän
het ljuger endast när han har kni
ven på strupen och att en vän aldrig 
ljuger för en vän. Kvinnan, också 
den älskande kvinnan använder där
emot lögnen bittida och sent, även 
när den är både onyttig och oför
nuftig, vilket bevisar, att lögnaktig
heten ingår i hennes natur. En man 
skäms, när han ertappas som lögna
re, en kvinna däremot blir i regel 
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endast uppretad och hatfull. 
Det nyssnämnda uttalandet av 

Schopenhauer, vilket "VVieth-Knudsen 

anför till bestyrkande av sina egna 
satser lyder: 

"Orättrådighet är den kvinnliga 
karaktärens grundfel. Den beror på 
bristande förnuft och eftertanke men 
ökas ytterligare därav, att kvinnan 
som den svagare av natusen icke är 
hänvisad till kraft utan till list. Där
ifrån härleder sig hennes instinkt
mässiga förslagenhet och outrotliga 
lust att ljuga. En fullkomligt sann
färdig och från förställning fri kvin
na-är måhända en omöjlighet. Där
för genomskåda de (kvinnorna) så 
lätt förställning hos andra. Det är 
sålunda icke tillrådligt att försöka 
använda samma metoder mot dem. 
Men ur det här påpekade grundfelet 
och dess biinflytanden utvecklas 
falskhet, trolöshet, förräderi, otack 
samhet o. s. v." 

"Wieth-Knudsen understryker ännu 
en gång att han lika litet som Scho 
penhauer föraktar kvinnan för hen
nes moraliska defekter. De ha bli
vit hennes natur, hon kan inte hjäl
pa dem. Vad som är av vikt är, att 
mannen får öppen blick för kvinnans 
falska väsende, något som han nu 
i allmänhet icke har samt framför 
allt att han icke låter henne komma 
till inflytande på områden där sak
lighet, rättrådighet och sannfärdig
het är av avgörande betydelse för 
samhällets trivsel. 

Mannen är, förklarar Wieth-Knud
sen, social till sitt väsende d. v. s. 
samthällsbyggare och samhällsutveck-
lare, under det att kvinnan på grund 
av sin karaktär saknar förutsättnin
gar för att på egen hand och i fri
het deltaga i samhällets uppbyggan
de och utveckling. Författaren anför 
ett .uttlande av den franske sociolo
gen Dumont: 

"I varje samfund, som går framåt 
i moraliskt hänseende, är det kvin
nan som följer efter (mannen) eller 
följer med honom i all beskedlighet. 
I varje samhälle som går mot förfall, 
är kvinnan angripen av det sedliga 
fördärvet. Det är nu hon som går 
före mannen och först störtar sig ut 
(i förfallet)." 

Vår tid, tillägger prof. Wieth-
Knudsen, ger på ett fruktansvärt 
sätt Dumont rätt, vår tid som har 
att uppvisa masspetitioner av kvin
nor (inom det kommunistiska parti 
et) om laglig rätt till fosterfördriv
ning och om rätt att strafflöst få 
mörda nyfödda ibarn inom de tjugu 
fyra första timmarne! Vår tid som 
sett den begränsade reglementerade 
prostitutoinen efterträdas av en hem 
lig prostitution, i vilken alla klas
sers kvinnor i tusenvis ryckts in. 
Kvinnans frigörelse har (i de större 
samhällena) lett till utsvävningar och 
skilsmässoskandaler, som vi tidigare 
känna endast från det gamla Roms 
mest sedefördärvade nedgångsperiod. 

Härmed är detta avsnitt av prof. 
Wieth-Knudsens bok slut. 

ANNA VOGEL. 

Anstaltens föreståndarinna. 

När vi klaga över samhällets mån
ga brister glömma vi ofta bort att 
med erkänsla minnas dess många 
stora förtjänster. Till dem må fram
för allt räknas de olika stora, ofta 
på enskild filantropisk väg uppkom
na institutioner, som gjort tilil sin 
uppgift att skydda, vårda och tillva
rataga all mänsklig kraft. 

T denna ofullkomlighetens och 
möjligheternas rika värld skall det 
alltid finnas människor, som kräva 
särskild uppfostran, särskild vård 
och utbildning för att kunna göra si
na krafter och sin begåvning gällan
de. Om ett hem skall motsvara sitt 
höga namn kräves att det genom sam
manhållning, eftergifter och inbördes 
hjälp bereder alla sina medlemmar 
möjligheter till förkovran och lycka. 
Ett samhälles strävan är att få denna 
bild av ett gott hem förverkligad i 
förstorad skala. I ett framtidens 
idealsamhälle bör också, enligt vår 
förhoppning, ingen botfärdig nöd, 
ingen oprövad möjlighet existera. 
Vid livets slut skall ingen av dess 
medborgare behöva vittna: jag klap
pade på alla dörrar, men de voro 
stängda. Vi gå mot den utvecklin
gen att det för varje individ alltid 
finnes en dörr som öppnar sig, sedan 
alla möjligheter på livets solsida 
tyckas vara slut. 

Mycket, som ter sig mörkt på av
stånd, visar, när man kommer det 
nära, ljussidor som man aldrig anat. 
Reflexionen infinner sig osökt vid 
ett besök å Vanföreanstalten i Göte
borg, denna stora institution å Äng
gården, som, efter ett banbrytande 
arbete av den år 1885 av med. d:r 
Olof Carlander stiftade "Föreningen 
för bistånd åt Vanföra", med hjälp 
av donationer och statsbidrag stod 
färdig år 1912. Som motto över 
dess port kunde stå: I som träden 
bedrövade härin låten hoppet åter
vända! 

Anstaltens gagnerika verksamhet 
uppdelas på tre olika avdelningar, 
nämligen en ortopedisk klinik och 
sjukavdelning, varå mottagas till 

Äro hans mot oss riktade tillvitel
ser illvilligt förtal, griper han allt
sammans ur luften eller äro hans på
ståenden i viss utsträckning sanna? 

Låt oss undersöka denna fråga i 
ett kommande nummer! 

vård alla former av vanförhet; en 
yrkesskola med elevhem, där manliga 
och kvinnliga, elever erhålla yr
kesutbildning och bostad samt ett 
skol- och uppfo string shem, som har 
till uppgift att bibringa vanföra 
barn i skolåldern vanlig folkskole
bildning. 

Man förstår hur den människa, 
som genom sjukdom eller olycksfall 
berövats en viss del av rörelseför
mågan eller en lem, -måste känna sig 
hjälplös i en värld, som ej på något 
sätt är tillrättalagd för henne. Hon 
är måhända i övrigt fullt frisk, men 
på grund av ett lyte urståndsatt att 
röra sig obehindrat och följaktligen 
hänvisad till ett stillasittande yrke. 
Men härtill saknas icke blott yrkes
skicklighet, utan även varje möjlig
het till önskad utbildning i den miljö 
hon vistas. Hon skulle bli sin om
givning och sig själv en börda, om 
ej en institution av denna art funnes. 
Här möter henne nya möjligheter, 
hon får lära sig något efter hennes 
situation anpassat yrke, vari hon 
småningom förvärvar en skicklighet, 
som gör det möjligt för henne att 
försörja sig själv. Härtill sällar sig 
den rent psykologiska betydelsen av 
att hon i det första, kanske prövande 
lärostadiet är omgiven, icke av hen
ne fysiskt överlägsna utan likställ
da eller ännu ogynnsammare lottade 
kamrater. 

Enär insitutionens huvudsyfte är 
att genom lämplig utbildning för
hjälpa vanföra till möjligheten att 
genom eget arbete försörja sig själva 
tilldrar sig helt naturligt vid ett be
sök yrkesskolorna den största upp
märksamheten. Dessa äro uppdelade 
i en manlig och en kvinnlig avdel
ning, den förra omfattande skoma-
keri, skrädderi, bokbinderi, snickeri, 
möbelpolering och svarvning, borst-
binderi och korgmakeri, den senare 
linnesömnad, klädsömnad och trikå-
stickning. 

Det är tilltalande interiörer, man 
möter i dessa soligt ljusa och propra 
lokaler, en för varje yrke, där arbe
tet bedrives med liv och lust. Fär
dighet ger säkerhet, och vid en flyk
tig överblick märker man icke van
förheten, ej ens i de fall där arbets-
protesen får tjänstgöra i den mistade 
handens ställe. Efter en 1—3-årig 
kurs utgå från dessa skolor ett antal 
i sitt fack förfarna män och kvin
nor, som antingen finna ett försörj
ningsfält i sin egen hembygd eller 
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