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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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Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

Allt som förtjänar att göras, f°r 

tjänar att göras väl. 
Lord Chesterfield. 
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Skorpor, Småbröd och Wienerbröd. 

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. 

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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Vilket är kvinnans grundfel? Av Ellen 

de. 
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Kroppskulturen. Av — on. 
En gåta och dess förklaring. 

Hämnden. 
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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 

Vari för ean 8 tal ten. 

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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isöka anställning hos mästare för vi
dare utbildning. 

I detta sammanhang bör påpekas 
vikten av att de vanligen av sitt ar
bete varmt intresserade och i sitt yr
ke skickliga vanföra beredas tillfälle 
till självförsörjning på den allmänna 
arbetsmarknaden och icke motas bort 
därifrån genom någon helt och hållet 
obefogad misstro mot deras arbets
duglighet. 

Vid klädsömnadskursens avslut
ning erhålla de kvinnliga ele
verna — till stöd för minnet — en 
synnerligen praktisk provkollektion 
på under lärotiden utförda svårare 
sömnader, såsom olika sprund, fic
kor, ärmar, fållar, garneringar m. m. 
och samtliga elever för yrkesutöv
ningen erforderliga verktyg och ma
skin till stor del gratis. 

Såväl yrkeselever isom skolbarn 
ha under lärotiden hem i anstalten, 
en likaså praktisk som nödvändig 
anordning, då ju densammas vanföre
vård omfattar icke blott Göteborg 
utan hela västra Sverige, d. v. s. 
Yärmland, Dalsland, Bohuslän, Vä
stergötland, halva Småland och halva 
Halland. Under ferierna däremot, 
vartill anslås sammanlagt minst 8 
veckor pr år, får elev ej kvarstanna 
å hemmet, men beredas de hemlösa 
plats å Vanföreanstaltens av d:r 
Carlander donerade och av fru Alice 
Bonthron inrättade sommarhem 
"Olofs Minne" på Hjuvik. 

Såsom förut nämnts är Vanföre-
anstalten ursprungligen en på pri
vat initiativ tillkommen institution, 
som i stor utsträckning understötta 
och alltjämt understödes av enskil
das donationer — man erinre endast 
den i dagarna till densamma av sjö
kaptenen Gr. Miltopseus gjorda vack
ra donationen av 30,000 kronor — 
men finasieras numera, efter sin stor
artade utveckling, såsom en offentlig 
intsitution av bidrag från landsting 
kommun och Pensionsstyrelse. 

Anstaltens föreståndarinna är se
dan år 1912 fröken Anna Vogel, som 
med levande intresse leder och tar 
aktiv del i alla de olika inre angelä
genheter som tillhöra hennes an
svarsfulla och krävande post. 

Som ett led i fröken Vogels stora 
intresse för vanförevården må näm
nas det under hennes redaktion år 
1924 startade organet "Svensk Van-
före-Tidskrift", som har till uppgift 
att fastare sammanknyta de vanföra 
i vårt land. 

Det är omöjligt att lämna denna 
gagnerika institution utan att ägna 
några ögonblicks uppmärksamhet åt 
en av dess intresssntaste avdelningar, 
nämligen det s. k. bandageriet. Här 
tillverkas under läkarens direkta led
ning bl. a. de stödjebandage som kom
ma till användning i kliniken. 

Men det märkligaste som demon
strerades under vårt besök var dock 
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en från Tyskland införskriven volun-
tärt rörlig konstgjord arm, konstrue
rad av tysken Sauerbruch. 

För några årtionden sedan tycktes 
livet hopplöst för den som genom 
olycksfall förlorat exempelvis båda 
armarna. I våra dagar är det ej 
längre så. Den voluntärt rörliga 
konstgjorda armen kan — praktiken 
har visat det — nästan fullständigt 
ersätta den naturliga. Här såsom 
ofta, är det nöden som framtvingat 
de mest storartade uppfinningar. 
När världskriget förvandlade en stor 
procent av Tysklands manliga ung
dom till stympade invalider uppstod 
nödvändigheten att söka. ersätta fe
lande extremiteter. Och efter ett 
oerhört experimenterande har man 
uppnått nästan övernaturliga resul
tat. Sålunda har man uppfunnit 
"arbetsarmar" med olika proteser 
för olika islag av arbete, "lördagsar
mar" för skrivgöromå! o. d. samt 
''söndagsarmar", med vilkas hjälp 
man kan kamma sig, äta, tända sin 
cigarr, avlyfta hatten vid hälsning 
m. m. Med omgivningens hjälp vid 
på- och avtagandet av dessa armar 
och arbetsproteser (så kallas de olika 
för olika slags arbete lämpade delar 
som påskruvas vid handleden i han
dens ställe) kan invaliden i stor ut
sträckning hjälpa sig själv — ja, det 
gives faktiska exempel ur verklighe
ten på hur vanliga enkla arbetspro
teser förhjälpt en man, som mistat 
båda händerna och ett stycke av bå
da underarmarna, att i flera år en
sam sköta en gård med 35 tunnland 
öppen jord! 

Det är inför dylika vittnesbörd 
man tvingas till reflexionen, att även 
om mycket i det moderna samhället 
slår och söndersargar, så finnes dock 
även mäktiga, krafter däri, som in
riktat hela sin strävan på att åter
ställa och hela. Därom vittnar icke 
minst V anföreanstaltens i Göteborg 
gagnande och välsignelsebringande 
verksamhet. 

PÄRLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
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Kroppskultur. 

Undertecknad låg i somras någon 
tid vid ett stort sanatorium, där det 
varje kväll förekom fri gymnastik 
med musikackompanjemang. Det var 
mycket enkla saker som utfördes, 
marsch i gång eller språng, några 
armrörelser o. s. v. Någon direkt 
undervisning bestods icke, utan del-
tagarne gjorde rörelserna efter bästa 
förstånd och bästa förmåga. 

\rilken överraskande otymplighet, 
vilken ful hållning hos de allra flesta 
även hos helt unga personer! Hur 
bjärt stack inte denna oskönhet i 
ögonen, när den framträdde så här 
"en masse". 

Allt det där föll mig i minnet, 
när jag såg den bok, som den kända 
gymnastikpedagogen Halldis Stabeli 
i dagarna utgivit från trycket till 
tjänst för sina elever, 

Det är egentligen oförlåtligt att 
vi ägna så litet uppmärksamhet som 
vi göra åt vår kropp i fråga om dess 
rörelser .när vi i själva verket med 
rätt obetydlig möda skulle kunna 
hålla den i god och vacker form. 

Fröken Stabeils bok bör i detta 
hänseende kunna lämna en utmärkt 
handledning åt varje intresserad, så 
klar och utförlig, så rikt försedd med 
illustrationer, visande rätt och orätt 
utförda rörelser, som den är. 

Boken, utkommen på Wahlström 
& Widstrands förlag,, betingar ett 
pris av kr. 5:50. -—on. 
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€n gåta oel) dess förklaring. 
Den engelska författarinnan Ka

therine Mansfield torde vara. känd 
även för svensk publik. Vid sin 
bortgång endast trettiotre år, var 
hon redan en litterär berömdhet, on 
erkänd mästare på den korta berät
telsens område. Ett par samlingar 
av hennes "short-stories" hava ge
nom översättning förmedlats till den 
svenska allmänheten, vilken där
jämte genom spridda översättningar 
i våra tidningar och genom där syn
liga essayer över hennes författar
skap kommit tillräckligt nära Ka
therine Mansfield för att omfatta 
hennes person och arbete med in
tresse och beundran. 

I den dagbok hon efterlämnade 
har man funnit uttalanden, som vitt
na om att hon själv, sällsamt nog, 
icke var nöjd med det författarskap, 
som dock skattades så högt även av 
den mest granntyckta smak och som 
tillförde henne berömmelse vid så 
otroligt unga år. Hon låter även 
i sin dagbok förstå, att det är något 
annat hon önskar ge, något som fö
resvävar henne, utan att hon dock 
lyckas gripa det. Först inemot dö
den får detta något fastare kontu
rer, men innan hon hunnit utforma 
idén tillräckligt klart för att kunna 
fästa den på dagbokens blad med 
ord och innan hon hunnit ge den 
gestalt i ett enda arbete kallades hon 
bort. 

Man trodde, att denna hennes för
fattarskaps gåta skulle förbliva 
olöst, och man beklagade det. Det 
stod klart för varje intresserad, att 
det problem, som .sysselsatte en så 
betydande ande, måste vara av vikt 
även för yttervärlden. 

Mysteriet har emellertid nu fått 
sin förklaring genom ett uttalande i 
"Century Magazine" av mr A. R. 
Orage, förut redaktör för den tid
skrift the New Age, i vilken Kathe
rine Mansfield publicerade sina be
römda skisser. 

Mr Orage berättar, att den bort
gångna vid upprepade tillfällen och 
särskilt under månaderna närmast 
före sin död underkände sitt arbete. 

—-Jag kan, sade hon en gång, 
icke läsa en enda av de berättelser 
jag skrivit utan att känna självför

akt. Det finns inte någon bland 
dem som jag vågar visa för Gud. . 

Det var emellertid icke, enligt mr 
Orage's åsikt, själva resultatet av 
sitt arbete som Katherine Mansfield 
ringaktade. Det var med sig själv 
hon var otillfredsställd. I de ut
talade orden låg mindre otillfreds
ställelse med de berättelser hon skri
vit än med den ställning till livet 
hon intog i dem, mindre missnöje 
med hennes egen och samtidens lit
terära alstring än med litteraturen i 

allmänhet. 
— Antag, kunde hon säga till mr 

Orage, att jag kunde komma att 
skriva som Shakespeare. Det skulle 
vara förtjusande, men vad mera? 
Det är något som fattas i litte
raturen, även när den står som högst. 

Blott och bar litteratur har inget 
annat syfte än att underhålla. Den 
mindre litteraturen har ett undervi
sande syfte. Men den största litte
raturen — den litteratur som ännu 
knappast existerar — har icke en
dast och allenast ett estetiskt syfte, 
icke endast och allenast ett undervi
sande syfte utan därjämte ett ska

pande syfte, det nämligen att på
tvinga läsaren en verklig och på sam
ma gång upplysande kunskap. Den 
större litteraturen är, kort sagt, ett 
invigande i sanningen 

Dagen före sin död sade Kathe
rine Mansfield: 

— Jag har funnit min idé! 

— Jag kan, skriver mr Orage, en
dast återgiva några fragment av 
denna idé och dess slutliga samman
fattning i hennes sinne. Vad hon 
med hänsyn till sitt författarskap 
ville var att göra de alldagliga dyg
derna lika tilldragande som man nu 
i allmänhet gör lasterna, att fram
ställa det goda som det spirituella, 
det djärva, det romantiska, det mun
tra, det intagande och det onda som 
det platta, det dumma, det tillgjorda, 
det tråkiga och frånstötande. 

— Jag har varit rätt och slätt en 
kamera utan någon skapande prin
cip, sade författarinnan, och liksom 
allt, vilket sker okontrollerat, har 
resultatet blivit ont. 

Min plan är att utvidga synfältet 
för min kamera och sedan att begag-

Beställningar â KAPPOR & DRÄiv ̂  

emottagas till billigast e priser. 
— Garanti för välsittning. — 
OBS ! Ny skicklig tillskäraxe. 
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na den för ett bestämt ändamål — 
att visa livet inte bara sådant som det 
synes från en viss synpunkt utan 
sådant det ter sig från en annan och 
högre, en skapande synpunkt. 
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enom uisökia 
mode tier, g Länsande 
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marknadens för
n ä m s t a  f a b r i k a t .  
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SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET VISKAFORS 

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

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

Rämriden. 
Scenen: En andraklasskupé. 
Personerna: En medelålders herre 

och en ung dam. 
Han röker redan sin tredje utsökt 

goda. cigarr. Bolmar! Han önskar 
nämligen förjaga henne ur kupén 
för att få sträcka, ut sig i ensamhe
ten och ta en härlig snarkande för
middagslur. 

Hon skulle mer än gärna fly, men 
alla kupéer äro proppade med rö
kande herrar, och i damkupén sitta 
tre damer med spädbarn, som skrika 
eller hållas lugna, medels ett nerv
pinande joller. 

Hon försöker mörda honom med 
sina blickar, reta. slaget på honom 
med sina fnysningar. Han ser 
oförstående ut. Bolmar. 

Plötsligt rycker hon upp ur sin 
handväska en liten flacon med kon
centrerad parfym och stänker om
kring sig. 

Han med en ursinnig fnysning: 
— Hur kan man förpesta luften på 
det där sättet med en sådan ohygg
ligt stark och äcklig parfymlukt. 

Hon: —• Ni röker! Betalt och 
kvitterat ! 

Han bleknande: — Det liar kom
mit en parfymdroppe på min kavaj. 

Hon strålande: — Det var menin
gen! Ni har rökt in mitt hår, mina 
kläder! 

Han: —- Ni vet inte ni 
Hon: — Jag vet, att när jag kom

mer hem, så blir jag torterad till 
döds av min mans svartsjuka. — Du 
luktar rök! Man känner det på en 
kilometers avstånd. Vem har du va
rit tillsammans med? Varför har 
du inte åkt i damkupé utan i herr
kupé? O. s. v.! —• Vet ni hur oemot
taglig en svartsjuk människa är för 
alla förklaringar? 

Han tiger. 
Hon: — Nu hoppas jag till him

len, att er fru är lika vansinnigt 
svartsjuk som min man. Hur skall 
ni kunna förklara för henne par
fymlukten i era kläder??? Och skall 
hon väl tro, att det hela gått till 
som det gjort??? 

Han med sänkt huhvud och slock
nande cigarr: — Min hustru är myc
ket svartsjuk! 

(Fritt efter Nationaltidende). 

A.-B. Nordisk Resehureau 

Sällskapsresor, 
154 resan~~tïïTïtâïïë^ " 

Italien 
Julresa till R0m 

17 dec. t. o. m. 16. ;an 

Sällskapet får övervara H 
stamningsfyllda högtidlig 
terna vid det s. k. 

] invigning. Cli 

5:te resan till Indien. 
Ceylon 

Indien 
Egypten och Palestina 
18 jan. t. o. m. 28 anrii 

25:te resan till Egypten 

Egypten 
• med Nilresa till Luxor och 
Assuan (första katarakten)sa«ffl 

J Palestina 
lJudéen, SamarienochQaililéei 

18 jan. t. o. m. 12 mars. 
Rikt illustrerade program gratis 
A . - B .  N o r d i s k  R e s e b u r e a u  
Stockholm Göteborg 

I Jakobsgatan 6 S. Hamngatan -13 
Tel. 9044 Tel. 4194 

Malmö 
Stortorget 13 A. Tel. 3226. 

:n 

ZXM TU Qûfà AÅMmjÄ 
/jAjifrt oeßi (j/aïfc 

HOP OA 

Efö dt/ta, 

T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sortering hos 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

Göteborgs Vanföreanstalt 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

anordnar 

Försäljning av Yrkesskolans a 

beten i H. T. Centralen 

K U N Q S P O R T S P L A T S É N  
tel. 1522 

Onsd. d. 26, Torsd. 27, Fred. 28 Nov. 

1924 kl. 10 f. m.-8 e. m-
BESTÄLLNINGAR MOTTAG» 

tel. 236 - lism

ar enastående for 
fintvätt. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

4+ bekvä»t 

Godmodighet år ett ** 

for allt möjligt osu preytag-

K O N S T F Ij I T K N H MÖ B 1/ E 1» 
T  Y  t i  K U ,  G A R D I N E R  O C H  

M Ö „ j; J' • 
MA T T O* 

k  ä  i i  k  a  h e m t i * e  

K O N S T F L I T E N ,  O l a  H ö g s k o l a n  
Göteborg 

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

Offentligainöjen. 

S t o r a  T e a t e r n .  
i.] 1 30 Billighetsmatiné : 

i SÖIldag För sista gången 
KATARINA II. 

Varje afton kl. H. 
LÄDERLAPPEN. 

rorensbergsteatern. 
" intr H 1.30 e. m.: Söndag kl. 1,30 e. m.: 

WESSAN OCH HALVA RIKET. 
^ r  . - û t l i n  M i i n t h r v  

itfSESSA* v/v,** — 
Saga av Margaretha Munthe. 

Kl. 6 e- m-
För sista gången 

YX Ä' ALLA LIKA. 
Matinépriser. 

Kl. 8 e. m. 
succésprogrammet 

HJÄRTER ÄR TRUMF. 

N y a  T e a t e r n .  
Ava kl 1,30 : Billiglietsmatiné : 

SW BARKEN MARGARETA. 
Varje afton kl. 8: 

REGGIES BRÖLLOP. 

XTlla Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné : 

BRÖDERNA ÖSTERMANS HUSKORS. 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

JAG GIFTA MIG — ALDRIG! 

r 

För linneskåpet 

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 53. 

I 
A.-B. 

erüuies Qiüobon 

Besök  

H ös t-Rea I i so tio nen 

hos 

TRIC0T-B0LA6ET Östra Harang. 31 
under veckan 24—29 November 

Massor av Tricotvaror såsom Damhoftor, Jumpers och 

Blusskyddare samt Underkläder alla slag i silke, ylle och 

bomull, ävenså en del finare sydda 

Vita underkläder 
i siden, moll, lenon och madapolam 

slutsäljas till 

verkliga realisationspriser 
under dessa dagar varom man bör förvissa sig genom besök. 

OBS.! Skyltfönstren. OBS.! 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

Ceatcr. 
"Hjärter är trumf". 

Lorensbergsteatern liar gjort stor 
lycka med sitt senaste program, Fe
lix Ganderas lustspel "Hjärter är 
trumf". Den kräsnare publikens an
språk på att roas med urskillning 
oli här tillmötesgångna. Den ani-
merade stämningen i salongen, blom-
fflorna, applåderna med adress till de 
fllika rollinnehavarna visa även att 
teaterns nuvarande, väl sammansatta 
assemble fullständigt lyckats bryta 
isen och erövra en gunstig plats i 
Publikens medvetande och intresse. 

Den enda. 
Det står en man invid räcket till 

bron över kanalen. 
Han är tunnt klädd i en för länge 

sedan uttjänad ljus sommaröverrock. 
Novemberluften är trots stillheten 
bittert kall, och man hjärtfryser när 
man ser denne man där han står i 
sin tunna rock förstelnad, orörlig 
med den blåfrusna handen lyftad till 
bröstet, framsträckt och omslutande 
några tunna broschyrer med anilin-

färgat omslag. 
Det är den tid på dagen, då den 

arbetande världen skyndar hem till 
sin tidiga middag. Hundra männi
skor, hundra, ännu hundra — män 
och kvinnor, unga och gamla. 

Ingen stannar, men man observerar 
honom — stegen bli nästan ilande 
snabba i hans närhet. Man ser upp 
mot den låga järngråa himlen eller 
åt sidan, eller i bron. Men inte på 
honom. Inte på skylten som hänger 
på hans bröst: Blind genom sjukdom,. 

Alla tänka samma- tanke: Det är då
l i g a  t i d e r ,  d å l i g a  t i d e r ,  d å l i g a  
tider — man behöver se på sitt — 
man kan verkligen inte ge till hela 

världen! 
Kanske är han en yrkestiggare. 

En lätting som slår mynt av sin 
olycka genom att vädja till medmän
niskornas barmhärtighet hällre än att 
genom strävsamt arbete skaffa sig 
en torftig utkomst. Kanske! 

Men det är i alla fall något väd
jande, något anropande hos denna en
samma orörliga gestalt, detta högt 
lyftade huvud, detta (bleka magra 
ansikte med tomma ögonhålor. 

Och dock — alla skynda andan 
Ingen lägger en slant på de fram
räckta bönfallande små böckerna. 

Men det kommer en liten flicka, 
en sex-åring gångande. Hon ser ho
nom på långt håll, hon ser endast 
honom. Hon passerar långsamt plat
sen där han istår. Helt nära går hon, 
ooh hon vänder sig om för att se på 
honom ännu en gång. 

Ett litet stycke går hon ut på 
bron. Så stannar hon i tankar, öpp
nar den hårt slutna handen, gömd i 
en liten nätt vante — där ligger ett 
silvermynt. 

Den lilla pannan rynkas, den lilla 
röda munnen trutar ut. Hon ser 
mäkta fundersam ut. Så sluter hon 
banden om myntet och går långsamt 
tillbaka till den blinde. 

Hon stannar framför honom och 
ser länge, prövande och allvarligt 
upp i det bleka magra ansiktet med 
de tomma ögonhålorna. 

Så strålar det till i hennes blick, 
med ett soligt leende sträcker hon 
upp handen, lägger silverslanten på 
de anilinfärgade små böckerna, -man
nen bjuder ut åt en okänslig värld, 
och säger med en glad och hoppig 
nigning: "Var så god!" 

Hon fortsätter inte sin väg över 
bron nedåt staden till utan vänder 
tillbaka genom parken hemåt- An
tagligen var hon ute för att göra 
fruktaffärer på torget och nu är ju 

slanten borta. 
Är hon ledsen månne? 
Nej, det säger inte de små lustiga 

pas hon i halv dans tar på parkgån
gen. Crayon. 

Xnför det 
oundvikliga. 

"De sista orden." 

Den nyligen avlidne franske för-
lattaren Anatole France iskall enligt 
vad en vän till honom berättat i 
dödsögonblicket ha sagt: — "Jag 
dör". 

I och för sig själva äro ju dessa 
ord icke märkvärdiga. De kunna 
uppfattas som ett lugnt konstaterande 
av ett isakförhållande. Men man har 
•velat lägga något mera i dem. Ana
tole France var en förnekare av gu
domen, religionen och odödligheten. 
För honom existerade endast denna-
världen, ett förhållande som åter
speglades i hans författarskap och 
gjorde detta- onjutbart för mången, 
som icke delade hans mörka tro. 

Man har i hans sista ord trott >sig 
finna en förklaring, att han inför dö 
den orubbligt fasthöll vid sina åsik 
ter, och uttyder dem på följande sätt: 

"Jag dör. Icke blott min kropp 
dör, utan allt som utgjort personlig
heten Anatole France. Mitt lik, se 
där allt vad som återstår a-v mig, när 
livet flytt." 

I samband härmed kan återgivas 
-del andra "sista ord" av kända 

personer. 
Washington, Förenta staternas 

första president, yttrade: — "Det är 
bra". 

Benjamin Franklin, hans medhjäl
pare i det amerikanska -befrielsever
ket, fällde det missmodiga yttrandet: 
— "En döende människa duger in
genting till". 

En i sällsipord grad dyster döds
bädd torde drottning Elisabeths av 
England ha varit. En högt begåvad 
människa och duglig regent gjorde 
hon sig i hög grad förtjänt om sitt 
land och -väl även om större delen av 
sitt folk, men medvetandet härom 
sysselsatte inemot döden mindre hen-

tankar än det lidande hon låtit 

en 

nes 

Moderna Nyheter i 

Virk& Stickgarner 
llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

för handvirkning och handstickning 

a v  J U M P E R ,  S C H A L A R  e t c .  
"KARIN" enfärgat ullgarn pr hg. 1.20 

"FLORA" tvåfärgat ullgarn „ 1.50 

"EGYPTIENNE" flerfärgat ullgarn „ 2.— 

"MANDARIN" tvåfärgat ylle och silke „ 2.20 

"N:o 204" enfärgat silke „ 2.90 

"HEINZELLA" flerfärgat silke „ 3.20 

"N:o 210" s. k. Fiskgarn ,, 2.90 

"LOOP" öglegarn, enfärgat ylle, nystan om 30 gram 0.85 

"BRACKEN" flerfärgat ullgarn, härva om 55 gram 1.— 

"ROSE MARY" flerfärg. ylle och silke d:o d:o 1.75 

"RESTALOOL" vitt ylle och silke d:o d:o 1.90 

Stort färgsortiment i alla kvalitéer. 

STICKOR ! VIRKNÅLAR ! 

A.Jönsson Sc Co. 
SPECIALAFFÄR FÖR TRICOTVAROR. 
£5 O KUNGSGATAN 5 O 

Filialer: LINNÉGAT. 10, ÖVEA HUSARGAT. 4, CARL JOHANSGAT. 13. 

gå ut över andra i statsnyttans eller 
i eget intresse. Den adertonåriga 

fångenskap, i vilken hon hållit Ma
ria Stuart, Skottlands olyckliga 

Förlovar 
eller 

Gifter 

Sol och TvättäKta 
K N U T  H E U R L l  
KORSGAT. 8, GÖTEBORG 

N  S  

Gardiner, Bomull från 90 öre 
Silke från Kr. 1,50. 

Möbeltyger, i bomull från 2 kr. 
i ylle från 5 kr. 

H E M S L Ö J  D  
SÖDERGAT. 26, MALMÖ 

Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Dubbel- och enkel-
D Ü C H A T E L L E R  

i olika prislägen. 

GÖTEBORGS SLÖJDMAGASIN 
KYRKOGATAN 26 

ORREFORS 
har i sin tillverkning av slipad kristall börjat fram
ställa flera serier nya -mönster, som vilja bryta 
med senaste årtiondenas traditioner och smak för 
djupa slipningar, vilka åstadkomma starkt brilje
rande effekter, men med svårighet samordna sig
niert glasens former. 

Utgångspunkten har varit traditionen från 
1700-talets slipning med den mjuka, formen föl
jande mönsterbehandlingen, med diskret och för
nämlig ljusbrytning i ofärgat eller svagt tonat 
kristallglas. 

Glasen äro komponerade av Gate ooh Hal-d. 

A.-B. FERD.LUNDQUIST&C° 

G Ö T E B O  R G  

© 

(Eftertryck förbjudes). 

S Ä S O N G E N S  

N Y H E T E R  i  

Höst- 0. Hinter-

Kappor 
samt 

? ? Dräkter 
' MaiiaiiiiiaiiaiiBiiinaiiairaiiaiiaiiiiiBi 
i f g r  & -^LIjNINGAR mottagas och ut-

I bil]-S °cli till våra kända 
; '^a Priser. Utmärkta tygsorter oel) 
. förstklassigt arbete. 
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j'fctor Swenson & Co. 
^5 Kungsgatan 35 

(mitt för Domkyrkan) 

11 an a 11 a 11 a 11 

UUtb. 
r o m h j ^  

Av Ulcurtfttctf gtîar&c«. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 

30 

— Alltså, fortfor hr Smith, ämnar 
du hålla ditt löfte till mig vad än 
sir George måtte säga- till Mallory? 

.— Ja, naturligtvis! 
Det vill säga, att -saken är 

kl-appad och klar. Men vad vänta 
vi då egentligen på? 

Fru Ames såg ängsligt på den ta
lande och vred nervöst händerna. 
Slutligen utbrast hon med förebrå
ende, men dock mild stämma: - Be
gär inte för mycket -av henne! 

Nej, naturligtvis inte, svarade 
han med undertryckt otålighet, och 
vänd till Lilith fortfor han med ett 

inställsamt leende: — Det där har 
jag hört nu så många gånger 

— Du skall slippa, höra det oftare, 
sade Lilith brådskande. Låt- oss glöm
ma det s-om varit. 

— Mer än gärna, svarade den unge 
mannen ivrigt, och fru Ames drog 

en suck ay lättnad. 
—• Under sådana här angenäma 

.förhållanden, tog hr Smith skämt
samt till orda, förstår jag verkligen 
inte varför ni vill tvinga mig att resa 

härifrån. 
— Du förstår väl, svarade fru 

Ames ivrigt att folk kommer att un

dra och fråga. 
— Och -de skola få svar, skrattade 

Smith muntert. Säg dem, att jag är 
förlovad med Dilith och att bröllopet 
stundar. Vi ha juli nu — skall vi 
säga augusti, Lilith? 

— Åh, vänta, litet, bad fru Ames 

rådvill. 
— Nej, insköt Lilith brådskande, 

låt det ske i augusti. 
Den unge mannen tackade henne 

med en blick. 
—- Det var .sant, utbrast han, om 

ni besväras av pratet och skvallret 
här, varför reser ni då inte in till 

staden och låter vigseln äga rum där? 
Fru Ames svarade icke. Det var 

återigen Lilith, som fällde utslaget. 
— Ja-, det skulle vara det bästa. 
— Eric, ubtrast fru Ames plöts

ligt, som -om hon kommit att tänka 
på något. Kom ihåg at-t -du är här 
för din häl-sas skull. Du håller dig 
ju inomhus? I alla händelser går du 
väl inte utanför parkområdet? 

— A^ar lugn, svarade han otåligt. 
Vänd till Lilith fortfor han: Jag såg 
en sjukrullstol där ute i hallen. Den 
är ju som beställd för mig. 

—- Ah nej, åh nej, bad fru Ames 
nervöst. 

Men den unge mannen hörde inte 
på henne. Lilith h.a-de närmat sig 
dörren och han skyndade att öppna 
den och att följa henne ut. Då fru 
Ames blev ensam, sjönk hon ihop i 
länstolen och bra-st i gråt. 

XVIII. 

När Lilith en stund senare kom 
ut i parken fick hon se en syn, som 

mot hennes vilja kom henne att bri
sta i skratt. 

I allén och på väg mot utgångs
porten rörde sig fru Ames rullstol, 
skjuten framåt av Tom, trädgårds
mästarens sjuttonårige son. Tillba
kalutad mot stolens många- kuddar 
och med en resfilt över sina knän 
vilade den intressante hr Smith. Ett 
par blåa glasögon beskyddade hans 
ögon mot det starka solskenet och 
av samma orsak var den bredbrätta-
de hatten neddragen i pannan. 

Lilith stirrade förundrad och road 
på honom. Han spelade ypperligt 
rollen av sjukling. Men -att han själv 
var medveten om att det hela var en 
komedi, därom vittnade den lustiga 
grimas, varmed han besvarade Li-
liths skratt. 

— Vart ämnar du dig? frågade 
hon. Du vet-, att mamma, hälst vill, 
att du håller dig i parken, tillade 
hon sakta. 

— Lita på mig, jag skall klara 
alla skär! Jag ämnar mig ner till 
floden. Låt det nu gå undan, Tom! 

Till Liliths ledsnad försvann rull
stolen ut ur parken. 

En stund senare åkte hr Smith 

fram och tillbaka på Shingle Ends 
tomma promenadväg. 

Det säger sig självt, att denna syn 
väckte allmän uppståndelse i de ut
med vägen ned till floden spridda 
villorna-, från vilka vägen var syn
lig. I alla fönster syntes nyfikna 
ansikten. Fru Arnes fruktan besan
nades att hennes gäst skulle komma 
att väcka en nyfikenhet av ofantliga 
dimensioner. 

Det fanns endast få sommargäster 
i det lilla samhället, vilket saknade 
nästan alla attraktioner. Vid denna 
tid på dagen höllo de sig också hem
ma. i villorna, vilket hade till följd, 
att hr Smith under sin första åktur 
icke lyckades göra någon bekant
skap, om nu detta varit hans avsikt. 

Men åkturen n:r två utföll på ett 
annat .sätt. 

Från sitt fönster i villan närmast 
floden hade lady Bamber upptäckt 
främlingen. Hon kände det vara sin 
plikt och en icke alldeles oangenäm 
plikt att taga honom i närmare be
traktande. Försedd med bok och pa
rasoll gick hon ut och satte sig på 
en bänk vid promenadvägen varifrån 
hon kunde i lugn och ro skärskåda 
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isöka anställning hos mästare för vi
dare utbildning. 

I detta sammanhang bör påpekas 
vikten av att de vanligen av sitt ar
bete varmt intresserade och i sitt yr
ke skickliga vanföra beredas tillfälle 
till självförsörjning på den allmänna 
arbetsmarknaden och icke motas bort 
därifrån genom någon helt och hållet 
obefogad misstro mot deras arbets
duglighet. 

Vid klädsömnadskursens avslut
ning erhålla de kvinnliga ele
verna — till stöd för minnet — en 
synnerligen praktisk provkollektion 
på under lärotiden utförda svårare 
sömnader, såsom olika sprund, fic
kor, ärmar, fållar, garneringar m. m. 
och samtliga elever för yrkesutöv
ningen erforderliga verktyg och ma
skin till stor del gratis. 

Såväl yrkeselever isom skolbarn 
ha under lärotiden hem i anstalten, 
en likaså praktisk som nödvändig 
anordning, då ju densammas vanföre
vård omfattar icke blott Göteborg 
utan hela västra Sverige, d. v. s. 
Yärmland, Dalsland, Bohuslän, Vä
stergötland, halva Småland och halva 
Halland. Under ferierna däremot, 
vartill anslås sammanlagt minst 8 
veckor pr år, får elev ej kvarstanna 
å hemmet, men beredas de hemlösa 
plats å Vanföreanstaltens av d:r 
Carlander donerade och av fru Alice 
Bonthron inrättade sommarhem 
"Olofs Minne" på Hjuvik. 

Såsom förut nämnts är Vanföre-
anstalten ursprungligen en på pri
vat initiativ tillkommen institution, 
som i stor utsträckning understötta 
och alltjämt understödes av enskil
das donationer — man erinre endast 
den i dagarna till densamma av sjö
kaptenen Gr. Miltopseus gjorda vack
ra donationen av 30,000 kronor — 
men finasieras numera, efter sin stor
artade utveckling, såsom en offentlig 
intsitution av bidrag från landsting 
kommun och Pensionsstyrelse. 

Anstaltens föreståndarinna är se
dan år 1912 fröken Anna Vogel, som 
med levande intresse leder och tar 
aktiv del i alla de olika inre angelä
genheter som tillhöra hennes an
svarsfulla och krävande post. 

Som ett led i fröken Vogels stora 
intresse för vanförevården må näm
nas det under hennes redaktion år 
1924 startade organet "Svensk Van-
före-Tidskrift", som har till uppgift 
att fastare sammanknyta de vanföra 
i vårt land. 

Det är omöjligt att lämna denna 
gagnerika institution utan att ägna 
några ögonblicks uppmärksamhet åt 
en av dess intresssntaste avdelningar, 
nämligen det s. k. bandageriet. Här 
tillverkas under läkarens direkta led
ning bl. a. de stödjebandage som kom
ma till användning i kliniken. 

Men det märkligaste som demon
strerades under vårt besök var dock 

Hemmets  t idn ing  
— är — 

G ö t e b o r g s  A f t o n b l a d  
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en från Tyskland införskriven volun-
tärt rörlig konstgjord arm, konstrue
rad av tysken Sauerbruch. 

För några årtionden sedan tycktes 
livet hopplöst för den som genom 
olycksfall förlorat exempelvis båda 
armarna. I våra dagar är det ej 
längre så. Den voluntärt rörliga 
konstgjorda armen kan — praktiken 
har visat det — nästan fullständigt 
ersätta den naturliga. Här såsom 
ofta, är det nöden som framtvingat 
de mest storartade uppfinningar. 
När världskriget förvandlade en stor 
procent av Tysklands manliga ung
dom till stympade invalider uppstod 
nödvändigheten att söka. ersätta fe
lande extremiteter. Och efter ett 
oerhört experimenterande har man 
uppnått nästan övernaturliga resul
tat. Sålunda har man uppfunnit 
"arbetsarmar" med olika proteser 
för olika islag av arbete, "lördagsar
mar" för skrivgöromå! o. d. samt 
''söndagsarmar", med vilkas hjälp 
man kan kamma sig, äta, tända sin 
cigarr, avlyfta hatten vid hälsning 
m. m. Med omgivningens hjälp vid 
på- och avtagandet av dessa armar 
och arbetsproteser (så kallas de olika 
för olika slags arbete lämpade delar 
som påskruvas vid handleden i han
dens ställe) kan invaliden i stor ut
sträckning hjälpa sig själv — ja, det 
gives faktiska exempel ur verklighe
ten på hur vanliga enkla arbetspro
teser förhjälpt en man, som mistat 
båda händerna och ett stycke av bå
da underarmarna, att i flera år en
sam sköta en gård med 35 tunnland 
öppen jord! 

Det är inför dylika vittnesbörd 
man tvingas till reflexionen, att även 
om mycket i det moderna samhället 
slår och söndersargar, så finnes dock 
även mäktiga, krafter däri, som in
riktat hela sin strävan på att åter
ställa och hela. Därom vittnar icke 
minst V anföreanstaltens i Göteborg 
gagnande och välsignelsebringande 
verksamhet. 

PÄRLOR 

JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

QC-Jhidezscm 
Hovjuvelerare. Ö. tlamng. 41. 

Kroppskultur. 

Undertecknad låg i somras någon 
tid vid ett stort sanatorium, där det 
varje kväll förekom fri gymnastik 
med musikackompanjemang. Det var 
mycket enkla saker som utfördes, 
marsch i gång eller språng, några 
armrörelser o. s. v. Någon direkt 
undervisning bestods icke, utan del-
tagarne gjorde rörelserna efter bästa 
förstånd och bästa förmåga. 

\rilken överraskande otymplighet, 
vilken ful hållning hos de allra flesta 
även hos helt unga personer! Hur 
bjärt stack inte denna oskönhet i 
ögonen, när den framträdde så här 
"en masse". 

Allt det där föll mig i minnet, 
när jag såg den bok, som den kända 
gymnastikpedagogen Halldis Stabeli 
i dagarna utgivit från trycket till 
tjänst för sina elever, 

Det är egentligen oförlåtligt att 
vi ägna så litet uppmärksamhet som 
vi göra åt vår kropp i fråga om dess 
rörelser .när vi i själva verket med 
rätt obetydlig möda skulle kunna 
hålla den i god och vacker form. 

Fröken Stabeils bok bör i detta 
hänseende kunna lämna en utmärkt 
handledning åt varje intresserad, så 
klar och utförlig, så rikt försedd med 
illustrationer, visande rätt och orätt 
utförda rörelser, som den är. 

Boken, utkommen på Wahlström 
& Widstrands förlag,, betingar ett 
pris av kr. 5:50. -—on. 

B r a n d -  o c h  L i v f ö r s ä k r i n g s - A k t i e b o l a g e t  

SVEA 
G ö t e b o r g .  

€n gåta oel) dess förklaring. 
Den engelska författarinnan Ka

therine Mansfield torde vara. känd 
även för svensk publik. Vid sin 
bortgång endast trettiotre år, var 
hon redan en litterär berömdhet, on 
erkänd mästare på den korta berät
telsens område. Ett par samlingar 
av hennes "short-stories" hava ge
nom översättning förmedlats till den 
svenska allmänheten, vilken där
jämte genom spridda översättningar 
i våra tidningar och genom där syn
liga essayer över hennes författar
skap kommit tillräckligt nära Ka
therine Mansfield för att omfatta 
hennes person och arbete med in
tresse och beundran. 

I den dagbok hon efterlämnade 
har man funnit uttalanden, som vitt
na om att hon själv, sällsamt nog, 
icke var nöjd med det författarskap, 
som dock skattades så högt även av 
den mest granntyckta smak och som 
tillförde henne berömmelse vid så 
otroligt unga år. Hon låter även 
i sin dagbok förstå, att det är något 
annat hon önskar ge, något som fö
resvävar henne, utan att hon dock 
lyckas gripa det. Först inemot dö
den får detta något fastare kontu
rer, men innan hon hunnit utforma 
idén tillräckligt klart för att kunna 
fästa den på dagbokens blad med 
ord och innan hon hunnit ge den 
gestalt i ett enda arbete kallades hon 
bort. 

Man trodde, att denna hennes för
fattarskaps gåta skulle förbliva 
olöst, och man beklagade det. Det 
stod klart för varje intresserad, att 
det problem, som .sysselsatte en så 
betydande ande, måste vara av vikt 
även för yttervärlden. 

Mysteriet har emellertid nu fått 
sin förklaring genom ett uttalande i 
"Century Magazine" av mr A. R. 
Orage, förut redaktör för den tid
skrift the New Age, i vilken Kathe
rine Mansfield publicerade sina be
römda skisser. 

Mr Orage berättar, att den bort
gångna vid upprepade tillfällen och 
särskilt under månaderna närmast 
före sin död underkände sitt arbete. 

—-Jag kan, sade hon en gång, 
icke läsa en enda av de berättelser 
jag skrivit utan att känna självför

akt. Det finns inte någon bland 
dem som jag vågar visa för Gud. . 

Det var emellertid icke, enligt mr 
Orage's åsikt, själva resultatet av 
sitt arbete som Katherine Mansfield 
ringaktade. Det var med sig själv 
hon var otillfredsställd. I de ut
talade orden låg mindre otillfreds
ställelse med de berättelser hon skri
vit än med den ställning till livet 
hon intog i dem, mindre missnöje 
med hennes egen och samtidens lit
terära alstring än med litteraturen i 

allmänhet. 
— Antag, kunde hon säga till mr 

Orage, att jag kunde komma att 
skriva som Shakespeare. Det skulle 
vara förtjusande, men vad mera? 
Det är något som fattas i litte
raturen, även när den står som högst. 

Blott och bar litteratur har inget 
annat syfte än att underhålla. Den 
mindre litteraturen har ett undervi
sande syfte. Men den största litte
raturen — den litteratur som ännu 
knappast existerar — har icke en
dast och allenast ett estetiskt syfte, 
icke endast och allenast ett undervi
sande syfte utan därjämte ett ska

pande syfte, det nämligen att på
tvinga läsaren en verklig och på sam
ma gång upplysande kunskap. Den 
större litteraturen är, kort sagt, ett 
invigande i sanningen 

Dagen före sin död sade Kathe
rine Mansfield: 

— Jag har funnit min idé! 

— Jag kan, skriver mr Orage, en
dast återgiva några fragment av 
denna idé och dess slutliga samman
fattning i hennes sinne. Vad hon 
med hänsyn till sitt författarskap 
ville var att göra de alldagliga dyg
derna lika tilldragande som man nu 
i allmänhet gör lasterna, att fram
ställa det goda som det spirituella, 
det djärva, det romantiska, det mun
tra, det intagande och det onda som 
det platta, det dumma, det tillgjorda, 
det tråkiga och frånstötande. 

— Jag har varit rätt och slätt en 
kamera utan någon skapande prin
cip, sade författarinnan, och liksom 
allt, vilket sker okontrollerat, har 
resultatet blivit ont. 

Min plan är att utvidga synfältet 
för min kamera och sedan att begag-

Beställningar â KAPPOR & DRÄiv ̂  

emottagas till billigast e priser. 
— Garanti för välsittning. — 
OBS ! Ny skicklig tillskäraxe. 

GUSTAF B YR MAN S FlVr^ 
1 0  K O R S G A T A N  m  * V A  

=  L I L L Y  1 $  l  H  (  I t  '  > S  n  v ,  j .  
Aschebergsgatan 41 B. Tel. 18167. 

3?d del visat siç fylla ell ve/jtiçl behov, har underfeeftn f 

från ullandel öppnat byrå i 'Söteborq för uträlfande av alla -/ ' ""'nsie 

speciell för i landsorten boende. "zf/iedfSQer även resande '  '  '  — < - * ~ ; > u n a e  s d s o m  ' 3 , ° n e r t  
inltöp av kläder, tyger, möbler etc. Ombesörjer julklappsinköp Smâ r<id Bjd 
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na den för ett bestämt ändamål — 
att visa livet inte bara sådant som det 
synes från en viss synpunkt utan 
sådant det ter sig från en annan och 
högre, en skapande synpunkt. 
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Rämriden. 
Scenen: En andraklasskupé. 
Personerna: En medelålders herre 

och en ung dam. 
Han röker redan sin tredje utsökt 

goda. cigarr. Bolmar! Han önskar 
nämligen förjaga henne ur kupén 
för att få sträcka, ut sig i ensamhe
ten och ta en härlig snarkande för
middagslur. 

Hon skulle mer än gärna fly, men 
alla kupéer äro proppade med rö
kande herrar, och i damkupén sitta 
tre damer med spädbarn, som skrika 
eller hållas lugna, medels ett nerv
pinande joller. 

Hon försöker mörda honom med 
sina blickar, reta. slaget på honom 
med sina fnysningar. Han ser 
oförstående ut. Bolmar. 

Plötsligt rycker hon upp ur sin 
handväska en liten flacon med kon
centrerad parfym och stänker om
kring sig. 

Han med en ursinnig fnysning: 
— Hur kan man förpesta luften på 
det där sättet med en sådan ohygg
ligt stark och äcklig parfymlukt. 

Hon: —• Ni röker! Betalt och 
kvitterat ! 

Han bleknande: — Det liar kom
mit en parfymdroppe på min kavaj. 

Hon strålande: — Det var menin
gen! Ni har rökt in mitt hår, mina 
kläder! 

Han: —- Ni vet inte ni 
Hon: — Jag vet, att när jag kom

mer hem, så blir jag torterad till 
döds av min mans svartsjuka. — Du 
luktar rök! Man känner det på en 
kilometers avstånd. Vem har du va
rit tillsammans med? Varför har 
du inte åkt i damkupé utan i herr
kupé? O. s. v.! —• Vet ni hur oemot
taglig en svartsjuk människa är för 
alla förklaringar? 

Han tiger. 
Hon: — Nu hoppas jag till him

len, att er fru är lika vansinnigt 
svartsjuk som min man. Hur skall 
ni kunna förklara för henne par
fymlukten i era kläder??? Och skall 
hon väl tro, att det hela gått till 
som det gjort??? 

Han med sänkt huhvud och slock
nande cigarr: — Min hustru är myc
ket svartsjuk! 

(Fritt efter Nationaltidende). 
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HJÄRTER ÄR TRUMF. 
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Ava kl 1,30 : Billiglietsmatiné : 

SW BARKEN MARGARETA. 
Varje afton kl. 8: 
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XTlla Teatern. 
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För linneskåpet 

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! 
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TRIC0T-B0LA6ET Östra Harang. 31 
under veckan 24—29 November 

Massor av Tricotvaror såsom Damhoftor, Jumpers och 

Blusskyddare samt Underkläder alla slag i silke, ylle och 

bomull, ävenså en del finare sydda 

Vita underkläder 
i siden, moll, lenon och madapolam 

slutsäljas till 

verkliga realisationspriser 
under dessa dagar varom man bör förvissa sig genom besök. 

OBS.! Skyltfönstren. OBS.! 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

Ceatcr. 
"Hjärter är trumf". 

Lorensbergsteatern liar gjort stor 
lycka med sitt senaste program, Fe
lix Ganderas lustspel "Hjärter är 
trumf". Den kräsnare publikens an
språk på att roas med urskillning 
oli här tillmötesgångna. Den ani-
merade stämningen i salongen, blom-
fflorna, applåderna med adress till de 
fllika rollinnehavarna visa även att 
teaterns nuvarande, väl sammansatta 
assemble fullständigt lyckats bryta 
isen och erövra en gunstig plats i 
Publikens medvetande och intresse. 

Den enda. 
Det står en man invid räcket till 

bron över kanalen. 
Han är tunnt klädd i en för länge 

sedan uttjänad ljus sommaröverrock. 
Novemberluften är trots stillheten 
bittert kall, och man hjärtfryser när 
man ser denne man där han står i 
sin tunna rock förstelnad, orörlig 
med den blåfrusna handen lyftad till 
bröstet, framsträckt och omslutande 
några tunna broschyrer med anilin-

färgat omslag. 
Det är den tid på dagen, då den 

arbetande världen skyndar hem till 
sin tidiga middag. Hundra männi
skor, hundra, ännu hundra — män 
och kvinnor, unga och gamla. 

Ingen stannar, men man observerar 
honom — stegen bli nästan ilande 
snabba i hans närhet. Man ser upp 
mot den låga järngråa himlen eller 
åt sidan, eller i bron. Men inte på 
honom. Inte på skylten som hänger 
på hans bröst: Blind genom sjukdom,. 

Alla tänka samma- tanke: Det är då
l i g a  t i d e r ,  d å l i g a  t i d e r ,  d å l i g a  
tider — man behöver se på sitt — 
man kan verkligen inte ge till hela 

världen! 
Kanske är han en yrkestiggare. 

En lätting som slår mynt av sin 
olycka genom att vädja till medmän
niskornas barmhärtighet hällre än att 
genom strävsamt arbete skaffa sig 
en torftig utkomst. Kanske! 

Men det är i alla fall något väd
jande, något anropande hos denna en
samma orörliga gestalt, detta högt 
lyftade huvud, detta (bleka magra 
ansikte med tomma ögonhålor. 

Och dock — alla skynda andan 
Ingen lägger en slant på de fram
räckta bönfallande små böckerna. 

Men det kommer en liten flicka, 
en sex-åring gångande. Hon ser ho
nom på långt håll, hon ser endast 
honom. Hon passerar långsamt plat
sen där han istår. Helt nära går hon, 
ooh hon vänder sig om för att se på 
honom ännu en gång. 

Ett litet stycke går hon ut på 
bron. Så stannar hon i tankar, öpp
nar den hårt slutna handen, gömd i 
en liten nätt vante — där ligger ett 
silvermynt. 

Den lilla pannan rynkas, den lilla 
röda munnen trutar ut. Hon ser 
mäkta fundersam ut. Så sluter hon 
banden om myntet och går långsamt 
tillbaka till den blinde. 

Hon stannar framför honom och 
ser länge, prövande och allvarligt 
upp i det bleka magra ansiktet med 
de tomma ögonhålorna. 

Så strålar det till i hennes blick, 
med ett soligt leende sträcker hon 
upp handen, lägger silverslanten på 
de anilinfärgade små böckerna, -man
nen bjuder ut åt en okänslig värld, 
och säger med en glad och hoppig 
nigning: "Var så god!" 

Hon fortsätter inte sin väg över 
bron nedåt staden till utan vänder 
tillbaka genom parken hemåt- An
tagligen var hon ute för att göra 
fruktaffärer på torget och nu är ju 

slanten borta. 
Är hon ledsen månne? 
Nej, det säger inte de små lustiga 

pas hon i halv dans tar på parkgån
gen. Crayon. 

Xnför det 
oundvikliga. 

"De sista orden." 

Den nyligen avlidne franske för-
lattaren Anatole France iskall enligt 
vad en vän till honom berättat i 
dödsögonblicket ha sagt: — "Jag 
dör". 

I och för sig själva äro ju dessa 
ord icke märkvärdiga. De kunna 
uppfattas som ett lugnt konstaterande 
av ett isakförhållande. Men man har 
•velat lägga något mera i dem. Ana
tole France var en förnekare av gu
domen, religionen och odödligheten. 
För honom existerade endast denna-
världen, ett förhållande som åter
speglades i hans författarskap och 
gjorde detta- onjutbart för mången, 
som icke delade hans mörka tro. 

Man har i hans sista ord trott >sig 
finna en förklaring, att han inför dö 
den orubbligt fasthöll vid sina åsik 
ter, och uttyder dem på följande sätt: 

"Jag dör. Icke blott min kropp 
dör, utan allt som utgjort personlig
heten Anatole France. Mitt lik, se 
där allt vad som återstår a-v mig, när 
livet flytt." 

I samband härmed kan återgivas 
-del andra "sista ord" av kända 

personer. 
Washington, Förenta staternas 

första president, yttrade: — "Det är 
bra". 

Benjamin Franklin, hans medhjäl
pare i det amerikanska -befrielsever
ket, fällde det missmodiga yttrandet: 
— "En döende människa duger in
genting till". 

En i sällsipord grad dyster döds
bädd torde drottning Elisabeths av 
England ha varit. En högt begåvad 
människa och duglig regent gjorde 
hon sig i hög grad förtjänt om sitt 
land och -väl även om större delen av 
sitt folk, men medvetandet härom 
sysselsatte inemot döden mindre hen-

tankar än det lidande hon låtit 

en 

nes 

Moderna Nyheter i 

Virk& Stickgarner 
llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

för handvirkning och handstickning 

a v  J U M P E R ,  S C H A L A R  e t c .  
"KARIN" enfärgat ullgarn pr hg. 1.20 

"FLORA" tvåfärgat ullgarn „ 1.50 

"EGYPTIENNE" flerfärgat ullgarn „ 2.— 

"MANDARIN" tvåfärgat ylle och silke „ 2.20 

"N:o 204" enfärgat silke „ 2.90 

"HEINZELLA" flerfärgat silke „ 3.20 

"N:o 210" s. k. Fiskgarn ,, 2.90 

"LOOP" öglegarn, enfärgat ylle, nystan om 30 gram 0.85 

"BRACKEN" flerfärgat ullgarn, härva om 55 gram 1.— 

"ROSE MARY" flerfärg. ylle och silke d:o d:o 1.75 

"RESTALOOL" vitt ylle och silke d:o d:o 1.90 

Stort färgsortiment i alla kvalitéer. 

STICKOR ! VIRKNÅLAR ! 

A.Jönsson Sc Co. 
SPECIALAFFÄR FÖR TRICOTVAROR. 
£5 O KUNGSGATAN 5 O 

Filialer: LINNÉGAT. 10, ÖVEA HUSARGAT. 4, CARL JOHANSGAT. 13. 

gå ut över andra i statsnyttans eller 
i eget intresse. Den adertonåriga 

fångenskap, i vilken hon hållit Ma
ria Stuart, Skottlands olyckliga 

Förlovar 
eller 

Gifter 

Sol och TvättäKta 
K N U T  H E U R L l  
KORSGAT. 8, GÖTEBORG 

N  S  

Gardiner, Bomull från 90 öre 
Silke från Kr. 1,50. 

Möbeltyger, i bomull från 2 kr. 
i ylle från 5 kr. 

H E M S L Ö J  D  
SÖDERGAT. 26, MALMÖ 

Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Dubbel- och enkel-
D Ü C H A T E L L E R  

i olika prislägen. 

GÖTEBORGS SLÖJDMAGASIN 
KYRKOGATAN 26 

ORREFORS 
har i sin tillverkning av slipad kristall börjat fram
ställa flera serier nya -mönster, som vilja bryta 
med senaste årtiondenas traditioner och smak för 
djupa slipningar, vilka åstadkomma starkt brilje
rande effekter, men med svårighet samordna sig
niert glasens former. 

Utgångspunkten har varit traditionen från 
1700-talets slipning med den mjuka, formen föl
jande mönsterbehandlingen, med diskret och för
nämlig ljusbrytning i ofärgat eller svagt tonat 
kristallglas. 

Glasen äro komponerade av Gate ooh Hal-d. 

A.-B. FERD.LUNDQUIST&C° 

G Ö T E B O  R G  

© 

(Eftertryck förbjudes). 

S Ä S O N G E N S  

N Y H E T E R  i  

Höst- 0. Hinter-

Kappor 
samt 

? ? Dräkter 
' MaiiaiiiiiaiiaiiBiiinaiiairaiiaiiaiiiiiBi 
i f g r  & -^LIjNINGAR mottagas och ut-

I bil]-S °cli till våra kända 
; '^a Priser. Utmärkta tygsorter oel) 
. förstklassigt arbete. 
«  « .  • " • " • " • u a i i a i i a i i a i i a i i a i i a i i a i i a i i a n a i - a i i a i  

j'fctor Swenson & Co. 
^5 Kungsgatan 35 

(mitt för Domkyrkan) 

11 an a 11 a 11 a 11 

UUtb. 
r o m h j ^  

Av Ulcurtfttctf gtîar&c«. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 
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— Alltså, fortfor hr Smith, ämnar 
du hålla ditt löfte till mig vad än 
sir George måtte säga- till Mallory? 

.— Ja, naturligtvis! 
Det vill säga, att -saken är 

kl-appad och klar. Men vad vänta 
vi då egentligen på? 

Fru Ames såg ängsligt på den ta
lande och vred nervöst händerna. 
Slutligen utbrast hon med förebrå
ende, men dock mild stämma: - Be
gär inte för mycket -av henne! 

Nej, naturligtvis inte, svarade 
han med undertryckt otålighet, och 
vänd till Lilith fortfor han med ett 

inställsamt leende: — Det där har 
jag hört nu så många gånger 

— Du skall slippa, höra det oftare, 
sade Lilith brådskande. Låt- oss glöm
ma det s-om varit. 

— Mer än gärna, svarade den unge 
mannen ivrigt, och fru Ames drog 

en suck ay lättnad. 
—• Under sådana här angenäma 

.förhållanden, tog hr Smith skämt
samt till orda, förstår jag verkligen 
inte varför ni vill tvinga mig att resa 

härifrån. 
— Du förstår väl, svarade fru 

Ames ivrigt att folk kommer att un

dra och fråga. 
— Och -de skola få svar, skrattade 

Smith muntert. Säg dem, att jag är 
förlovad med Dilith och att bröllopet 
stundar. Vi ha juli nu — skall vi 
säga augusti, Lilith? 

— Åh, vänta, litet, bad fru Ames 

rådvill. 
— Nej, insköt Lilith brådskande, 

låt det ske i augusti. 
Den unge mannen tackade henne 

med en blick. 
—- Det var .sant, utbrast han, om 

ni besväras av pratet och skvallret 
här, varför reser ni då inte in till 

staden och låter vigseln äga rum där? 
Fru Ames svarade icke. Det var 

återigen Lilith, som fällde utslaget. 
— Ja-, det skulle vara det bästa. 
— Eric, ubtrast fru Ames plöts

ligt, som -om hon kommit att tänka 
på något. Kom ihåg at-t -du är här 
för din häl-sas skull. Du håller dig 
ju inomhus? I alla händelser går du 
väl inte utanför parkområdet? 

— A^ar lugn, svarade han otåligt. 
Vänd till Lilith fortfor han: Jag såg 
en sjukrullstol där ute i hallen. Den 
är ju som beställd för mig. 

—- Ah nej, åh nej, bad fru Ames 
nervöst. 

Men den unge mannen hörde inte 
på henne. Lilith h.a-de närmat sig 
dörren och han skyndade att öppna 
den och att följa henne ut. Då fru 
Ames blev ensam, sjönk hon ihop i 
länstolen och bra-st i gråt. 

XVIII. 

När Lilith en stund senare kom 
ut i parken fick hon se en syn, som 

mot hennes vilja kom henne att bri
sta i skratt. 

I allén och på väg mot utgångs
porten rörde sig fru Ames rullstol, 
skjuten framåt av Tom, trädgårds
mästarens sjuttonårige son. Tillba
kalutad mot stolens många- kuddar 
och med en resfilt över sina knän 
vilade den intressante hr Smith. Ett 
par blåa glasögon beskyddade hans 
ögon mot det starka solskenet och 
av samma orsak var den bredbrätta-
de hatten neddragen i pannan. 

Lilith stirrade förundrad och road 
på honom. Han spelade ypperligt 
rollen av sjukling. Men -att han själv 
var medveten om att det hela var en 
komedi, därom vittnade den lustiga 
grimas, varmed han besvarade Li-
liths skratt. 

— Vart ämnar du dig? frågade 
hon. Du vet-, att mamma, hälst vill, 
att du håller dig i parken, tillade 
hon sakta. 

— Lita på mig, jag skall klara 
alla skär! Jag ämnar mig ner till 
floden. Låt det nu gå undan, Tom! 

Till Liliths ledsnad försvann rull
stolen ut ur parken. 

En stund senare åkte hr Smith 

fram och tillbaka på Shingle Ends 
tomma promenadväg. 

Det säger sig självt, att denna syn 
väckte allmän uppståndelse i de ut
med vägen ned till floden spridda 
villorna-, från vilka vägen var syn
lig. I alla fönster syntes nyfikna 
ansikten. Fru Arnes fruktan besan
nades att hennes gäst skulle komma 
att väcka en nyfikenhet av ofantliga 
dimensioner. 

Det fanns endast få sommargäster 
i det lilla samhället, vilket saknade 
nästan alla attraktioner. Vid denna 
tid på dagen höllo de sig också hem
ma. i villorna, vilket hade till följd, 
att hr Smith under sin första åktur 
icke lyckades göra någon bekant
skap, om nu detta varit hans avsikt. 

Men åkturen n:r två utföll på ett 
annat .sätt. 

Från sitt fönster i villan närmast 
floden hade lady Bamber upptäckt 
främlingen. Hon kände det vara sin 
plikt och en icke alldeles oangenäm 
plikt att taga honom i närmare be
traktande. Försedd med bok och pa
rasoll gick hon ut och satte sig på 
en bänk vid promenadvägen varifrån 
hon kunde i lugn och ro skärskåda 
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Qoda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 
Tel. 4570 till båda butikerna. 
Alla varor av bästa beskaffenhet. 
Butikerna närmast ing. från Bazargatan. 

A. MAGNUSSON 
Fruar! 

Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

G ö t e b o r g s  A n g b a g e r i  
ty det är främst i skörhet o. smak 

Färsk Fisk & Hummer 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

KOL VED 

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

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. 

drottning, och dödsdomen som hon 
lät övergå henne, torde det framför 
allt ha varit som på äldre dagar mar-
terade drottning Elisabeths samvete. 
Hennes sömn blev dålig med skräck
fyllda drömmar. 

Under den sjukdom, som ändade 
hennes liv, höll hon sig uppe långt 
efter det att hennes jämmerliga till
stånd bort tvinga henne i säng. När 
en av hennes förtrogna tillrådde hen
ne att spara krafterna genom att in
taga sängen svarade hon: 

"Ni skulle inte be mig det, o ni ni 
visste vilka syner som vänta mig på 
min huvudkudde!" 

Hennes sista ord vittna om att hon 
efter döden väntade ett "efteråt": 

"Alla mina ägodelar för ett enda 
ögonblick ännu!"-

Den engelske sjöhjälten lord Nel
son, som fått hjärtat genomborrat av 
en kula, sade i dödsögonblicket: "Jag 

mer 
Tyll, Tråd, Madras, 

Lenon, Allmoge 
DRAGGARDINER 

bomull och siden 
alla färger 

RULLGARDINER 
Gardin uppsä t tn ingår 
av egna tapetserare 

son 

KUNGSTORGET. 

tackar Gud — jag har kunnat göra 
min plikt! 

Haydns sista ord hade icke något 
samband med musiken utan lödo: 
"Gud bevare käjsaren!" — Mozart 
däremot hugsvalades i sin sista stund 
av föreställningen om härlig musik. 
Han yttrade nämligen: "Hur skönt 
det klingar!" 

Carl XY sade sista eftermiddagen 
han levde till sin förtrogne vän löjt
nant Gyllenram: 

"Nu, Henric, skall jag dö". 
På Gyllenrams fråga, om han var 

nöjd därmed svarade kungen: 
"Ja, jag är mycket nöjd". 
Han följde sedan med modigt lugn 

dcdsprocessens gång genom frågor 
till läkaren och genom att iakttaga 
hur dödskylan steg upp genom krop
pen. Döden kom stilla och omärk
ligt. 

Den tyske vetenskapsmannen Alex
ander von Humboldts sista ord voro: 
"Vilket omätligt ljus. Det samman
binder himmel och jord." 

liv' 

m 
ii 

Den som en 
gång prövat Vi
king, brukar al
drig någon annan 
skokräm. Vi er
fara detta på 
g r u n d  a v  d e n  
enorma efterfrå
gan landet runt. 
Men så ger ock
så Viking skorna 
en djup smetfri 
glans och kon
serverar därtill 
lädret. 

V I K I N G  

EKSTRJOMS „ 
JJIÔTMJOL 
OfLEOnO KBM.-TEKN. FADfilK 

shunoao I B S S  

Sällskapsresor. 

A.-B. Nordisk Resebureau anord
nar nu till jul och på nyåret ett par 
särdeles intressanta sällskapsresor. 
För den, som längtar att "se värl
den", men drar sig för resans besvär
ligheter eller brist på sällskap yppar 
sig härmed just det tillfälle han el
ler hon sökt: att i samvaro med 
trevliga människor få företaga en 
resa, där alla svårigheter beredvilligt 
undanskaffas av en färdledare, som 
tillika tjänstgör som ciceron och 
som kan lämna isvar på alla de tusen 
och en frågor en vetgirig resenär kan 
önska framställa. Men det är icke 
nog med det. Man får också bo 
trevligt och bekvämt och slipper det 
odrägligaste av allt: besväret med 
sitt bagage genom de många tullar
na och drickspengarna, som nu efter 
kriget blivit ett obehag större än 
någonsin tillförne därigenom att ve
derbörande utomlands aldrig kunna 
få nog av den varan. 

Den, som skriver dessa rader, har 
själv medföljt en av Nordisk Rese-
bureaus resor från Paris och hem 
och minns med tacksamhet hur mun
tert vi hade och hur billig den blev, 
billigare t. o. m. än när jag reste en
sam och på grund av obekantskap 
med språket och de främmande för
hållanden gav ut en hel del pengar 
i onödan. 

Färden går hela tiden genom de 
intressantaste trakter och längre el
ler kortare uppehåll göras på ett 
stort antal natursköna, historiska el
ler på annat sätt bemärkta platser. 

Mången har lor sig att man på en 
sådan resa rigoröst måste följa det en 
gång uppgjorda programmet, så att 
tid ej alls skulle lämnas för egna 
strövtåg m. m. 

Det är ett stort misstag. Gå me
ningarna alltför mycket isär om vart 
kosan en dag bör styras, delar färd
ledaren vanligen upp deltagarna i 
olika grupper som draga åt olika 
håll, så att de förhandenvarande ön
skemålen så mycket' som möjligt till
godoses. 

God tid är dessutom anslagen för 
damernas shopping på egen hand. 
Ty att få handla litet souvenirer här 
och där kan man, om man är kvinna, 
inte vara förutan. 

A. J—n. 

Kärleken ger icke människan nå
gra nya egenskaper men den fram
häver dem hon äger. 

försäljningen av vanföras 
arbeten 

i H. T.-Centralen den 26, 27 och 28 
november bringas härmed i åtanke. 
A densamma salubjudas ett antal 
vackra sömnads-, trikå- och finsnic
keriarbeten m. in. som synnerligen 
väl lämpa sig såsom julgåvor. Sär-
slkilt fästa vi uppmärksamheten på 
den prisbilliga och vackra julljussta
ken, som under stundande • högtid ej 
bör saknas i något hem. 

6n utmärkt idé. 

Det är ont om nya och praktiska 
idéer på det självförsörjande kvinn
liga området, och de gamla idéerna 
är det nu alltför många som ut
nyttja., för att de skulle kunna er
bjuda nykomlingarna inom arbets
livet någon chans till verklig fram
gång. 

Fru Lilly Busck synes emellertid 
ha hittat en ny och god idé, vilken 
hon ämnar förverkliga i den byrå 
Lilly Büschs Byrå, Aschebergsgatan 
41 B, Göteborg, som hon i dagarna 
öppnat. 

Fru Busck åtager sig utförandet 
av alla slags inom byråns verksam
hetsområde fallande uppdrag. Hon 
tar särskilt sikte på landsortsborna i 
Västra Sverige, vilka önska få nå
got uträttat i sin huvudstad d. v. s. 
i Göteborg, utan att själva behöva 
resa dit. Hon medföljer även resan
de och naturligtvis också götebor
garne såsom smakråd vid inköp av 
kläder, tyger, möbler etc., ombesör
jer julklappsinköp m. m., ger anvis-

iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiii. 

KONFEKTION S A VD. 2:dra vån. I 

ÄKta spirellaKorsetter 
till salu genom fru Jenny Bengtsson, 
villa Olofsberg, Hagen. Tel. Hagen 267. 
Obs.! Måttagning i hemmen om så önskas. 

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

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

H. Lempke. 

Silketricot-

Underklädning 
rak, praktisk modell 
i mängd olika färger 
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HERM. MEETHS A-B. 

Vcåmeis-f/lccfrfi, 

NORDISKA 

"Andelsbanken 
STOCKHOLM GÖTEBORG 

125 AVDELNINGSKONTOR MaLMÖ 

F Ö R M Y N D A R E M E D E I  
U J 

vilka enligt lagen av den 27 juni 1924 skola 
y n d I 

räkning nedsättas i bank, mottagas till vård och för | 1198 

^ 9* 
För under 1924 verkställda förmyndaredeposilioner 

värdo^g^-ii. 
beräknas ingen förvaltningsavgift för tiden till dpn 1 ullri3ar 

1 Januari ig25 

Carlssons Matsalar 
Obs. 3:e vån. Norra Allég. 3. Obs. 3:e vån. 

Telefon 16652. 
S M F *  G O D  M A T  V  

Obs.! Billiga priser. Med kuponger: Hel 
mån. 3 mål 75:—, utan kuponger 65:—; 
Hel mån. 2 mål 60:—, utan kuponger 
55 :—. Carnegies porter och Lyokholms öl. 

Enskilt rum för sammankomster. 
Abonnenter emottagas. 

INRAMNINGAR 

utföras väl och billigt hos 

JOHN JÖNSSONS GLAS• o. RAMAFFÄR, 

Kvarnbergsgatan 14. 
Tel. 16289. 

Kungsladugårds Ved- & 

Ko I affär 
vid Ostindiegatan, tel. 43574, säljer: VED, 
KOL och KOKS, till lägsta dagspriser. 

Biltransporter utföras. 

ning på utmärkta damskräddare, 
sömmerskor, modister, lämpliga in
köpskällor för allt tänkbart o. s. v. 
Fru Busck bör kunna påräkna även 
en stor manlig klientel — finns det 
något svårare och tråkigare för en 
man och något som han gör sämre 
än presentinköp till sin kvinnliga 
omgivning, sin fästmö, sin fru, sina 
systrar, sin mamma? På Lilly Buscks 
Byrå finner han intresserade kraf
ter, som känna till det kvinnliga 
hjärtats önskningar och ytterligare 
kunna rättleda dem ifråga om mo-
därn god smak. Byråns arvode är 
synnerligen blygsamt, endast 2 
proc. på inköpsbloppet. 

Ännu ett ord: Detta är kvinnlig 
företagsamhet. Nog vill kvinno
världen ge sitt stöd? 

ÅNGBAGERI A n 

R O S E N L U N D S  
B R Ö D  

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och anvü ,, 

ZIWERTZ' Extrait Ve e a| 
basta liårkonserveringsmedel. Finnes «11 

5SÄ1 "7":' "" !-Ä Ziwe,H'z Eftv. { om,:1 
Lorensbergsgatan 7. Tel. I098 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson 
Kungsgatan 51. Stockholm 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata nri»r 

p-w i fo°ÅSIklaSSist! Centra"! 
Rikstel. 13554. Ailm. tel. 24241 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM 

MAGASIN 
PETERS,FRANZÉN&Ci 

Kunfap arhph tien 2 
Billiga priser ~ Största urval 

Förmånliga betalningsvillkor 
kssq 

Den lunge mannen: — Ja, nu har 
jag talat med din pappa och jag sa 
honom det som du sa, att jag skulle 
säga honom, att jag dör om jag inte 
får dej. 

Den unga damen: — Det tog ho
nom väl förfärligt hårt??? Va sa 
han?! 

Den >unge mannen: — Att han med 
nöje åtar sig att ge mig en snygg 
begravning. 

N i  s e r  e t t  
aluminiumkärl med en ny
putsad silverglänsande yta. 
Er handlande klargör puts
medlets namn. 

Zelos Aluminiumputs 
Tillverkare: Fabriken ZELOS, Göteborg 

liiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiuiiiiiiiiiHiiMiiiiimiiMimiitimiiiiiiii 

Hr la JVljölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 ' 

hr Smith då rullstolen långsamt när
made sig henne. 

Men även hr Smith iakttog bakom 
sina blåa glasögon med intresse den 
på bänken sittande damen. Utan en 
aning om den framskjutna ställning 
hon intog bland traktens damer ytt
rade han sig om henne i rätt van-
vördig ton till Tom. 

—• Vad är det där för en gammal 
uggla? 

Pojken föreföll skakad i sina 
grundvalar 

— Det är lady Bamber, svarade 
han i en ton av djup vördnad för den 
förnäma damen i fråga. 

Hr Smith föreföll genast mera in
tresserad. Han hade nu kommit så 
nära, att lady Bambers med juveler 
Översållade händer föllo honom i ögo
nen. — Vem är hon? 

— Det är hennes hus där borta, 
svarade Tom. 

— Iii k änka? framkastde Smith. 
—• Nej, hennes man lever, men 

bor inne i staden. 
— Några barn? 
— Ja, två döttrar. 
När rullstolen befann isig ett litet 

stycke från bänken, där lady Bam

ber satt, befallde hr Smith Tom att 
stanna. Han var tillräckligt god 
människokännare för att förstå att 
hon höll på att förgås av iver att få 
veta vem den främling var som åkte 
i fru Ames rullstol. Den unge man
nen låg tillbakalutad mot kuddarne, 
synbarligen djupt gripen av natu
rens skönhet.. I verkligheten låg han 
och väntade på att en kvinnostämma 
skulle låta höra sig invid hans vagn. 
Så skedde. Det lyckades honom att 
se glatt överraskad ut. 

Lady Bamber å sin sida smålog 
mot honom. Hon var en högväxt 
dam med ett ganska vackert utse
ende. Hennes sätt mot främlingen 
var en blandning av älskvärdhet och 
nedlåtenhet — den unge mannen, 
som hade en skarp blick för folks 
sociala värde, sade sig att lady Bam
bers förnämhet helt säkert ick« var 
medfödd utan förvärvad genom äk
tenskapet. 

—• Förlåt att jag tränger mig på, 
inledde hon samtalet, men jag ser 
ju att ni är främling här och inte 
helt frisk. Plågar er icke den star
ka värmen här ute på vägen? Ett 
litet stycke härifrån kan man finna 

en skuggig plats. Sir Joseph — min 
man — har låtit anlägga en liten 
plantering där. 

Hr Smith föreföll djupt tacksam. 
Han tog av sig glasögonen för att 
bliva i tillfälle att visa sina vackra 
ögon, och lady Bamber beslöt att 
själv ledsaga honom till den lilla 
skuggrika planteringen. Framkom
na dit slog hon sig ned på en bänk 
invid hans rullstol samt inledde, se
dan Tom diskret dragit sig tillbaka, 
ett samtal med den intressante unge 
mannen. 

— Inte sant, ni kommer från Old 
Court, frågade hon i vänlig ton. 

Hr Smith erkände att så verkligen 
var förhållandet. 

— De äro bra älskvärda de båda 
damerna Arnes, fortsatte lady Bam
ber, under det att hennes nyfikna 
blick skarpt iakttog den unge man
nens ansikte. 

Hr Smith föreföll emellertid icke 
synnerligen entusiastisk. — Ah ja, 
sade han. 

— Ni känner dem sedan längre 
tid tillbaka? 

—• Ett par år. 

— Men ni måste vara alldeles ny
kommen här på orten. 

•—• Ja, jag kom i går, svarade han 
i meddelsam ton. Men jag nästan 
ångrar det. Jag har varit sjuk och 
är ännu konvalescent. Under såda
na förhållanden är man bara till plå
ga och ibesvär för sin omgivning. 

Lady Bambers hjärta svällde av 
deltagande. 

—• Den synpunkten förstår jag alls 
inte, förklarade hon med stor be
stämdhet. Ju mera hjälpbehö vande 
en människa är, desto mera intres
serar hon mig. Det är min käraste 
sysselsättning att ägna intresse åt 
de sjuklingar som komma hit. 

Den unge mannen gav henne en 
sorgsen blick. Lady Bamber tyckte 
sig skymta återhållna tårar i de vack
ra blå ögonen. 

— Ja, det finns sådana kvinnor, 
viskade han liksom för sig själv, en 
och annan 

Lady Bamber rodnade av stolthet. 
— Om jag kan göra något för er 

under er vistelse här — 
Hr Smith hejdade henne med en 

åtbörd av trötthet. 
— Ni är alltför god, sade han 

tacksamt, men jag ämnar inte stanna 
här länge, endast några dagar för att 
samla lite krafter, innan jag reser 
tillbaka till staden. 

(Forts). 

Vackra och solida 

M Ö B L E R  
GRIPSHOLMS och andra gamla modeller 
såväl som i moderna stilar tillverkas. 
Provmöbler finnas. Fotografier sändas. 
L. J. Larsson, Sniekeriaffär, Mariefred. 

G I V  

Gudrun 

Katarina 
o  e  h  

Astrid 

Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

BREVLÅDA. 
Sökande. Spörsmålet är för om

fattande att kunna besvaras med nå
gra få ord i en Brevlåda. Ville Ni 
däremot personligen avlägga ett be
sök tro vi oss ha en del råd att giva,, 
som eventuellt kunna bliva, till nytta. 

A. M—II. Verkställes prenume
rationen direkt å vår expedition. Ma
gasinsgatan 12, kan Ni erhålla den 
för kvartal, helår eller halvår från. 
vilken dag som helst. A posten där
emot gäller allmänna regler för tid
ningsprenumeration. 

E. B. Var god insänd artikeln i 
fråga få vi se, vad som kan göras 

åt saken. 
Ellen K. Omöjligt! Det skulle 

leda till alltför svårutredliga konse

kvenser. 
Fru M., Örebro, Nej, Ni är,'lyck

ligtvis, icke ensam om de vänliga 
tankarna. Men därför voro de icke 

mindre kärkomna.. 
Malmöbo. Gärna, om det fii*nä 

någon vederhäftig person på pM*» 
som med fullständiga och kontro 
bara upplysningar vill stå oss i 
tjänst med en tillfredsställas e 

redning. -
Amy. Tack, men K v-

liten ännu och den insända bera 
sen så överväldigande lång. 

Blenda S~g. Namnet utlase-

åk ... etc. A ar ohörbart ** 
alltså rätt. (När h«r icke k™ 
det!) Men var mild i Er sege 

"Remember—December , 3 

gen ting för oss! . 
Rättelse. I förra numrets * 

v ju med fru Burman-Änders^ ^ 
ett skrivfel insmugit isig- f_ 
på ett ställe Socialstyrelsen 

Skolöverstyrelsen. 

K 

Köp 

B £ R G11A1S, STB CKH OL* 

DEUIKATESSBRO 

Rekommenderas^JJ^JJ__ 

Kaffc 
Telef°ner' 

A. lies8 

Butiker : 
2 :dra Långs- 26 

Carl Johansg. 

kr. 1*°' 
i ni i kiillare' 

sågad, huggen o. mh ^ Bl73, V 

Ïi9*7 

10 korgar ... 
gad, huggen o. »1. > ^ 
Göteborgs Ved A--

 ̂} J  ̂  ̂ % 'f y 
.. 48. 4: de årg. 

är väl 

N:o 

att mamma har 

Gummans 
F L I N G O R  

så att pysen kart bli 
ren igen. 

fltnutltf: t B. UttOH & Co, SStrtorj. 
(Aren Ullo. •« Gummans T<kllpul<xr 

ecli Cufflmaiu KrafUkurpul'cr.) 

30 November 1924. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 
s, 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: —. % år Kr. 3: 50. J/4 år Kr. 2: —. 

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

cItertryck tillätes gärna om »Kvin-

ornas Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
ytlandskrönika i sammandrag. 
Självförsörjningsproblemet. 

Ellen Key. 75 âr. 
Människovärde. Av Ragna Peters. 
Skola vi kunna bevara våra hem? 
Teater. "Grevinnan Mariza". 
Snälla människor och stygga. Av 

Jlarie Louise Ingeman. 
»personlig frälsning". Av I. D. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandskröniKa 
i sammandrag. 

Englands svar på den mordgär 

ning, för vilken den brittiske sirda-

ren i Egypten, general Lee Stack, 

föll offer kom så gott som ögon-

Mickligen med fruktansvärd kraft 

oà brutal hårdhet. 
Han erkänner på brittiskt håll, 

äff den egyptiska regeringen icke 
är direkt ansvarig för förbrytelsen, 
men betonar samtidigt att den dock 
måste anses indirekt medskyldig, 
enär den icke vidtagit några åtgär
der für att dämpa den nationalistiska 
och mot engelsmännen fientliga agi
tation som bedrivits. Det blir där
för landet som- måste sona brottet. 
Det utmätta straffet är det hårdast 
tänkbara. England annekterar och 
förvandlar till en engelsk koloni Su
dan, där Egypten tidigare haft med-
ägande- och medbestämmanderätt. 
Den brittiska ockupationshären i 
Egypten förstärkes och den landet 
av England år 1922 tillerkända re
lativa. självständigheten upphäves. 
Därtill kommer böter på 9 miljoner 
kronor. 

För världen är det emellertid up
penbart, att England tagit mordet på 
general Lee Stack som förevändning 
för genomförandet av önskemål och 
Planer, vilkas realiserande eljos 
•-kulle erbjudit stora svårigheter. 

Den egyptiske för England i hög 
^ra'l misshaglige regeringschefen 
''glilul pascha, den nationalistiska 

Dreisens ledare, har ingivit sin av-
"'f-dsansökan från statsministerpos-

en* Han har efterträtts av Ziver 
Paocha som anses företräda en mot 

ngland vänligare stämd politisk 
ning. Den nya regeringen har 

"jt sig för (]e lettiska kraven. Så 
• e det egyptiska parlamentet, som 
^ t draga frågan inför Eolkförbun-

e • ^ Detta är emellertid förhindrat 
o I '"gripa — det existerar en en-
jj6 ^-egyptisk överenskommelse, en-
ib v'lken varje meningsskiljaktig-
e mellan de båda länderna skail 

D^traki «-tas som en inre angelägenhet, 
k den franska frisinnade pressen 
ki rö's^er höjts för att Folkför-
Hia* ^ s^u'^e ta affär och avdö-

tvisten, uttalanden som väckt 

äro Britannien underkastade, särskilt 

Egypten och Indien. Denna svaghet 

har skadat den brittiska prestigen och 

givit näring åt upprorsandan i de 

underlydande länderna. England har 

återupptagit sin gamla hårdhänta 

härskarmetod i eget men också i Eu
ropas intresse. 

Det engelska arbetarpartiet har be

gagnat tillfället att rikta ursinniga 

angrepp mot den konservativa rege

ringen för dess egyptiska äventyrs

politik, som kan komma att leda man 

vet icke vart, måhända till en egyp

tisk resning och till krig. Denna 

fruktan torde delas även på andra 

håll. Stämningen i Egypten synes 

upphetsad och hotande. 

I Tyskland börjar riksdagsvalet 

sätta sinnena i brand. Landet är 

välsignat med 25 olika politiska par

tier, av vilka halva antalet icke har 

utsikt att få en enda. kandidat vald. 

Splittringen faller som alltid inom 

det borgerliga lägret. 
Från Ryssland berättas om stri

digheter inom bolsjevikledningen. 

Trotsky skall, uppgives det, ha av

skedats från befattningen som befäl

havare över den röda armén. 
Mussolini, Italiens diktator, har i 

dagarne haft en svår storm att rida 

ut. Oppositionen framlade ett miss

troendevotum mot honom i deputera

dekammaren. Man gjorde honom an

svarig för den dåliga valutan, bröd-

sädesbristen, frihetens undertryckan

de, fascisternas våldsregemente o. s. 
Det tal vari dessa anklagelser 

Siälvförsörininasproblemet. 
från den medelålders, icke yrheutbUdade kvinnans 

synpunkt sett. 

Star'k liar 

pl 611 engelska pressen, så när som 
ärbetartidningarna, gilla regerin-

fra j^rda framfart. Det måste, 

ge^1161 man högerhåll, äntli-
], , 1 slut på den svaga undfal-
t|a«te^>0^'k England under de se-

aren fört gent emot länder som 

m i England. 

v. 
framfördes hälsades med starkt bi

fall av oppositionen. Man lyckön

skade talaren. 
När frågan sedan skulle avgöras i 

deputeradekammaren tog Mussolini 

till orda. Då hans skarpt skurna im-

peratoransikte visade sig över talar

stolen reste sig en storm av hänfö
relse i salen. Talet var ett oratoriskt 

mästerstycke och innehållet motsva

rade den glänsande formen. Musso

lini slutade med en eldande överblick 
över Italiens historia och yttrade till 

sist: "Jag är en av dem som sett 
DAGEN, innan den kommit. Min 

inre blick har sett vårt älskade land 

bliva, stort och mäktigt. Vi italie

nare skola, vara som en stor harmo

nisk familj. Jag känner, att vi be
finna oss i morgongryningens stund. 

Så låt oss då gemensamt tåga framåt 

och med eniga hjärtan hälsa den nya 

och strålande dag, som snart skall 
rinna upp för var älskade moder 

Italia!" 
Efter talet rådde en stunds ljudlös 

stillhet men därefter bröt en den 
våldsammaste bifallsorkan lös, i vil

ken hela kammaren, deputerade, åhö
rare och journalister, deltogo med 

jublande tillrop "Viva Mussolini . 
Vid omröstningen fick "il duce" 

— Mussolini bär härtigtitel — icke 

misstroende- utan förtroendevotum 

med 337 röster mot 17! 

När én människa fått sin brin

nande önökan om att bli mycket rik 

uppfylld, har hon ännu en brinnande 

och ständigt förnyad önskan, nämli

gen att bli rikare. 
Eva. 

E örr i världen ansågs och var i 

regel den gifta kvinnan ekonomiskt 

säkerställd. Äktenskapen voro livsr 

långa, mannen tillförde med sitt ar

bete hemmet en inkomst fullt till

räcklig för familjens alla behov, av

passade efter principen "man rätte 

munnen efter matsäcken", och när 

mannen, mätt av ålder, föll ifrån, 

fanns i de flesta fall för änkan i be

håll ett sparat kapital, innestående 

på bank, i någon affär eller i en fa

stighet o. s. v. 
I våra dagar är den gifta-kvinnan 

betydligt sämre ställd, ekonomiskt 

sett. Hon önskar ofta eller hon rent 

av måste — även inom medelklassen 

— med förvärvsarbete bidraga till 

att upprätthålla hemmets levnads

standard eller till kostnaden för bar

nens uppfostran. 
Hon kan därjämte råka i ekono

miskt betryck genom att mannen blir 

utan sysselsättning, att han blir sjuk 

eller att han faller offer för en för 

tidig död. 
I alla dessa fall står hon vanligen 

utan några egentliga tillgångar, ef

tersom det tyvärr blivit skick och 

bruk att leva så högt som inkomster

na medgiva, icke sällan något högre. 

Man måste ju också räkna med skils

mässa, och att den ekonomiska upp

görelsen därvid icke blir särskilt 

gynnsam för den frånskilda hustrun. 

Kort och gott, den medelålders el

ler äldre gifta kvinnan med inga an

dra fackinsikter än kunnighet på det 

husliga området ställes i våra dagar 

ofta inför nödvändigheten av själv

försörjning. 
Att denna fråga är både vanlig, 

pressande och svårlöst har vår redak

tion erfarenhet av genom de många 
av oro och stor rådvillhet präglade 

förfrågningar, som utifrån riktas till 

oss med begäran om ett gott råd. 

Yi måste, ledsamt nog, erkänna, 

att vi i alla dessa fall stått sa gott 

som svarslösa. Då det emellertid, av 

allt att döma, för många kvinnor är 

av stor vikt att få frågan belyst och, 

så gott sig göra låter, utredd, ha vi 

vänt oss till en del personer som på 

grund av sin verksamhet eller av an

dra .skäl kunna antagas sitta inne med 

sakkunskap på området. Därjämte 

hänvända vis oss härmed till alla vå

ra läsarinnor med anhållan att de, 
för den goda saftens skull, ville över

tänka och skriftligen meddela oss vad 

de skulle slå sig på, om de plöts

ligt komme att stå inför nödvändig
heten att medels eget arbete försörja 

sig själva och kanske också en barn
flock. En del goda uppslag böra på 

detta sätt kunna komma fram till 

tjänst för de många som behöva dem ! 
Och nu till det vi själva tagit reda 

på! 
Assistenten vid Göteborgs Arbets

förmedlingsanstalt fröken Alice 
Sohrne lät vid vårt samtal föga hopp
full i fråga om de bildade medelål

ders icke yrkeskunniga kvinnorna» 

utkomstmöjligheter. 

Det är för ögonblicket överflöd på 

arbetskraft på alla områden och en

dast den verkligt fackutbifdade har 

utsikt att stå sig i den hårda kon

kurrensen. 

Sllcri  Ke? 

75 ar. 

På det husliga området finns det 

gott om arbete, men knappast så

dant, som bildade kvinnor ha lust att 

antaga. Under de goda tiderna sök

tes gärna bildade husföreståndarin

nor för hem där husmodern saknades 

men nu när tiderna blivit sämre fö

redragas enklare hushållerskor, vilka 

dels äro billigare dels behöva mindre 

extrahjälp i arbetet. 

Pensionat hava i allmänhet icke 

anställda föreståndarinnor utan skö

tas av ägarne själva. 

Fröken Sohrne trodde, att damer 

nog skulle kunna erhålla affärsagen-

turer, men det förefaller som om 
denna verksamhet icke skulle ligga 

för kvinnor. 

Vidare finnes möjlighet att få 

hemarbete (sömnad, stickning, brode-

ring o. d.) från större affärsföretag. 

Betalningen är dock i allmänhet låg. 
Fröken Siri Frydén i Svea-Byrån, 

som vi därnäst intervjuade berättade 

att många bildade kvinnor vända, sig 

till byrån för att få upplysning om 

goda utkomstvägar. I allmänhet sy

nas de rådfrågande sakna egna idéer 

eller mod att ägna sig åt självständig 

verksamhet. De vilja hälst komma in 

i företag, som redan stå på säker 

grund och ge god inkomst, men dessa 

ha ju icke behov av några meddel-

ägare. 

Det återstår då endast att söka an

ställning som alla andra, ett rätt 

hopplöst företag för icke-fackutbilda-

de, eller att slå sig på en självständig 

sysselsättning. I sistnämnda fall 

blir det vanligen icke fråga om vad 

vederbörande själv har lust och fal

lenhet för, verkligen har utsikt att 

lyckas med, utan man efterspanar 

ängsligt vad andra, kvinnor hittat på 

och vad som gått bra. för dem. På 

så sätt uppstår en mängd likadana 

eller snarlika kvinnliga företag, vilka 

få det trångt, besvärligt och bekym

mersamt bredvid varandra. 

Att slå sig på inackorderingar eller 

att hyra. ut möblerade rum är nu allt, 

utom lönande. 

Men, tillägger, fröken Frydén, nå
got som i Göteborg och andra större 

städer skulle kunna behövas vore må

hända pensionat, ordnade på ett mera, 

komfortabelt och friare sätt än van

liga inackorderingsställen, men dock 

med ett vårdat och förfinat hems prä-

ELLEN KEY. 

gel över sig. 

Så långt för dagen! 
Vi utlova, fortsättning i nästa num

mer. då vi skola, återgiva några 

paktiska. uppslag av kontorschefen 

fröken Virginia Raymond. 
Därjämte hoppas vi på många go

da idéer från vår läsekrets. Det 

gäller ju en god sak! 
Skriv gärna anonymt, men skriv ! 

I diktarboningen Strand på Om-

bergs södersluttning mot Vätterha-

vet stundar en stor högtidsdag. 
Ellen Key fyller den 11 december 

75 år. över hela den civiliserade 

världen nämnes i dessa dagar hennes 

namn —• detta- namn som mer än 
något annat kvinnonamn i samtiden 

varit stridens, men kring vilket med 

åren stormarna, småningom dött ut 

för att slutligen lämna rum för afto

nens frid. 
Denna frid är icke liktydig med 

att Ellen Key slutat att verka. Efter 

sex-årig tystnad har hon nu till jul 

utgivit andra delen av sitt stora del

vis under kriget tillkomna verk 

Allsegraren. Arbetet kan betraktas 

som en slags sammanfattning av den 

livsåskådning, för vilken hon hela 

sitt liv kämpat — och lidit. 
Kring detta hennes senaste arbete 

sikall det dock näppeligen komma att 
stå någon strid. Uppfattningen av 

vad Ellen Key åsyftat med sin livs

lära har under senare år i mångt och 

mycket klarnat, och världskriget har 

blivit en bekräftelse på sanningen av 

en av de största av dess bärande 

idéer, den nämligen att varje utveck
ling som kräver individens under

gång även betyder undergång för 

utvecklingen. 
Att i klara linjer draga upp en 

bild av Ellen Keys livsverk faller 

sig icke lätt. Hon har sagt så myc
ket, skrivit så mycket och tagit igen 

•så mycket att läsaren av hennes skrif

ter ofta. förvirras rörande själva 

syftningen i hennes idévärld. Men 

ger man sig bara till tåls och tar 

varje mening för vad den är. finner 

man småningom att hela, denna, mång

fald av tankar, hugskott, citat och 

bevis flyta fram mot ett och samma 

mål, sättas in som hävstänger under 

samma block: den mänskliga indivi

dualiteten. 
Själv uppvuxen i en miljö av stor-

skurna, kulturälskande och bild

ningssträvande personligheter har 
hon fostrats att se livet under högre 

och vidare synvinkel än de flesta 

människor. Fadern, den kände po

litikern Emil Key, var en man med 

stora vyer och stort, personligt mod, 

och hos modern Sophie Key. född 
grevinna Posse, förenades en verklig 

hjärtats adel med gott huvud och 

mycket djupa bildningsintressen. 

Föräldrarnas sällsynt, harmoniska 

äktenskap öppnade tidigt hennes 

blick för de sammanhållande, utveck

lande och lyckliggörande krafterna i 
livet. Hemmet blev för henne lik

tydigt med ett heligt rum, varå allt 

helgades av kärleken. Hon såg i 
denna, kraft, varur individerna leda 

sin lycka, och släktena sitt bestånd, 

det för människorna viktigaste och 

centrala. Och de undfångna intryc

ken mognade till övertygelsen att det 

är för kärleken vi först och främst 

böra fostras för att sedan med en 

älskad utvald kunna leva vårt liv för 

släktet i skönhet, anda och sanning. 

Som kvinna blev det naturligtvis 

främst till kvinnorna hon vände sig 

med sin förkunnelse. Den framkom i 

en tid, då kvinnoemancipationen stod 

i sitt flor och fick därigenom karak

tären av en slungad stridshandske, 

som kom mycket rabalder åstad. El

len Key hade uppträtt som en av

gjord motståndare till emancipatio

nen. Invändningar uteblevo icke, 

vare sig från rörelsens pioniärer eller 

från dem. som sutto i hemmen och 

väntade på den nya sera,, då kvin

nans frigörelse skulle rycka dem ur 

det husliga förnedringstillståndet till 

en hittills förvägrad plats i solen. 

Men Ellen Key såg annorlunda — 

och, såsom tiden nu börjar bekräfta, 

längre. Hon varnade kvinnorna för 

att genom fikandet efter platserna på 

mannens arbetsfält, genom överskat

tandet av andra uppgifter, uppgiva 

•sin egenart — undertrycka sitt vä

sens innersta behov: kärleken och 

moderskapet. Hon hade ju själv på 

nära håll sett betydelsen av äkten

skaplig lycka och visste att det var 

ur denna grundval all frid och kraft 

strömmar. Att sätta upp andra mål 

såsom högre för kvinnan var enligt 

hennes övertygelse att leda, henne 
vilse. Och med en begåvad, modig 

kvinnas hela vältalighet och orädd-
het begynte hon att i det ena arbetet 

efter det andra, i föredrag och bro

schyrer kämpa sin numera av hela 
Europa kända och isynnerhet utanför 
Sveriges gränser med beundran och 

sympati följda kamp för hemmets 

framtidskvinna, för barnets fram

tidsmoder. 

Man behöver icke underskriva allt 

i hennes lära eller ens göra anspråk 

på att förstå allt för att gripas av 

vissheten att, dessa skrifter stamma 

ur en stor och ädel personlighets dju-
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