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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." 
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m 
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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-
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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 
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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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paste övertygelse och intresse för den 
vitalaste av mänsklighetens frågor. 
Hätska och simpla angrepp ha ofta 
velat giva en tvetydig tolkning v,t 
hennes ord och kasta en skugga över 
hennes personlighet. Men, man kan 
icke betvivla det, källan är ren, ock 
det är icke hennes skull, att de som 
dricka därur stundom grumla hennes 

klara vatten. 
Ellen Key kar själv i Allsegraren 

funnit gripande ord för den sorg kon 
erfarit, då hon sett ungdomen sorg
löst hålla till godo med nöjets fala 
skiljemynt i det äkta livsvärdets 
ställe. Hela detta verk bär prägeln 
av världskriget och dess förödelser av 
livsvärden och kultur. Det börjar 
med en förhoppning om framtids-
kvinnans heliga uppror mot kriget, 
höjer sig till en fredssång och slutar 
med ett siande om Det tredje riket. 
Det är redan något stort i detta att 
kunna drömma hoppfullt om en mor
gondag efter en tid som denna. Men 
Ellen Key har icke för intet keltiskt 
och småländskt blod i sina ådror. 
Man brukar säga om smålänningen 
att han skulle reda sig även på en 
öde klippa ute i havet. Ellen Key 
skulle säkert förvandla den till ett 
paradis. Och fanns icke ens klippan 
så kan man vara viss på att hennes 
keltiska fantasi skulle framskapa 
den. 

Hoppfullhet —; styrka — glättig
het — mod äro några av de fram
trädande egenskaperna i hennes per
sonlighet. Men det som utan undan
tag fängslar alla som komma i berö
ring med henne är främst hennes 
rika, för allt och alla öppna moders
hjärta. Det är icke något annat 
hjärta riktigt likt. Hjärtana liksom 
begåvningen ha sin begränsning. Man 
älskar och intresserar sig, där man 
själv möter kärlek och intresse. Men 
för Ellen Keys hjärta är intet mänsk
ligt främmande och från dess delta
gande ingen utestängd. Det är må
hända det förunderligaste och stör
sta med hennes alltigenom märkliga 
personlighet — hur hon räckt till 
för allt och alla. Hur hon räcker 
till ännu! Flertalet människor leva 
ensamma mitt inne i hjärtat av en 
brusande stad än hon gör på den 
ödsliga bergssluttningen vid Vätter-
stranden. Kunde man i fågelper
spektiv följa alla de färdande åkan
de och farande som vända sina steg 
dit och därifrån, skulle man behöva 
utsikt över hela_ världskartan. Och 
kunde man genom telepatiens fina 
nät avlyssna alla dessa färdemän och 
färdekvinnor deras tankar — i vilken 
annan belysning och ny storhet Ellen 
Keys personlighet då skulle träda 
fram för vår blick. Ty det är icke 
blott till det fräjdade namnet dessa 
vägfarare färdas, och tacksamma 
tankar och varma lyckönskningar 
från människor över hela världen till 
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stundande högtidsdag skola gå, utan 
även och kanske i ännu högre grad 
till människan Ellen Key — män
niskan med det nobla, allförstående 
och varma modershjärtat. 

—e. 

[Människovärde. 
Jag fick i dag en sådan intensiv 

lust att ta' en promenad i höstsolen. 
Man får en sådan idé ibland. Och 

någon enstaka gång förverkligar 
man den. Ty innan man i tankarna 
genomgått allt vad man måste göra 
förut, har lusten vanligen redan för
flyktigats. 

Men denna gång hade jag den 

verkliga lusten. 
.Tust som jag satt och bytte strum

por pinglade fru R. på i telefon. Yi 
kommo att tala om människovärde. 
Hon var artig nog att säga att jag 
hörde till det fåtal människor, som 
hon uppskattade för deras männi
skovärdes skull. Jag förklarade å 
min sida att jag var stolt över att få 
räkna henne som vän. Samtalet blev 
animerat och slöt med bestämmelsen 
om ett möte i Dohms- hörna — "med 
te någonstans, eftersom vi båda 
skulle ut och gå". 

Applåder och komplimanger sti
mulera som gammalt gott vin — för 
tio år sedan. Cellulosa och lingon 
ha icke helt och hållet samma ädla 
inverkan. 

Upprymd skrudade jag mig med 
drömlik snabbhet i promenaddräkten 
och rev till mig ett par handskar, 
som i trappan befunnos upplupna 
på halva högra pekfingret. Men jag 
tog saken lugnt. Jag hade ju män
niskovärde. Det är förmer än en hel 
handske. 

Man skall inte ha högfärdiga tan
kar. Man blir bara genast tillstu-
kad. Åtminstone fick jag omedel
bart vid utträdet på gatan intrycket 
av att ingen av de mötande delade 
fru R:s nobla uppfattning om min 
person. Tvärtom stirrade alla på ett 
undrande, fientligt och nästan utma
nande sätt som om jag varit en 
brottsling. 

Det ligger något kusligt i en dy
lik oförklarlig illvillig uppmärksam
het. När jag efter passerandet av 
sex mindre trafikerade gator kom 
ned på Hamngatan kände jag mig 
som om jag passerat sex skärseldar 
och nu befann mig i den sjunde och 
den värsta. Det kunde icke råda nå
got tvivel därom — jag var föremål 
för någon slags högst obehaglig upp
märksamhet. En fru beskrev en 
lång båge mitt framför min näsa för 
att längre få betrakta mig, och en 
herre ur dagdrivarnas skara bega
pade mig i ohöljd, från sekund till 
sekund märkbart fördjupad förvå
ning. 

Om någonstans en port stått öp
pen som lett ut från världen i tomma 
intet, skulle jag i detta ögonblick 
besinningslöst ha störtat mig igenom 
den. Men det finns tyvärr ingen så
dan port på Hamngatan. 

I stället fanns där Dohms hörna. 
Och i den stod fru R. Redan på av
stånd gjorde hon ett glatt igenkän
ningstecken och satte sig leende i rö
relse i riktning emot mig. 

Men plötsligt förvandlades hennes 
ansikte och hy. Hon tvärstannade 
och fick ett uttryck iso-m om hon ve
lat sjunka genom jorden och utan 
mänsklig hjälp åtminstone skulle 
segna ned emot den. 

Oroad, uppskakad i mitt innersta 

Skola vi kunna bevara våra 
bem? 

Svårigheten och ibland omöjlig
heten att erhålla hjälp till det hus
liga arbetet lägger på husmödrarne 
en arbetsbörda, vilken de måhända i 
längden icke förmå bära. 

Man rår med mycket i ungdomen 
och även under medelåldern men se
dan? Och även när kraften är som 
störst, är det icke helt tillfredsstäl
lande för husmodern att ha all sin 
tid uptpagen av det husliga arbetet. 
Hon vill också ha möjlighet att ägna 
sig åt sin familj, åt sin man och sina 
barn samt i någon mån även åt sina 
vänskapsförbindelser och intressen. 

Så som hemmen nu äro ordnade, 
är allt detta knappast tänkbart, och 
den fråga författarinnan fru Anker-
Nörregaard framställer i Nationalti-
dende: "Skola vi hunna bevara våra 
hem?" är det nog många husmödrar, 
som i våra dagar göra sig med verk
lig oro för framtiden. 

— Naturligtvis kunna vi, besvarar 
fru A.-N. själv sin fråga, bevara vå
ra hem — mäninskan har ju alltid 
vetat att skaffa sig en håla, där hon 
sovit, dejvis intagit sina måltider och 
samlat in sina förråd. Men ett hem 

bör ju vara något annat. Kan detta 
"något" skildras innerligare än -vad 
Ibsen gör det i Kœrligheden-s Kome-
die: 

"Et hjem er dér, hvor dejligt rum til 

5 er, 
skönt det för fiender syntes trängt 

for 2. 
Et hjem er dér, hvor alle dine tanker 
kan lege frit som börn paa faders 

fang, 

hvor ej din röst paa hjertedören 
banker, 

för svaret lyder i beslsegtet sang. 
Et hjem er dér, hvor dine haar kan 

graane 
og ingen marker, at du œldes dog, 
hvor k a; re minder dsemrer for at 

iblaane, 
som aasens rygning blaaner bog om 

iskog." 

Detta måste för alla tider betrak
tas som själva kärnan i ett hem, men 
ramen måste förändras i överensstäm
melse med tiden, med de rådande för
hållandena. 

Förr i världen var det den rikliga 
tillgången på billig hjälp utifrån, 
som gjorde det lätt för husmodern 
att hålla hemmets maskineri i gång. 
Hjälphustrur och tjänarinnor — se 
där själva huvudproblemet i fråga 
om våra hems organisation. Innan 
vi rett upp tjänarinnefrågan skola vi 
icke komma ut ur den kris, som nu 
övergår våra hem. 

Det har, framhåller författarin
nan, föreslagits, att det husliga ar
betet skulle centraliseras, 

att alla familjerna i ett hus skulle 
ha gemensam städhjälp, 

att maten skulle komma till dem 
pr hiss från centralköket nere i käl
laren, dit den begagnade servisen 
skulle returneras för diskning, 

att småbarnen skulle leka i gemen
samma leksalar, övervakade av en 
sköterska och 

att tvätten skulle omhändertagas 
av husets egen tvättinrättning. 

Befriad från det tyngsta och gröv
sta arbetet skulle husmodern utvilad 

skyndade jag fram. Hon var blek, 
läpparna darrade. 

— Kära Ragna, viskade hon med 
flämtande stämma och drog mig in
till sig — du måste skynda dig och 
ta en bil. 

— Men, kära du, mår du inte väl? 
— Jo jag, men du —orden nästan 

dogo på hennes läppar — du har ju 
glömt att byta den ena strumpan! 

Tablå! 

En blick nedåt förklarade allt. Un
der klädningsfållen stack ett grått 
och ett brunt ben fram. 

Jag tog verkligen en bil och den 
nästan avdånade fru R. med mig i 
bilen. 

Och nu är jag hemma igen. I 
maka strumpor och en betydligt till-
nyktrad sinnesförfattning. 

Ack, kära fru R, Vad betyder 
egentligen människovärde ! 

Det behövs ju bara att några hår-
strån ligga snett, att en hatt sitter 
bakvänt eller att man bär strumpor 
av olika slags garn för att det i ett 
slag skall vara totalt värdelöst. Att 
förlita sig på det är att grunda sitt 
liv på lösan sand. Då är det till-, 
rådligare att bygga sin tillvaro på 
de värden, man kan köpa i manufak-
turaffärerna, och vilkas kvalitet hela 
världen förstår. 

Ragna Peters. 
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Har ni sett 
vår utsökta sortering av Dam
väskor, Plånböcker, Reskuddar, 
Kragpåsar o. s. v. vilka alltid 
utgöra välkomna julpresenter. 

JOHN A. GMM 
Korsgatan 12 

Göteborg 

och i bäista humör kunna taga emot 
sin man och sina barn, när de efter 
slutat arbete eller slutad skoldag 
återvände hem. 

Allt detta är emellertid för "fär-
digsytt" för vår smak och, hur egen
domligt det än må låta, även för 
dyrt. Varje duktig och arbetsam 
husmor vet, att det arbete hon per
sonligen utför skulle bli för dyrt för 
en ordinär borgerlig hushållsbudget 
om det skulle värderas i pängar och 
betalas kontant. Centralisering av 
arbetet på alla områden, så som det 
föreslagits, är knappast den rätta- me
toden på våra breddgrader. 

Fru A.-N. nämner därefter den 
amerikanska lösningen av hemfrå
gan. Familjen reder sig här — de 
rikare hemmen naturligtvis icke med
räknade — utan tjänarinna genom 
att samtliga medlemmar, man, hu
stru och barn deltaga i det husliga 
arbétet, vilket därjämte i hög grad 
underlättas genom våningarnes och 
särskilt köksdepartementets prakti
ska inredning. 

Författarinnan berör sedan en frå
ga aktuell i alla länder och av vars 
lösning husmödrarne vänta de bästa 
resultat. Man påkallar åtgärder för 
den kvinnliga ungdomens utbildning 
i husligt arbete, varigenom hemmens 
behov av skolad arbetskraft skulle 
tillgodoses. 

Fru A.-N. berättar nu om Hus-
assistentföreningen i Köpenhamn och 
om hur denna genom sina kurser i 
husligt arbete i hög grad bidragit till 
att den begränsade assistentkraft, 
som , finns tillgänglig på arbetsmark
naden, är väl fackutbildad. 

Men härmed har en ny svårighet-
rest sig för husmödrarne. Just för 
att denna arbetskraft är så präktig 
och kunnig, har den blivit för dyr 
för hela medel-klassen, även om hem
men ha att röra sig med en så pass 
god inkomst som 10,000 kr. Kostna
den för en utbildad assistent måste 
beräknas till inemot 2,000 kr., en ut
gift för oproportionerligt stor med 
hänsyn till hemmens inkomster. 

Återstår då frågan: Kan husmo
dern reda sig ensam? Kommer icke 
allt det arbete, som faller på henne, 
att gå förödande ut över hemmets 
största värden? Kommer icke det 
bästa modern och makan ger i ett 
hem att bokstavligen kastas ut med 
skurvattnet? Kunna våra hem -orga
niseras enklare, så att arbetet blir 
överkomligt för husmodern och en 
med henne solidariskt arbetande fa
milj? Kail man utfinna i verklig 
mening arbets-, tids- och kraftbespa-
rande metoder för de husliga syss-
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S t o r a  T e a t e r n .  
kl !>30 Billiglietsmatiné: 

ggndag 
LÄDERLAPPEN. 

Varje afton kl. 7,30: 

g b EVINNAN MARIZA. 

Lorensbergsteatern. 
Söndag kl. 6 e. m.: 

ytterligare en gång på begäran: 

VI Ä' ALLA LIKA. 

Varje afton kl. 8 : 

HJÄRTER ÄR TRUMF. 

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

Snälla människor - ocl) 
styaaa. 

Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

' N y a  T e a t e r n .  
.. Aag kl. L3°: Billiglietsmatiné: 

^ ßARKEN MARGARETA. 
K1. g: REGGIES BRÖLLOP, 

kl. 8- LIVET PÅ LANDET. 

' L i l l a  T e a t e r n .  
Söndag kl. 1,30 Billiglietsmatiné: 

gRÖDERNA ÖSTERMANS HUSKORS. 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

JAG GIFTA MIG — ALDRIG! 

Fru LISA KRANTZ 
Syateljé 

Vadmansgatan 4 Telefon 8151 

rekommenderas 

Ccatcr. 
"Grevinnan Mariza". 

Det var med högt spända förvänt
ningar den fäs-tklädda- göteborgska 
jremiärpu'bliken i torsdags infunnit 
sig i Stora teaterns till sista plats 
fyllda salong. Två stora attraktio
ner doldes nämligen bakom de tun-
j»a ridåvecken — Kålmåns nyaste 
«perett Grevinnan Mariza och hela 
Stockholms avgudade favorit Margit 
Rosengren. 

Förväntningarna gäckades ej hel
let, särskilt va-d den berömda gästen 
mgkr. Margit- Rosengren var strå
lade, glittrande, oemotståndlig. När 
sista ridåfallet kom, sedan hon i den 
tna toiletten mera lysande än den 
andra låtit -sitt väsens charme verka 
på -salongen, fanns nog ingen däri 
som tyckte -att ryktet överdrivit. 

Kanske man t. o. m. kan säga att 
det var fru Rosengrens förtjänst helt 
och hållet att Kålmån denna gång 
alls hemförde någon seger. Till 
l-zardas f urst-in nan når Grevinnan 
Mariza ingalunda upp. 

Men Stora teatern hade med en 

Det är något gåtfullt med värl
dens dom över människorna. Det 
finns liksom ingen rättvisa i den. 
Hui vipp star exempelvis begreppen 
snälla och stygga människor, och 
vad vilar egentligen omdömena på, 
om man börjar gå till grunden av sa
ken? 

Reflexionen inställde sig en dag, 
då undertecknad hörde det superlati-
v-aste beröm över en sådan allmänt 
som snäll ansedd -människa, medan en 
nära anförvant till henne samtidigt 
blev föremål för mindre smickrande 
uttalanden. 

Efter samtalet kom jag att reflek
tera över de två däri omnämnda- da
merna, som jag båda -sedan många 
många år tillbaka känner lika in
timt. Och, sanningen att säga, häp
nade jag över de resultat jag kom till. 
Intresserad av utgången började jag 
fundera vidare över andra s. k. 
snälla och stygga människor i min 
omgivning och kom alltjämt till 
slutsatsen att man ifråga om såväl 
de förra som de senare gör klokast 
i att följa maningen i Fröding-s ord i 
En fattig munk från Skara: 
"Thy skall du ej mycket berömma, 
Ej mycket häckla och döma." 

För att nu hålla mig till -det för
sta fallet, den i superlativa ordalag 
berömda snälla frun — vad har hon 
på det hela taget gjort- för att för
tjäna sitt rykte? 

Jag vill här förutskicka anmärk
ningen att jag i likhet med andra 
funnit henne vara en sådan där ove
dersägligt snäll varelse, som man ic
ke ens drömmer om att kritisera. 
Men mu, i eftertankens ögonblick, 
när jag skall försöka utreda varför 
hon anses så snäll, finner jag icke 
ett enda övertygande och brukbart 
motiv. Det står alldeles klart för 
mig att hon som människa är och 
alltid varit en av dessa negativa na
turer ,som låta världen ha sin gång 
som den vill, utan att dess öden på 
något sätt störa- hennes jämvikt. Som 
maka, mor och husfru än hon lika
ledes en utpräglad låt-gå-natur, som 

charmant uppsättning, ett lysande 
gästspel och sina egna yppersta 
operettkra-fter förlänat premiärkväl
len en festivitas som hade mycket, 
mycket starkt tycke med en general-
succés. 

Nya Teatern upptar niu i veckan 
"Livet på landet", en [pjäs med stor 

dragnings-kraft. 

först och främst skyddar sin egen 
ro och bekvämlighet. Make och barn 
få i ist-or utsträckning reda sig själ
va, de senare vanda därtill från allra 
tidigaste år. I fråga om hemmets 
ekonomiska skötsel -går allt på sam
ma lättvindiga sätt. Aldrig har nå
gon oro för framtiden inspirerat hen
ne till några sådana anordningar och 
stor omsorg krävande system, som 
göra en hel del duktiga och omtänk
samma- husmödrar så impopulära i 
deras kök. Hon tar lugnt dagen som 
den kommer -och för inte väsen om 
gasen går till 75 kronor i st. f. 30 
kronor i kvartalet eller om steken 
är vidbränd och torr i -stället för 
brunsfcad och saftig. Denna släpp-
hänthet gör henne avgudad av un
derordnade. Frun är ju så förfärligt 
snäll! De slippa snubbor och an
strängningar, slippa 'att tyngas av 
någon obehaglig ansvarskänsla. 
Frun kan inte bli ond! 

Nej, visserligen. Men hon kan 
heller inte bli hänförd, gripen, oro
ad. Hon bibehåller jämvikten, där 
andra skakas, är oberörd, där andra 
tåras, lugn där andra oroas av onda 
aningar. 

På direkt vädjan vägrar hon ej sin 
tjänst eller hjälp, men uppsöker ej 
självmant den dolda nöden, undrar 
ej över en tystnad vän, påtar sig in
ga överflödiga omsorger. Utan nå
got brinnande intresse för någon el
ler något-, för nu- eller framtid låter 
hon dagarna gå. Inga osjälviska 
gärningar eller stora offer kanta hen
nes väg. Hon "finner sig" bara i 
allt som det är. Och mer behöver 
hon ej för att alla samfällt skola 
vittna om henne att hon är en av de 
snällaste människor jorden bär. 

Men den andra, den icke-snälla 
frun —• hurudan är då hon? — Den 
andras fullständiga motsats. Med 
en stark personlighets levande in
tresse har hon omfattat allt, make, 
barn, hem, vänner. Hon har givit 
mycket och krävt mycket. Och av 
sådant blir ofta strider. Men sina 
plikter har hon aldrig på någon 
punkt svikit. Hela hennes liv har 
varit rörelse — steg, de tusen omsor
gernas, de obelönade gärningarnas 
många oräknade steg. Hon har hål
lit ordning och tukt på sitt husfolk, 
men även lärt det något. Hållit hus
hållningens tömmar strama, men 
därför även sparat något. Hela hen
nes livs strävan har gått ut på att 
ställa det väl för de sina och hemmet. 
Som vän är hon fast och trogen, och 
tytsnar någon, hon håller av, fylles 

"Personlig 
frälsning" 

Sven Lidmans nya märkliga 

bok. 

Av I. D. 

En bok ligger framför mig på bor
det, en bbk, vars omslag är så olika 
omslagen till de böcker, som bruka 
komma till ett redaktionsbord för an
mälan. Det är helt vitt med ett- gyl
lene kors, ett krusifix. 

Detta- kors är icke stort, dess matta 
guld skiljer sig icke mycket från pap
perets glänsande vithet, men hur do
minerande är det icke, hur binder det 
icke blicken, tanken vid sig! Högt 
över korset står i svart arbetets 
namn, "Personlig frälsning", och 
författarens, Sven Lidman. 

Medan min Hick ännu dröjer vid 
den ouppskurna bokens rena vackra 
yttre minns jag plötsligt —- — 

Det är en vinterkväll. Från köl
den och den mörka söndagsstillheten 
ute på gatan har jag kommit in i 
en stor upplyst samlingssal. Ehuru 
det ännu är mycket tidigt står knap
pa-st en ledig plats att upptäcka. 

Det är de s. k. pingstvännerna, som 
anordnat ett offentligt möte. Det är 
den första och till skrivande stund 
den enda gången jag bevistat en så
dan sammankomst, Jag har kom
mit i den vällovliga avsikten att sö
ka bilda mig en åsikt om denna re
ligiösa rörelse, som ehuru den ställer 
sig på samma grund som de första 
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hennes hjärta, av oro, och hon lugnar 
sig icke, förrän hon vet orsaken. Gå
vorna rinna icke planlöst genom hen
nes händer, men hon ger med upp
riktigt hjärta och helst där det be
hövs. Utan att någonsin spara- sin 
egen ro eller bekvämlighet har hon 
varit och är alltjämt omtänksam, 
offrande och god i gärning. Och 
likaväl ! Ingen -människas första 
spontana omdöme om henne blir att 
hon är snäll, långt mindre en av de 
snällaste på jorden. 

Varför? — Ja, varför? Det är 
just frågan. Kan någon av Kvinnor
nas Tidnings ärade läsare, efter be
grundande av -likartade fa-Il i egen 
omgivning, måhända besvara den. 
Nöjaktigt förklara, varför så många, 
som med ingenting annat än möjligen 
goda ord göra något därför anses 
som snälla människor, medan andra, 
som i gärningar visa sig goda, men 
kanske äro sparsammare med de go 
da orden, ofta ställas under den ru 
brik, där de icke riktigt isnälla män 
niskorna inrangeras? 

kristna, tror som de, och väl också 
försöker handla som de, kommer så 
mycken oro åstad, denna rörelse så 
föraktad, så hatad, så hånad, så 
svartmålad och —• trots allt detta — 
.växande, segrande hos de breda folk
lagren i de många länder, där den 
vunnit insteg. 

Publiken är fulltalig. 
Flertalet av dessa ansikten före

falla bekanta, ehuru visserligen ut
trycket är ett helt annat än det van
liga. 

Det är dem man ser på gatan och 
i spårvagnarne, när fabrikerna och 
arbetslokalerna tömmas, gråa, ut
tryckslösa, undrande, resignerade 
eller hatfullt- sammanbitna. Eller 
man ser dem i nöjeslokalerna ännu 
unga. käcka, sorglösa och lustiga. 
Det är människor som arbeta och äro 
betungade eller människor, på vilka 
denna 'beteckning skall passa in om 
något tiotal år, då ungdomstiden med 
dess för den ensamme rikliga inkom
ster och dess -många nöjen skall höra 
till ett förflutet och medelåldern i 
stället vära inne — varje morgon 
skola de vakna till ett fult rum i en 
a-rbetarka-särn, till ett knappt bröd 
åt många mat-friska munnar, och sex 
morgnar av sju till fa-briksvisslan — 

De äro alla vårdat söndagsklädda. 
En är det icke. Hans kläder skulle 
vara usla även i vardagslag på en 
arbetsplats. Den gulgråa färgen 
skriker mot de andras -mörka vinter
habiter, men ingen ser på honom. 
Icke heller han på någon. Varför 
har han kommit hit in i ljuset från 
det skumma hål borta i storstadens 
utkant, där han väl eljes döljer sitt 
elände? Den sänkta blicken ger in
get svar. Det blåröda ansiktet är en 
förfallen människas. 

Inför -denna- publik är det Sven 
Lidman talar. 

För endast några år -sedan var han 
en av de främste bland våra -modär-
na romanförfattare. Framtidens väg 
låg utstakad framför honom och 
ledde trygg, lättgången och solbelyst 
till frestande mål. 

Varför gick han den icke? En re 
ligiös kris omvärderade på ett säll
samt sätt livets värden för honom 
Han aktade det han ägde och som i 
världens ögon var rikt och avunds
värt för ringa, sköt det ifrån sig och 
upptog i stället en lekmannapredi
kants — för vanlig uppfattning — 
ringaktade och glädjelösa verksam
het. 

Denna omvandling var helt säkert 
ingen med hans väsende överens
stämmande, gradvis försiggående na
turlig utveckling. Den var en ny
födelse — den gamla -människan var 
död och en ny människa med ett an
nat hjärta, et-t annat sinne började 
sin jordevandring. 

Men man -måste tro, att det var 

erbjuder 
största 
urval i 

Silke-Strmnnor 

ett förutbestämt stort öde, som här 
efter en lång förberedelse fullborda
des. 

Väckelsepredikanten Sven Lidman 
har sin stora betydelse för den re
ligiösa väckelsen i vårt land kanske 
huvudsakligen därför att han tidi
gare var den kände författaren Sven 
Lidman. 

Han skulle aldrig för de arbetan
de och betungade blivit vad han är, 
om han stigit upp ur deras egna led, 
om han sett på tillvaron med deras 
ögon. Han skulle icke som han nu 
gör kunnat visa dem och bevisa hur 
litet livet i världen, ur en högre syn
punkt sett, har att ge människan även 
när det är som givmildast, när det 
skänker rikedom, ära, vällevnad, nö
jen. Han skulle icke utan sitt tidi
gare "världsliga liv" och sin omvän
delse, vilken gav så starkt genljud, 
kunnat framstå som ett trosvittne, 
inför vars förkunnelse även den re
ligiöst föga intresserade måste stan
na i eftertanke och självrannsakan. 

Nu inför denna församling talar 
han om "skadade själar", utgående 
från bibelordet: "Ty vad skall -det 
-hjälpa en människa, om hon vinner 
hela världen men förlorar sin själ? 
Eller vad kan en människa giva till 
lösen för sin själ?" 

Hur andlöst lyssnar icke publiken 
till hans ord: "Under detta doms- och 
-förklaringsords eviga ljus få kejsa
ren och trälen, statsmannen och tig
garen, den rikaste och den fattigaste, 
den heligaste och den uslaste träda 
fram inför evigheten ut-an rang, ri
kedom eller rykte att åberopa, en
sam, naken och uppenbar med detta 
enda att ansvara och avlägga räken
skap för: sin själ!" 

Han talar om ansvar, vedergäll
ning, frestelse, synd, om fläckade 
och förlorade själar, om korset på 
Grolgata, om frälsning —- — 

Salen tömmes långsamt. Bland 
den välklädda skaran i trappan går 
också trashanken. Har han sökt nå
got här för sin själ? Har han fun
nit det? Kanske ! 

Allt detta står levande för mig, 
när jag går att iläs-a Sven Lidmans 
bok. Samma starka stämning som 
då vid denna säregna predikostund 
tar mig fången, när jag läser sida 
efter sida-, gripen av detta djupa nä
stan mörka livsallv.a.r, denna till ef
tersinnande befallande stämma, det
ta den borne diktarens sköna må-
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^ ^h, ni äy från London? ut-
a'st lady Bamber intresserad. Min 

11 har kontor i City — kanske 
*så ni __ 
H r ^rnith skakade på huvudet, 

jj. Jag har inte slagit rot ännu. 
^ la föräldrar äro -döda — jag är 

L°ndons otaliga hemlösa unga 

.. lS^ farligt är -det väl inte, 

har Bamber lugnande. Ni 
vänner? 

tgr ^^IVller? upprepade ha-n i bit-
n- Vänner? Vad rätt har man 

att vänta vänskap En ovärdig 

som jag 
Han fullbordade icke meningen 

men iakttog förstulet den verkan 
hans ord hade på lady Bamber. Hon 
föreföll både intresserad och rörd. 
Hennes blick tycktes säga, att hon i 
den här unge sympatiske m-a-nnen 
med det .melankoliska sinnelaget fun
nit ett värdigt föremål för sitt in
tresse och sin människokärlek. 

Med mera värme än förut utbrast 

hon: 
— Förlora inte modet. Det är al

drig för sent a-tt ångra sig. Om ni 
verkligen, som ni säger, känner er 
ovärdig, så bevisar det att ni inte är 
för -stolt att erkänna edra fel, och 
ett sådant erkännande är ju början 

till ånger. 
Ack, -om jag endast själv kun

de se saken på det sättet, utbrast- hr 

Smith med en djup suck. 
Jag har rätt, tro mig, svarade 

lady Bamber, ivrig att uppmuntra 
honom. Inom kort kommer ni att 
betrakta, er sjukdom som en välsig
nelse — lägg mina ord på minnet. 
Den har öppnat edra ögon, sade hon 

i nästan högtidlig ton. 

Redan tröstad smålog konvalescen

ten mot henne. 
— Ni har givit mig nyt-t liv -och 

nytt hopp, viskade han. Jag -far till
baka till staden med en känsla av 
att jag, trots allt, -dock kanske har 
något att leva för. Jag skall aldrig 
glömma, er vänlighet, och jag hoppas 
att med tiden kunna ibliva mera- vär

dig er sympati. 
Hans röst hade fått ett ännu var

mare tonfall — han såg en ung dam, 
en trogen kopia av den äldre, lång
samt närma sig den plats, där han 

befann sig. 
Lady Bamber uttalade en trosviss 

förhoppning, att det nog skulle gå 
honom väl i framtiden och upptäckte 
därefter sin äldsta dotter, som nu 
hunnit fram och stod bredvid henne. 

— Fru Cooke har kommit och ön
skar tala med dig, mamma, sade den 
unga flickan efter att ha växlat en 
snabb blick med hr Smith, som efter 
att artigt hava blottat sitt huvud lu
tade sig tillbaka i rullstolen liksom 
för att icke vara till besvär. 

—- Så olägligt hon alltid kommer, 
utbrast lady Bamber misslynt. 

Den unga damen svarade icke, men 

istannade kvar för att vänta på mo
dern. Lady Bamber reste sig mot
villigt; 

—• Jag skulle gärna vilja träffa 
er igen. Det gör mig så ont, att ni 
känner er ensam och olycklig. Kan
ske kommer ni häråt senare i dag 
eller i morgon? 

Hr Smit-h tvekade ett ögonblick 
med svaret, men sade sedan i resig
nerad ton: 

-— Jag reser nog härifrån i mor
gon. 

Lady Bamber kunde knappast döl
ja sin missräkning: — Jag förstår 
inte, att man låter er resa, innan ni 
helt återvunnit edra krafter? 

H'r Smith gav henne en tacksam 
blick. 

— Det finns inte många, som äro 
mäktiga en sådan medkänsla. Andra 
behandla en, som man förtjänar, men 
ni är god och överseende. 

Den unge mannen kände med sig 
att han tillvunnit sig icke blott den 
äldre damens intresse utan även den 
unga flickans. Maude Bambers el
jes bleka- ansikte övergöts av en varm 
rodnad, när hon växlade ännu en blick 
med den sympatiske främlingen. 

— Då träffas vi alltså inte -mera, 
utbrast lady Bamber tydligen rätt 
missnöjd med detta sakförhållande. 
Eljes brukar jag alltid taga en pro
menad på aftonen vid åttatiden. 

Han skakade på huvudet, 
— *Så sent får jag knappast lov 

att vara ute, sade han i en ton av 
saknad. Med en snabb blick åt det 
håll, där den unga, flickan stod tilla
de han: — Jag skulle möjligen kun
na komma hit vid sextiden. 

—; Just då är jag hindrad, förkla
rade lady Bamber. Men jag hop
pas, tillade hon, i det hon räckte ho
nom handen, att ni stannar kvar 
över morgondagen. 

Man skildes åt, med tydlig obenä
genhet. Bakom moderns rygg fick 
fröken Bamber mottaga ännu en le
ende blick och en vördnadsfull häls
ning av den intressante främlingen, 
i vars väsende den uppmärksamme 
iakttagaren i detta- ögonblick skulle 
kunnat skönja något, -som förut icke 
funnits där — en gnista uppriktighet 
och verklig känsla. 

* 

Under tiden hade något av vikt 
inträffat på Old Court. 

Fru Arnes hade med hjälp av sin 
käpp och Simmonds starka arm kom
mit ner från övr-a våningen och van
drade nu rastlöst fram och åter ge
nom rummen där nere. Lilith satt 
vid pianot i vardagsrummet. Ljudet 
av hennes sång irriterade i dag mo
dern. Hon skulle just gå in och be 
henne hålla upp, då en ringning hör
des på ytterdörren. En ilning av 
skräck gick genom den gamla damen 
— gäster voro lika sällsynta som 
ovälkomna i detta hus. 

Bletchley öppnade dörren, och då 
fru Ames hörde den besökandes röst 
kände hon blodet frysa till is i sina 
ådror. 

— Är fru Ames hemma? 
— Var god och vänta, sir. Jag 

skall se efter, sparade Bletchley. 
Innan betjänten hann alägsna sig 

frågade honom främlingen: 
— Bor det några andra här? 
Med övérraskande snabbhet skyn

dade fru Ames ut- i förhallen fram 
till den besökande och tillkastade 
samtidigt Bletchley en befallning att 
draga- sig tillbaka. 

Gästen, i vilken betjänten genast 
igenkänt den mystiske äldre man, 
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paste övertygelse och intresse för den 
vitalaste av mänsklighetens frågor. 
Hätska och simpla angrepp ha ofta 
velat giva en tvetydig tolkning v,t 
hennes ord och kasta en skugga över 
hennes personlighet. Men, man kan 
icke betvivla det, källan är ren, ock 
det är icke hennes skull, att de som 
dricka därur stundom grumla hennes 

klara vatten. 
Ellen Key kar själv i Allsegraren 

funnit gripande ord för den sorg kon 
erfarit, då hon sett ungdomen sorg
löst hålla till godo med nöjets fala 
skiljemynt i det äkta livsvärdets 
ställe. Hela detta verk bär prägeln 
av världskriget och dess förödelser av 
livsvärden och kultur. Det börjar 
med en förhoppning om framtids-
kvinnans heliga uppror mot kriget, 
höjer sig till en fredssång och slutar 
med ett siande om Det tredje riket. 
Det är redan något stort i detta att 
kunna drömma hoppfullt om en mor
gondag efter en tid som denna. Men 
Ellen Key har icke för intet keltiskt 
och småländskt blod i sina ådror. 
Man brukar säga om smålänningen 
att han skulle reda sig även på en 
öde klippa ute i havet. Ellen Key 
skulle säkert förvandla den till ett 
paradis. Och fanns icke ens klippan 
så kan man vara viss på att hennes 
keltiska fantasi skulle framskapa 
den. 

Hoppfullhet —; styrka — glättig
het — mod äro några av de fram
trädande egenskaperna i hennes per
sonlighet. Men det som utan undan
tag fängslar alla som komma i berö
ring med henne är främst hennes 
rika, för allt och alla öppna moders
hjärta. Det är icke något annat 
hjärta riktigt likt. Hjärtana liksom 
begåvningen ha sin begränsning. Man 
älskar och intresserar sig, där man 
själv möter kärlek och intresse. Men 
för Ellen Keys hjärta är intet mänsk
ligt främmande och från dess delta
gande ingen utestängd. Det är må
hända det förunderligaste och stör
sta med hennes alltigenom märkliga 
personlighet — hur hon räckt till 
för allt och alla. Hur hon räcker 
till ännu! Flertalet människor leva 
ensamma mitt inne i hjärtat av en 
brusande stad än hon gör på den 
ödsliga bergssluttningen vid Vätter-
stranden. Kunde man i fågelper
spektiv följa alla de färdande åkan
de och farande som vända sina steg 
dit och därifrån, skulle man behöva 
utsikt över hela_ världskartan. Och 
kunde man genom telepatiens fina 
nät avlyssna alla dessa färdemän och 
färdekvinnor deras tankar — i vilken 
annan belysning och ny storhet Ellen 
Keys personlighet då skulle träda 
fram för vår blick. Ty det är icke 
blott till det fräjdade namnet dessa 
vägfarare färdas, och tacksamma 
tankar och varma lyckönskningar 
från människor över hela världen till 
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stundande högtidsdag skola gå, utan 
även och kanske i ännu högre grad 
till människan Ellen Key — män
niskan med det nobla, allförstående 
och varma modershjärtat. 

—e. 

[Människovärde. 
Jag fick i dag en sådan intensiv 

lust att ta' en promenad i höstsolen. 
Man får en sådan idé ibland. Och 

någon enstaka gång förverkligar 
man den. Ty innan man i tankarna 
genomgått allt vad man måste göra 
förut, har lusten vanligen redan för
flyktigats. 

Men denna gång hade jag den 

verkliga lusten. 
.Tust som jag satt och bytte strum

por pinglade fru R. på i telefon. Yi 
kommo att tala om människovärde. 
Hon var artig nog att säga att jag 
hörde till det fåtal människor, som 
hon uppskattade för deras männi
skovärdes skull. Jag förklarade å 
min sida att jag var stolt över att få 
räkna henne som vän. Samtalet blev 
animerat och slöt med bestämmelsen 
om ett möte i Dohms- hörna — "med 
te någonstans, eftersom vi båda 
skulle ut och gå". 

Applåder och komplimanger sti
mulera som gammalt gott vin — för 
tio år sedan. Cellulosa och lingon 
ha icke helt och hållet samma ädla 
inverkan. 

Upprymd skrudade jag mig med 
drömlik snabbhet i promenaddräkten 
och rev till mig ett par handskar, 
som i trappan befunnos upplupna 
på halva högra pekfingret. Men jag 
tog saken lugnt. Jag hade ju män
niskovärde. Det är förmer än en hel 
handske. 

Man skall inte ha högfärdiga tan
kar. Man blir bara genast tillstu-
kad. Åtminstone fick jag omedel
bart vid utträdet på gatan intrycket 
av att ingen av de mötande delade 
fru R:s nobla uppfattning om min 
person. Tvärtom stirrade alla på ett 
undrande, fientligt och nästan utma
nande sätt som om jag varit en 
brottsling. 

Det ligger något kusligt i en dy
lik oförklarlig illvillig uppmärksam
het. När jag efter passerandet av 
sex mindre trafikerade gator kom 
ned på Hamngatan kände jag mig 
som om jag passerat sex skärseldar 
och nu befann mig i den sjunde och 
den värsta. Det kunde icke råda nå
got tvivel därom — jag var föremål 
för någon slags högst obehaglig upp
märksamhet. En fru beskrev en 
lång båge mitt framför min näsa för 
att längre få betrakta mig, och en 
herre ur dagdrivarnas skara bega
pade mig i ohöljd, från sekund till 
sekund märkbart fördjupad förvå
ning. 

Om någonstans en port stått öp
pen som lett ut från världen i tomma 
intet, skulle jag i detta ögonblick 
besinningslöst ha störtat mig igenom 
den. Men det finns tyvärr ingen så
dan port på Hamngatan. 

I stället fanns där Dohms hörna. 
Och i den stod fru R. Redan på av
stånd gjorde hon ett glatt igenkän
ningstecken och satte sig leende i rö
relse i riktning emot mig. 

Men plötsligt förvandlades hennes 
ansikte och hy. Hon tvärstannade 
och fick ett uttryck iso-m om hon ve
lat sjunka genom jorden och utan 
mänsklig hjälp åtminstone skulle 
segna ned emot den. 

Oroad, uppskakad i mitt innersta 

Skola vi kunna bevara våra 
bem? 

Svårigheten och ibland omöjlig
heten att erhålla hjälp till det hus
liga arbetet lägger på husmödrarne 
en arbetsbörda, vilken de måhända i 
längden icke förmå bära. 

Man rår med mycket i ungdomen 
och även under medelåldern men se
dan? Och även när kraften är som 
störst, är det icke helt tillfredsstäl
lande för husmodern att ha all sin 
tid uptpagen av det husliga arbetet. 
Hon vill också ha möjlighet att ägna 
sig åt sin familj, åt sin man och sina 
barn samt i någon mån även åt sina 
vänskapsförbindelser och intressen. 

Så som hemmen nu äro ordnade, 
är allt detta knappast tänkbart, och 
den fråga författarinnan fru Anker-
Nörregaard framställer i Nationalti-
dende: "Skola vi hunna bevara våra 
hem?" är det nog många husmödrar, 
som i våra dagar göra sig med verk
lig oro för framtiden. 

— Naturligtvis kunna vi, besvarar 
fru A.-N. själv sin fråga, bevara vå
ra hem — mäninskan har ju alltid 
vetat att skaffa sig en håla, där hon 
sovit, dejvis intagit sina måltider och 
samlat in sina förråd. Men ett hem 

bör ju vara något annat. Kan detta 
"något" skildras innerligare än -vad 
Ibsen gör det i Kœrligheden-s Kome-
die: 

"Et hjem er dér, hvor dejligt rum til 

5 er, 
skönt det för fiender syntes trängt 

for 2. 
Et hjem er dér, hvor alle dine tanker 
kan lege frit som börn paa faders 

fang, 

hvor ej din röst paa hjertedören 
banker, 

för svaret lyder i beslsegtet sang. 
Et hjem er dér, hvor dine haar kan 

graane 
og ingen marker, at du œldes dog, 
hvor k a; re minder dsemrer for at 

iblaane, 
som aasens rygning blaaner bog om 

iskog." 

Detta måste för alla tider betrak
tas som själva kärnan i ett hem, men 
ramen måste förändras i överensstäm
melse med tiden, med de rådande för
hållandena. 

Förr i världen var det den rikliga 
tillgången på billig hjälp utifrån, 
som gjorde det lätt för husmodern 
att hålla hemmets maskineri i gång. 
Hjälphustrur och tjänarinnor — se 
där själva huvudproblemet i fråga 
om våra hems organisation. Innan 
vi rett upp tjänarinnefrågan skola vi 
icke komma ut ur den kris, som nu 
övergår våra hem. 

Det har, framhåller författarin
nan, föreslagits, att det husliga ar
betet skulle centraliseras, 

att alla familjerna i ett hus skulle 
ha gemensam städhjälp, 

att maten skulle komma till dem 
pr hiss från centralköket nere i käl
laren, dit den begagnade servisen 
skulle returneras för diskning, 

att småbarnen skulle leka i gemen
samma leksalar, övervakade av en 
sköterska och 

att tvätten skulle omhändertagas 
av husets egen tvättinrättning. 

Befriad från det tyngsta och gröv
sta arbetet skulle husmodern utvilad 

skyndade jag fram. Hon var blek, 
läpparna darrade. 

— Kära Ragna, viskade hon med 
flämtande stämma och drog mig in
till sig — du måste skynda dig och 
ta en bil. 

— Men, kära du, mår du inte väl? 
— Jo jag, men du —orden nästan 

dogo på hennes läppar — du har ju 
glömt att byta den ena strumpan! 

Tablå! 

En blick nedåt förklarade allt. Un
der klädningsfållen stack ett grått 
och ett brunt ben fram. 

Jag tog verkligen en bil och den 
nästan avdånade fru R. med mig i 
bilen. 

Och nu är jag hemma igen. I 
maka strumpor och en betydligt till-
nyktrad sinnesförfattning. 

Ack, kära fru R, Vad betyder 
egentligen människovärde ! 

Det behövs ju bara att några hår-
strån ligga snett, att en hatt sitter 
bakvänt eller att man bär strumpor 
av olika slags garn för att det i ett 
slag skall vara totalt värdelöst. Att 
förlita sig på det är att grunda sitt 
liv på lösan sand. Då är det till-, 
rådligare att bygga sin tillvaro på 
de värden, man kan köpa i manufak-
turaffärerna, och vilkas kvalitet hela 
världen förstår. 

Ragna Peters. 
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starkaste galoscherna bära vidstående 
märke. 

omsorgsfullast tillverkade galosch 
erna bära vidstående märke. 

elegantaste och lämpligastegalosch-
modellerna bära vidstående märke. 
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JOHN A. GMM 
Korsgatan 12 

Göteborg 

och i bäista humör kunna taga emot 
sin man och sina barn, när de efter 
slutat arbete eller slutad skoldag 
återvände hem. 

Allt detta är emellertid för "fär-
digsytt" för vår smak och, hur egen
domligt det än må låta, även för 
dyrt. Varje duktig och arbetsam 
husmor vet, att det arbete hon per
sonligen utför skulle bli för dyrt för 
en ordinär borgerlig hushållsbudget 
om det skulle värderas i pängar och 
betalas kontant. Centralisering av 
arbetet på alla områden, så som det 
föreslagits, är knappast den rätta- me
toden på våra breddgrader. 

Fru A.-N. nämner därefter den 
amerikanska lösningen av hemfrå
gan. Familjen reder sig här — de 
rikare hemmen naturligtvis icke med
räknade — utan tjänarinna genom 
att samtliga medlemmar, man, hu
stru och barn deltaga i det husliga 
arbétet, vilket därjämte i hög grad 
underlättas genom våningarnes och 
särskilt köksdepartementets prakti
ska inredning. 

Författarinnan berör sedan en frå
ga aktuell i alla länder och av vars 
lösning husmödrarne vänta de bästa 
resultat. Man påkallar åtgärder för 
den kvinnliga ungdomens utbildning 
i husligt arbete, varigenom hemmens 
behov av skolad arbetskraft skulle 
tillgodoses. 

Fru A.-N. berättar nu om Hus-
assistentföreningen i Köpenhamn och 
om hur denna genom sina kurser i 
husligt arbete i hög grad bidragit till 
att den begränsade assistentkraft, 
som , finns tillgänglig på arbetsmark
naden, är väl fackutbildad. 

Men härmed har en ny svårighet-
rest sig för husmödrarne. Just för 
att denna arbetskraft är så präktig 
och kunnig, har den blivit för dyr 
för hela medel-klassen, även om hem
men ha att röra sig med en så pass 
god inkomst som 10,000 kr. Kostna
den för en utbildad assistent måste 
beräknas till inemot 2,000 kr., en ut
gift för oproportionerligt stor med 
hänsyn till hemmens inkomster. 

Återstår då frågan: Kan husmo
dern reda sig ensam? Kommer icke 
allt det arbete, som faller på henne, 
att gå förödande ut över hemmets 
största värden? Kommer icke det 
bästa modern och makan ger i ett 
hem att bokstavligen kastas ut med 
skurvattnet? Kunna våra hem -orga
niseras enklare, så att arbetet blir 
överkomligt för husmodern och en 
med henne solidariskt arbetande fa
milj? Kail man utfinna i verklig 
mening arbets-, tids- och kraftbespa-
rande metoder för de husliga syss-

ÏÏÀ &a vacjL 

SQabta, 

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

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 
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hälsningar 
över hela jorden. Kungl, 

Hovleverantör 

Beställningar å blommor ombesörjes kost
nadsfritt under garanti för omsorgsfullt 
utförande å alla platser av 

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 — 10365. Telegr. Vasa, 

Medlem av Föreningen för blomsterbe-
ställningsförmedling samt de internatio
nella organisationerna F. T. D. i U. S. A. 
samt B—V. i Tyskland. 6000 medlemmar, 
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Offentliga nöjen. 

S t o r a  T e a t e r n .  
kl !>30 Billiglietsmatiné: 

ggndag 
LÄDERLAPPEN. 

Varje afton kl. 7,30: 

g b EVINNAN MARIZA. 

Lorensbergsteatern. 
Söndag kl. 6 e. m.: 

ytterligare en gång på begäran: 

VI Ä' ALLA LIKA. 

Varje afton kl. 8 : 

HJÄRTER ÄR TRUMF. 

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

Snälla människor - ocl) 
styaaa. 

Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

' N y a  T e a t e r n .  
.. Aag kl. L3°: Billiglietsmatiné: 

^ ßARKEN MARGARETA. 
K1. g: REGGIES BRÖLLOP, 

kl. 8- LIVET PÅ LANDET. 

' L i l l a  T e a t e r n .  
Söndag kl. 1,30 Billiglietsmatiné: 

gRÖDERNA ÖSTERMANS HUSKORS. 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

JAG GIFTA MIG — ALDRIG! 

Fru LISA KRANTZ 
Syateljé 

Vadmansgatan 4 Telefon 8151 

rekommenderas 

Ccatcr. 
"Grevinnan Mariza". 

Det var med högt spända förvänt
ningar den fäs-tklädda- göteborgska 
jremiärpu'bliken i torsdags infunnit 
sig i Stora teaterns till sista plats 
fyllda salong. Två stora attraktio
ner doldes nämligen bakom de tun-
j»a ridåvecken — Kålmåns nyaste 
«perett Grevinnan Mariza och hela 
Stockholms avgudade favorit Margit 
Rosengren. 

Förväntningarna gäckades ej hel
let, särskilt va-d den berömda gästen 
mgkr. Margit- Rosengren var strå
lade, glittrande, oemotståndlig. När 
sista ridåfallet kom, sedan hon i den 
tna toiletten mera lysande än den 
andra låtit -sitt väsens charme verka 
på -salongen, fanns nog ingen däri 
som tyckte -att ryktet överdrivit. 

Kanske man t. o. m. kan säga att 
det var fru Rosengrens förtjänst helt 
och hållet att Kålmån denna gång 
alls hemförde någon seger. Till 
l-zardas f urst-in nan når Grevinnan 
Mariza ingalunda upp. 

Men Stora teatern hade med en 

Det är något gåtfullt med värl
dens dom över människorna. Det 
finns liksom ingen rättvisa i den. 
Hui vipp star exempelvis begreppen 
snälla och stygga människor, och 
vad vilar egentligen omdömena på, 
om man börjar gå till grunden av sa
ken? 

Reflexionen inställde sig en dag, 
då undertecknad hörde det superlati-
v-aste beröm över en sådan allmänt 
som snäll ansedd -människa, medan en 
nära anförvant till henne samtidigt 
blev föremål för mindre smickrande 
uttalanden. 

Efter samtalet kom jag att reflek
tera över de två däri omnämnda- da
merna, som jag båda -sedan många 
många år tillbaka känner lika in
timt. Och, sanningen att säga, häp
nade jag över de resultat jag kom till. 
Intresserad av utgången började jag 
fundera vidare över andra s. k. 
snälla och stygga människor i min 
omgivning och kom alltjämt till 
slutsatsen att man ifråga om såväl 
de förra som de senare gör klokast 
i att följa maningen i Fröding-s ord i 
En fattig munk från Skara: 
"Thy skall du ej mycket berömma, 
Ej mycket häckla och döma." 

För att nu hålla mig till -det för
sta fallet, den i superlativa ordalag 
berömda snälla frun — vad har hon 
på det hela taget gjort- för att för
tjäna sitt rykte? 

Jag vill här förutskicka anmärk
ningen att jag i likhet med andra 
funnit henne vara en sådan där ove
dersägligt snäll varelse, som man ic
ke ens drömmer om att kritisera. 
Men mu, i eftertankens ögonblick, 
när jag skall försöka utreda varför 
hon anses så snäll, finner jag icke 
ett enda övertygande och brukbart 
motiv. Det står alldeles klart för 
mig att hon som människa är och 
alltid varit en av dessa negativa na
turer ,som låta världen ha sin gång 
som den vill, utan att dess öden på 
något sätt störa- hennes jämvikt. Som 
maka, mor och husfru än hon lika
ledes en utpräglad låt-gå-natur, som 

charmant uppsättning, ett lysande 
gästspel och sina egna yppersta 
operettkra-fter förlänat premiärkväl
len en festivitas som hade mycket, 
mycket starkt tycke med en general-
succés. 

Nya Teatern upptar niu i veckan 
"Livet på landet", en [pjäs med stor 

dragnings-kraft. 

först och främst skyddar sin egen 
ro och bekvämlighet. Make och barn 
få i ist-or utsträckning reda sig själ
va, de senare vanda därtill från allra 
tidigaste år. I fråga om hemmets 
ekonomiska skötsel -går allt på sam
ma lättvindiga sätt. Aldrig har nå
gon oro för framtiden inspirerat hen
ne till några sådana anordningar och 
stor omsorg krävande system, som 
göra en hel del duktiga och omtänk
samma- husmödrar så impopulära i 
deras kök. Hon tar lugnt dagen som 
den kommer -och för inte väsen om 
gasen går till 75 kronor i st. f. 30 
kronor i kvartalet eller om steken 
är vidbränd och torr i -stället för 
brunsfcad och saftig. Denna släpp-
hänthet gör henne avgudad av un
derordnade. Frun är ju så förfärligt 
snäll! De slippa snubbor och an
strängningar, slippa 'att tyngas av 
någon obehaglig ansvarskänsla. 
Frun kan inte bli ond! 

Nej, visserligen. Men hon kan 
heller inte bli hänförd, gripen, oro
ad. Hon bibehåller jämvikten, där 
andra skakas, är oberörd, där andra 
tåras, lugn där andra oroas av onda 
aningar. 

På direkt vädjan vägrar hon ej sin 
tjänst eller hjälp, men uppsöker ej 
självmant den dolda nöden, undrar 
ej över en tystnad vän, påtar sig in
ga överflödiga omsorger. Utan nå
got brinnande intresse för någon el
ler något-, för nu- eller framtid låter 
hon dagarna gå. Inga osjälviska 
gärningar eller stora offer kanta hen
nes väg. Hon "finner sig" bara i 
allt som det är. Och mer behöver 
hon ej för att alla samfällt skola 
vittna om henne att hon är en av de 
snällaste människor jorden bär. 

Men den andra, den icke-snälla 
frun —• hurudan är då hon? — Den 
andras fullständiga motsats. Med 
en stark personlighets levande in
tresse har hon omfattat allt, make, 
barn, hem, vänner. Hon har givit 
mycket och krävt mycket. Och av 
sådant blir ofta strider. Men sina 
plikter har hon aldrig på någon 
punkt svikit. Hela hennes liv har 
varit rörelse — steg, de tusen omsor
gernas, de obelönade gärningarnas 
många oräknade steg. Hon har hål
lit ordning och tukt på sitt husfolk, 
men även lärt det något. Hållit hus
hållningens tömmar strama, men 
därför även sparat något. Hela hen
nes livs strävan har gått ut på att 
ställa det väl för de sina och hemmet. 
Som vän är hon fast och trogen, och 
tytsnar någon, hon håller av, fylles 

"Personlig 
frälsning" 

Sven Lidmans nya märkliga 

bok. 

Av I. D. 

En bok ligger framför mig på bor
det, en bbk, vars omslag är så olika 
omslagen till de böcker, som bruka 
komma till ett redaktionsbord för an
mälan. Det är helt vitt med ett- gyl
lene kors, ett krusifix. 

Detta- kors är icke stort, dess matta 
guld skiljer sig icke mycket från pap
perets glänsande vithet, men hur do
minerande är det icke, hur binder det 
icke blicken, tanken vid sig! Högt 
över korset står i svart arbetets 
namn, "Personlig frälsning", och 
författarens, Sven Lidman. 

Medan min Hick ännu dröjer vid 
den ouppskurna bokens rena vackra 
yttre minns jag plötsligt —- — 

Det är en vinterkväll. Från köl
den och den mörka söndagsstillheten 
ute på gatan har jag kommit in i 
en stor upplyst samlingssal. Ehuru 
det ännu är mycket tidigt står knap
pa-st en ledig plats att upptäcka. 

Det är de s. k. pingstvännerna, som 
anordnat ett offentligt möte. Det är 
den första och till skrivande stund 
den enda gången jag bevistat en så
dan sammankomst, Jag har kom
mit i den vällovliga avsikten att sö
ka bilda mig en åsikt om denna re
ligiösa rörelse, som ehuru den ställer 
sig på samma grund som de första 
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hennes hjärta, av oro, och hon lugnar 
sig icke, förrän hon vet orsaken. Gå
vorna rinna icke planlöst genom hen
nes händer, men hon ger med upp
riktigt hjärta och helst där det be
hövs. Utan att någonsin spara- sin 
egen ro eller bekvämlighet har hon 
varit och är alltjämt omtänksam, 
offrande och god i gärning. Och 
likaväl ! Ingen -människas första 
spontana omdöme om henne blir att 
hon är snäll, långt mindre en av de 
snällaste på jorden. 

Varför? — Ja, varför? Det är 
just frågan. Kan någon av Kvinnor
nas Tidnings ärade läsare, efter be
grundande av -likartade fa-Il i egen 
omgivning, måhända besvara den. 
Nöjaktigt förklara, varför så många, 
som med ingenting annat än möjligen 
goda ord göra något därför anses 
som snälla människor, medan andra, 
som i gärningar visa sig goda, men 
kanske äro sparsammare med de go 
da orden, ofta ställas under den ru 
brik, där de icke riktigt isnälla män 
niskorna inrangeras? 

kristna, tror som de, och väl också 
försöker handla som de, kommer så 
mycken oro åstad, denna rörelse så 
föraktad, så hatad, så hånad, så 
svartmålad och —• trots allt detta — 
.växande, segrande hos de breda folk
lagren i de många länder, där den 
vunnit insteg. 

Publiken är fulltalig. 
Flertalet av dessa ansikten före

falla bekanta, ehuru visserligen ut
trycket är ett helt annat än det van
liga. 

Det är dem man ser på gatan och 
i spårvagnarne, när fabrikerna och 
arbetslokalerna tömmas, gråa, ut
tryckslösa, undrande, resignerade 
eller hatfullt- sammanbitna. Eller 
man ser dem i nöjeslokalerna ännu 
unga. käcka, sorglösa och lustiga. 
Det är människor som arbeta och äro 
betungade eller människor, på vilka 
denna 'beteckning skall passa in om 
något tiotal år, då ungdomstiden med 
dess för den ensamme rikliga inkom
ster och dess -många nöjen skall höra 
till ett förflutet och medelåldern i 
stället vära inne — varje morgon 
skola de vakna till ett fult rum i en 
a-rbetarka-särn, till ett knappt bröd 
åt många mat-friska munnar, och sex 
morgnar av sju till fa-briksvisslan — 

De äro alla vårdat söndagsklädda. 
En är det icke. Hans kläder skulle 
vara usla även i vardagslag på en 
arbetsplats. Den gulgråa färgen 
skriker mot de andras -mörka vinter
habiter, men ingen ser på honom. 
Icke heller han på någon. Varför 
har han kommit hit in i ljuset från 
det skumma hål borta i storstadens 
utkant, där han väl eljes döljer sitt 
elände? Den sänkta blicken ger in
get svar. Det blåröda ansiktet är en 
förfallen människas. 

Inför -denna- publik är det Sven 
Lidman talar. 

För endast några år -sedan var han 
en av de främste bland våra -modär-
na romanförfattare. Framtidens väg 
låg utstakad framför honom och 
ledde trygg, lättgången och solbelyst 
till frestande mål. 

Varför gick han den icke? En re 
ligiös kris omvärderade på ett säll
samt sätt livets värden för honom 
Han aktade det han ägde och som i 
världens ögon var rikt och avunds
värt för ringa, sköt det ifrån sig och 
upptog i stället en lekmannapredi
kants — för vanlig uppfattning — 
ringaktade och glädjelösa verksam
het. 

Denna omvandling var helt säkert 
ingen med hans väsende överens
stämmande, gradvis försiggående na
turlig utveckling. Den var en ny
födelse — den gamla -människan var 
död och en ny människa med ett an
nat hjärta, et-t annat sinne började 
sin jordevandring. 

Men man -måste tro, att det var 

erbjuder 
största 
urval i 

Silke-Strmnnor 

ett förutbestämt stort öde, som här 
efter en lång förberedelse fullborda
des. 

Väckelsepredikanten Sven Lidman 
har sin stora betydelse för den re
ligiösa väckelsen i vårt land kanske 
huvudsakligen därför att han tidi
gare var den kände författaren Sven 
Lidman. 

Han skulle aldrig för de arbetan
de och betungade blivit vad han är, 
om han stigit upp ur deras egna led, 
om han sett på tillvaron med deras 
ögon. Han skulle icke som han nu 
gör kunnat visa dem och bevisa hur 
litet livet i världen, ur en högre syn
punkt sett, har att ge människan även 
när det är som givmildast, när det 
skänker rikedom, ära, vällevnad, nö
jen. Han skulle icke utan sitt tidi
gare "världsliga liv" och sin omvän
delse, vilken gav så starkt genljud, 
kunnat framstå som ett trosvittne, 
inför vars förkunnelse även den re
ligiöst föga intresserade måste stan
na i eftertanke och självrannsakan. 

Nu inför denna församling talar 
han om "skadade själar", utgående 
från bibelordet: "Ty vad skall -det 
-hjälpa en människa, om hon vinner 
hela världen men förlorar sin själ? 
Eller vad kan en människa giva till 
lösen för sin själ?" 

Hur andlöst lyssnar icke publiken 
till hans ord: "Under detta doms- och 
-förklaringsords eviga ljus få kejsa
ren och trälen, statsmannen och tig
garen, den rikaste och den fattigaste, 
den heligaste och den uslaste träda 
fram inför evigheten ut-an rang, ri
kedom eller rykte att åberopa, en
sam, naken och uppenbar med detta 
enda att ansvara och avlägga räken
skap för: sin själ!" 

Han talar om ansvar, vedergäll
ning, frestelse, synd, om fläckade 
och förlorade själar, om korset på 
Grolgata, om frälsning —- — 

Salen tömmes långsamt. Bland 
den välklädda skaran i trappan går 
också trashanken. Har han sökt nå
got här för sin själ? Har han fun
nit det? Kanske ! 

Allt detta står levande för mig, 
när jag går att iläs-a Sven Lidmans 
bok. Samma starka stämning som 
då vid denna säregna predikostund 
tar mig fången, när jag läser sida 
efter sida-, gripen av detta djupa nä
stan mörka livsallv.a.r, denna till ef
tersinnande befallande stämma, det
ta den borne diktarens sköna må-
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EldbegängelsefSreningens expedition. 
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Kvinnornas Tidning 
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^ ^h, ni äy från London? ut-
a'st lady Bamber intresserad. Min 

11 har kontor i City — kanske 
*så ni __ 
H r ^rnith skakade på huvudet, 

jj. Jag har inte slagit rot ännu. 
^ la föräldrar äro -döda — jag är 

L°ndons otaliga hemlösa unga 

.. lS^ farligt är -det väl inte, 

har Bamber lugnande. Ni 
vänner? 

tgr ^^IVller? upprepade ha-n i bit-
n- Vänner? Vad rätt har man 

att vänta vänskap En ovärdig 

som jag 
Han fullbordade icke meningen 

men iakttog förstulet den verkan 
hans ord hade på lady Bamber. Hon 
föreföll både intresserad och rörd. 
Hennes blick tycktes säga, att hon i 
den här unge sympatiske m-a-nnen 
med det .melankoliska sinnelaget fun
nit ett värdigt föremål för sitt in
tresse och sin människokärlek. 

Med mera värme än förut utbrast 

hon: 
— Förlora inte modet. Det är al

drig för sent a-tt ångra sig. Om ni 
verkligen, som ni säger, känner er 
ovärdig, så bevisar det att ni inte är 
för -stolt att erkänna edra fel, och 
ett sådant erkännande är ju början 

till ånger. 
Ack, -om jag endast själv kun

de se saken på det sättet, utbrast- hr 

Smith med en djup suck. 
Jag har rätt, tro mig, svarade 

lady Bamber, ivrig att uppmuntra 
honom. Inom kort kommer ni att 
betrakta, er sjukdom som en välsig
nelse — lägg mina ord på minnet. 
Den har öppnat edra ögon, sade hon 

i nästan högtidlig ton. 

Redan tröstad smålog konvalescen

ten mot henne. 
— Ni har givit mig nyt-t liv -och 

nytt hopp, viskade han. Jag -far till
baka till staden med en känsla av 
att jag, trots allt, -dock kanske har 
något att leva för. Jag skall aldrig 
glömma, er vänlighet, och jag hoppas 
att med tiden kunna ibliva mera- vär

dig er sympati. 
Hans röst hade fått ett ännu var

mare tonfall — han såg en ung dam, 
en trogen kopia av den äldre, lång
samt närma sig den plats, där han 

befann sig. 
Lady Bamber uttalade en trosviss 

förhoppning, att det nog skulle gå 
honom väl i framtiden och upptäckte 
därefter sin äldsta dotter, som nu 
hunnit fram och stod bredvid henne. 

— Fru Cooke har kommit och ön
skar tala med dig, mamma, sade den 
unga flickan efter att ha växlat en 
snabb blick med hr Smith, som efter 
att artigt hava blottat sitt huvud lu
tade sig tillbaka i rullstolen liksom 
för att icke vara till besvär. 

—- Så olägligt hon alltid kommer, 
utbrast lady Bamber misslynt. 

Den unga damen svarade icke, men 

istannade kvar för att vänta på mo
dern. Lady Bamber reste sig mot
villigt; 

—• Jag skulle gärna vilja träffa 
er igen. Det gör mig så ont, att ni 
känner er ensam och olycklig. Kan
ske kommer ni häråt senare i dag 
eller i morgon? 

Hr Smit-h tvekade ett ögonblick 
med svaret, men sade sedan i resig
nerad ton: 

-— Jag reser nog härifrån i mor
gon. 

Lady Bamber kunde knappast döl
ja sin missräkning: — Jag förstår 
inte, att man låter er resa, innan ni 
helt återvunnit edra krafter? 

H'r Smith gav henne en tacksam 
blick. 

— Det finns inte många, som äro 
mäktiga en sådan medkänsla. Andra 
behandla en, som man förtjänar, men 
ni är god och överseende. 

Den unge mannen kände med sig 
att han tillvunnit sig icke blott den 
äldre damens intresse utan även den 
unga flickans. Maude Bambers el
jes bleka- ansikte övergöts av en varm 
rodnad, när hon växlade ännu en blick 
med den sympatiske främlingen. 

— Då träffas vi alltså inte -mera, 
utbrast lady Bamber tydligen rätt 
missnöjd med detta sakförhållande. 
Eljes brukar jag alltid taga en pro
menad på aftonen vid åttatiden. 

Han skakade på huvudet, 
— *Så sent får jag knappast lov 

att vara ute, sade han i en ton av 
saknad. Med en snabb blick åt det 
håll, där den unga, flickan stod tilla
de han: — Jag skulle möjligen kun
na komma hit vid sextiden. 

—; Just då är jag hindrad, förkla
rade lady Bamber. Men jag hop
pas, tillade hon, i det hon räckte ho
nom handen, att ni stannar kvar 
över morgondagen. 

Man skildes åt, med tydlig obenä
genhet. Bakom moderns rygg fick 
fröken Bamber mottaga ännu en le
ende blick och en vördnadsfull häls
ning av den intressante främlingen, 
i vars väsende den uppmärksamme 
iakttagaren i detta- ögonblick skulle 
kunnat skönja något, -som förut icke 
funnits där — en gnista uppriktighet 
och verklig känsla. 

* 

Under tiden hade något av vikt 
inträffat på Old Court. 

Fru Arnes hade med hjälp av sin 
käpp och Simmonds starka arm kom
mit ner från övr-a våningen och van
drade nu rastlöst fram och åter ge
nom rummen där nere. Lilith satt 
vid pianot i vardagsrummet. Ljudet 
av hennes sång irriterade i dag mo
dern. Hon skulle just gå in och be 
henne hålla upp, då en ringning hör
des på ytterdörren. En ilning av 
skräck gick genom den gamla damen 
— gäster voro lika sällsynta som 
ovälkomna i detta hus. 

Bletchley öppnade dörren, och då 
fru Ames hörde den besökandes röst 
kände hon blodet frysa till is i sina 
ådror. 

— Är fru Ames hemma? 
— Var god och vänta, sir. Jag 

skall se efter, sparade Bletchley. 
Innan betjänten hann alägsna sig 

frågade honom främlingen: 
— Bor det några andra här? 
Med övérraskande snabbhet skyn

dade fru Ames ut- i förhallen fram 
till den besökande och tillkastade 
samtidigt Bletchley en befallning att 
draga- sig tillbaka. 

Gästen, i vilken betjänten genast 
igenkänt den mystiske äldre man, 
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lande .språk, denna absoluta trosviss
het —t — 

En bok . som denna kan icke refe
reras. Den bör läsas. 

För att ge en föreställning om 
hurudan den är citeras här nedan ett 
'brottstycke ur artikeln: "Ordet som 
förbliver". 

Författaren har vid ett tillfälle 
utanför Stockholms central stannat i 
begrundande inför den med morgon
tåget ankommande, till sitt arbete 
i staden framstörtande människo
massan, en ström av ansikten präg
lade av den uppjagade brådskan i 
förvärvslivet. 

Han talar därefter om en affärs

man, vilken nått det mål han satt 

för sitt jordeliv: egen villa, egen 

bil, egen motorbåt, övervhuvudtaget 

allt som inneslutes i begreppet rike
dom. 

Denne man kommer sedan att un
derkänna sitt livs arbete och att söka 
andliga värden. Impulsen till denna 
omvändelse utgår från en dröm, vil
ken Lidman skildrar sålunda: 

"Han drömde att han flög genom 
en mycket trång och mörk tunnel — 
att han själv var en mörk, svart, 
vampyrliknande fågel. Hans första 
erfarenhet i drömmen var en kval
full skrämmande känsla av att han 
flög bredvid ett oändligt antal fåg
lar alldeles lika honom själv — alla 
svarta, vampyrliknande väsen, som 
med svarta, tunga vingar piskade 
luften i den trånga, mörka tunneln. 
Luften därinne var tung, het och 
kvävande, och det krävde allt mer 
och mer ansträngning att svänga de 
tunga vingarna och hålla sig svä
vande. 

Men var det då tvunget att flyga 
så högt och så fort? 

Hans blickar riktades nedåt, och 
då fick han plötsligt ise, att hela tun
nelns botten var täckt med lager av 
döda fåglar, döda svarta, vampyr
liknande fåglar, alldeles lika honom 
själv, och ögonblicket efter föll en 
kamrat bredvid honom nedåt och 
blev liggande i högen av de andra dö
da. och det blev fler och fler, som 
ej orkade flyga mer. utan sakta sjön-

ORREFORS 
har sedan länge inom sin tillverkning av enkla, 

blåsta eller pressade hushållsglas arbetat med fram

ställandet av rationella och smakfulla former för 

alla i dagligt bruk förekommande typer. Glasen 

göras såväl i vanligt ofärgat som i blått eller topas-

färgat sodaglas. 
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ko nedåt på ängsligt, krampaktigt 
flaxande vingar. 

En ångest utan gräns och namn 
grep honom. Han tänkte: 

• Jag måste flyga ännu mycket 
snabbare och fortare — jag måste 
komma ut ur denna trånga, mörka 
tunnel — jag tål ej att flyga längre 
i denna heta, kvävande, tunga luft. 

Och han spände sina vingar till 
förnyad flykt. 

Men ju mer han spände sina kraf
ter, dess tyngre och mer kvävande 
kände han luften omkring sig, dess 
svårare blev det att flyga. Ångest och 
förtvivlan pressade hans hjärta sam
man i ordlös skräck. Han såg nya 
fåglar falla och pressas ned av nya 
döende, som föl-lo på dem. 

man med dem, blev hans ångest och 
fasa honom övermäktiga. Hans få
gelnäbb vidgades till ett ångestskrik' 
så övergivet, så dödsförtvivlat, så 
isande gällt, att han vaknade vid det 
—• vaknade ur sin dröm med en hem
lighetsfull förnimmelse av, ett out
plånligt medvetande om, att vad han 
sett i drömmen var det verkliga livet, 
var en bild av det liv, som han levde 
och som leves i denna vår värld." 

EfCST/lOMS „ 

JJ1STMJOL 
0/l£OHO KEM.-TEKN. FABR. IK 

G H U A / O A O  i  o s a  

Han hade endast en tanke: Jag 
måste ut — jag måste få fotfäste 
— jag måste få fast mark under föt
terna. Detta får ej- fortsätta längre, 
detta kan jag ej längre vara med om. 

Men hans vingars kraft blev endast 
mindre och mindre, och han sjönk 
allt mer och mer, och han kände re
dan huru större och starkare fåglar 
flögo över hans huvud, piskande den 
heta, kvava luften med tunga, vi
nande vingslag! Och plötsligt svek 
honom hans styrka, vingarna vägra
de att bära honom, och maktlös, döds
skrämd sjönk han ned mot tunnelns 
botten av redan döda eller döende 
fåglar. 

Men när hans egen fågelkropp 
maktlös blev liggande där mellan de 
andra ännu varma, flämtande, heta, 
nyfallna fåglarnas kroppar, och han 
kände den klibbiga unkna värmen 
från dem liksom smeta honom sam-

Den nya kvinno

sjukdomen. 

Vår tid har fått en ny kvinnosjuk
dom, det ansvällda, missfärgade be
net. 

Sjukdomen angriper flickor och 
yngre kvinnor, vilka gå med korta 
kjolar och under den kalla årstiden 
använda silkesstrumpor, medan de
ras förståndigare jämnåriga eller äl
dre medsystrar som hålla sig till var
ma ullstrumpor gå fria. 

Sjukdomen är emellertid icke all
män hos de förstnämnda, ehuru rätt 
ofta förekommande. Läkarne an
taga att den är ett slags frostsjuk
dom och att den förnämligast upp
står hos personer som ha anlag för 
frost. Vid de lättaste fallen är det 
endast smalbenet, som i någon mån 

Ä K t a  s p i r e l l a K o r s e t t e r  
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svullnar och missfärgas, men det fin
nes också verkligt ohyggliga fall då 
foten och underbenet upp till knäet 
bliva uppsvällda, rödblåa-, svampiga 
och iskalla. 

De "blåa benen" observerades först 
1917—18, då de mycket korta kjo
larne och de tunna isilkestrumporna 
blevo allmänna och sjukdomen kul
minerade 1922. I den mån kjolarne 
sedan dess förlängts har den avtagit. 

Åkomman är lätt botad, om man 
genast tar i tu med den. Botemedlet 
heter tjocka ullstrumpor och varma 
skodon. I svårare fall måste läkare-
hjälp sökas! 

INervöjukbemmet Bunnsvikcn. 

Förra innehavarinnan av det väl
kända nervsjukhemmet "Jacobsdal" 
i Göteborg sjuksköterskan fröken 
Ulla Johansson har tillsammans med 
sjuksköterskan fr. Maria Thunqvist 
öppnat ett nervsjukhem "Bunnsvi-
ken" på småländska höglandet i när
heten av järnvägsstationen Bunn på 
J önköping—Gripenbergs-banan. 

Hemmet, som har en utomordent
ligt vacker belägenhet vid sjön Bunn 
och är omgivet av en härlig park, 
är avsett för nervsjuka, för vilka 
hemvårdnad är olämplig eller omöj
lig att genomföra. Mathållningen är 
god och priset moderat. Övervak
ningen av sjukhemmet utövas av dok
tor La-urentz, Jönköping, som lämnar 
alla upplysningar. De båda före
ståndarinnorna äro examinerade sjuk
sköterskor med nervsjiukas behand
ling som specialitet. Postadressen är 
Bunn. 

Sko, 
som passar Eder i s&väI ej 

som bekvämlighet, finner Ni alltid 
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aluminiumkäii är 

Zelos Aluminiumputs 

BREVLADA. 
Mary. Edra pristävlingsförslag 

saknade blott en förtjänst — origi

nalitet. Vi tacka emellertid varmt 

lör intresset och skola måhända fun

dera på ett av de lämpligaste av dem. 

Varför? Svaret återfinnes i detta 

n:r. Att artikeln ej synts tidigare be

ror enbart på att vi ännu ej kommit 

därhän att fira jul vid midsommar. 

Lurad litteraturintresserad, fru. Vi 

beklaga, men förstå inte godtrogen

heten. Om man för en viss summa, 

blir lovad något som i värde många, 

många gånger överstiger densamma, 

gör man klokt i att alltid misstänka 

osunt geschäft eller bedrägeri. Och 

av två skäl bör man ej beiatta sig 

därmed: för det första emedan man 

antingen själv blir lurad såsom nu 

Ni, eller lurar man någon annan, om 

villkoren verkligen uppfyllas. Ty 

att få exempelvis en symaskin gratis 

om man bara köper ett 75-öreshäfte 

är inte heller tillfredsställande för 

våra hedersbegrepp. En tur i oturen 

var ju dock att visdomen denna gång 

kunde köpas för en så jämförelsevis 

ringa panning. 
Trogen läsare. Det gläder oss upp

riktigt av hjärtat! 

det ypperligaste puts- och 
rengöringsmedel. Stora bleck
burkar à 40 öre. 
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vilken han antagit vara en detektiv, 
bugade sig stelt. 

— Jag förmodar, att ni väntat, 
att jag skulle komma hit. sade han 
kyligt. 

Den lilla, damen var lugn och be
härskad. 

— Nej, svarade hon i vass ton. 
Ert besök kommer fullständigt över
raskande för mig. 

Främlingens ansikte hade fått ett 
ironiskt uttryck. 

— Ni kanske inte häller vet, att 
jag varit här en gång förut? 

—• Jag har hört att en person vid 
något tillfälle utspionerat mitt hus 
och även ställt en del frågor till 
tjänstfolket, men jag måste erkänna, 
att jag inte ett ögonblick misstänkte 
er för ett så — minst sagt — egen
domligt uppträdande. 

Främlingen tog hennes i spetsig 
ton uttalade ord med stort lugn. 

— Nu för tiden måste man göra 
många besynnerliga saker, om man 
vill uppfylla sin plikt, svarade han. 
Om jag spionerat, så har det berott 
på att jag misstänkte, att husets fru 
vid direkta frågor skulle lämna svar, 
som icke innehöllo den verkliga san

ningen. Men kanske har jag varit 
orättvis — vill ni ge mig de upp
lysningar jag önskar? 

Under det att han talade hade fru 
Ames' väsende undergått en påfal
lande förändring. Säkerheten hade 
efterträtts av en tydlig oro. Genom 
fönstret åt parken till hade hon sett 
trädgårdspojken med rullstolen *när-
ma sig byggnaden. 

— Var god stig in i salongen, sade 
hon i nästan hjärtlig ton. 

Men främlingen hade observerat 
den skrämsel, som präglade hennes 
ansikte och vände sig om för att föi-
isöka utfinna vad som framkallat 
den. 

Ögonblicket därefter riktade han 
sig åter till fru Ames och sade bråd
skande: 

— Jag tror inte jag behöver be
svära er med något samtal. Hälsa 
Lilith! — Adjö. 

Innan fru Ames hunnit göra nå
got för att hindra honom, hade 
främlingen redan lämnat hallen och 
stod nu ute på trappan med blicken 
följande rullstolen som påskjuten av 
trädgårdspojken långsamt närmade 
sig. Både pojken ooh sjuklingen i 

vagnen tycktes befinna sig i ett så 
upprymt humör, att man kunde 
misstänka att de på hemvägen gjort 
en avstickare in på det lilla värds
huset. Hr Smith underhöll sig och 
sin unge drabant med en munter vis
stump, då han plötsligt fick syn på 
främlingen. 

Ett ögonblick satt han förstelnad, 
men i nästa rusade han upp med ett 
utrop, som skulle förfärat lady Bam-
ber, och störtade bort, i vild flykt. 

Främlingen syntes ha väntat nå
got sådant att döma av den snabb
het med vilken han upptog förföl
jandet. Den vilda jakten gick fram 
över gräsmattorna förföljaren hack 
i häl efter den flyende. Men icke 
ett enda utrop, icke ett ord! 

Alldeles invid ett tätt buskparti 
lyckades det främlingen att upphin
na Smith och få ett fast grepp i 
hans rockkrage. 

— Nå äntligen är ni fast! 
— Nej, inte ännu, hånskrattade 

den unge mannen i det han med en 
vig rörelse vred sig ut ur rocken och, 
lämnande den i sticket, försvann in 
i de täta snåren. 

XIX. 

Då främlingen upptog sin förföl
jelse av Smith hade fru Ames sprun
git ut på trappan. Med de små 
händerna hårt hopknäppta och med 
hjärtat hamrande av ångest följde 
hon det sällsamma uppträdet ända 
tills de båda männen hunnit utom 
synhåll. Först därefter gick hon 
tillbaka in i hallen. 

Bletchley som under det dramati
ska uppträdet plötsligt dykt upp och 
varit ett synnerligen intresserat vitt
ne till allt, drog sig vid fru Arnes 
inträde i hallen något tillbaka. Hela 
hans väsen vittnade emellertid om, 
att han förstod situationen. Skeppet 
skulle snart gå till botten och man 
behövde icke längre ta några hänsyn 
till ägarne. 

—• Om den där herrn skulle kom
ma igen, så öppna inte för honom. 
Frågar han efter fröken Lilith, så 
svara att hon inte är hemma. 

— Ja. 
— Och stäng nu dörren! 
— Ja. 
Han låtsade som om han ämnade 

lyda, men höll dörren på glänt för 

att kunna kika ut. Med en stöt av 
sin hand smällde fru Ames dörren i 
lås och gick därefter in i vardags
rummet. Lilith hade rest sig upp 
och stod nu ansikte mot ansikte med 
modern. 

— Vad är det? utbrast den unga 
flickan då hon såg moderns gråbleka 
förvridna ansikte. 

Fru Ames lade händerna på dot
terns axlar ooh gav henne en blick 
av förtvivlan. 

—-Vet du vem som är här? viska
de hon. Grieve! 

Lilith rynkade pannan. 
— Är han nu här igen? 
— Igen? upprepade fru Ames un

drande. 
Lilith nickade: — Ja. jag har inte 

velat oroa dig med det. Men han 
har varit här en gång förut och för
sökt att få mig med sig. 

— Åh! 
— Men det förstår du ju, att jag 

inte hade lust att göra. 
— Och nu har han lyckats få tag 

på Eric. 
— Eric — åh, han kommer nog 

undan. Det gör han ju alltid, sva

rade Lilith i den mest ©bekymr»*9 

Det inträdde en stunds pi^a® 
tystnad, plötsligt avbruten av o 
klockans häftiga pinglande. 

_ Där är han igen. vaskade^ 

Ames skräckslagen. ^ I'»' 0 

gjorde min av att vilja 
met, klängde modern sig 

hennes arm. lönade-
__ Tag inte emot honom, - ^ 

hon. Gå inte ifrån mig. - < 
bli min död. Om någon BW ^ 
med honom, så låt mig M1 ' wr 

är den enda, som vet va 

sägas. , otålig' 
Lilith gjorde en atbo ^ 

het: - Varför kan 
att få ett slut pa det. # 

__ Ett slut? Vilket dut? fflu 

fru Ames. (ports)' 
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"Stryck tillätes gärna om ».Kvin-
or„as Tidningmed hela namnet 

" utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
iirtandskrönika i sammandrag. 
pen ny» kvinnan. Av Ellen Bryde. 
£|frida Andrée. Av Ruth Almén. 

Fatta mod, unge man! 
Vinter. Dikt av Esse Olsson-Lindberg. 
Självförsörjningsproblemet. 
"Skolflickan". Jeanna Oterdahis bok. 

Av Leonie Lunden, 
Birger Jarl efterlyses. Kvinnofriden 

hotad. 
Framgångens hemlighet. 
Insändarnes spalt: Skola vi kunna be

vara våra hem? 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

do att på order från Moskva förråda 
det egna landet, tidens på en gång 
ohyggligaste företeelse och allvarli
gaste fara. 

Tyskland börjar återvinna sin 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Under veckan har den engelska 
parlamentssessionen tagit sin början. 
Bet antages, att det nya pariamen-
tetskall leva s,in lagliga livstid, fem 
k at. Fyllnadsval vid uppstående 
vakanser i underhuset kunna ju 
ribba, maktbalansen eå pass, att en 
regering kan se sig tvungen att ge
nom allmänt nyval sondera folk-
simningen, men den konservativa 
Baldwinska ministären stöder sig på 
en alltför stark majoritet för att en 
sådan möjlighet -skulle kunna tän
kas. 

Det liberala partiet har korat 
Lloyd George till sin ledare. Det 
antages dock att en liten grupp där-
inom, radikalare än partiet i övrigt, 
skall bilda en särskild, fraktion. 

MaeDonald har utsetts till ledare 
för arbetarpartiet. 

Den engelsk-egyptisfca konflikt-
fen står väl alltjämt på dagordnin
gen, ehuru allt i yttre måtto synes 
avgjort oeh avslutat. En resning i 
Sudan, närmare bestämt i Khartum, 
i vilken sudansk-egyptiska trupper 
«ltflgo, slogs ögonblickligen ned av 
engelsmännen. Men visst är att det 
alltjämt jäser inoim det egyptiska 
iolket och att verkligt lugn icke kan 
väntas på länge. 

Engelska regeringen har tackat 
I® franska för dess visade neutra-
'tet i f]en egyptiska affären. De 
™a makterna synas planera ett ge

mensamt uppträdande för att under-
rycka de upproriska rörelser, som 

sig tillkänna i vissa av deras af-
p nska och asiatiska besittningar. 

ngelske utrikesministern Chamber-
har avlagt ett besök i Paris för 

? överlägga i ärendet med franske 
°ttseljpresidenten. Av allt att dö-

underblåsas, ledas och finansie-
?s w^a upprorsrörelser av den ry-

sovjetregeringen, vilken just nu 
^r£JSa om bok je vi kp rop agan dan ut-

w lar en större och mera illavars-
livaktighet än någonsin 

Ur pass allvarligt detta allmän

gamla ställning bland övriga mak
ter. Genom de nu undertecknade 
handelstraktaterna med Förenta sta
terna och England träder det tyska 
folket i handelsförbindelse med de 
båda nämnda nationerna på grund
valen av oinskränkt ömsesidig be
handling som mest gynnad nation. 

Häftigt missnöje har uppstått i 
Tyskland på grund av meddelandet 
att England icke såsom avtalat kom
mer att utrymma Kölnzonen i jan. 
utan först till våren. 

Den 'radikala franska tegeringen 
attackeras vid alla lämpliga tillfäl
len av högeroppositionen. Nu senast 
ha,r angreppet gällt några av minist-
rarnes förhållanden till vissa valfon
der. Affären anses komma att ska
da regeringens prestige. 

I sitt budskap till amerikanska 
kongressen har president Coolidge 
ännu en gång givit uttryck åt Ame
rikas motvilja mot att inträda i Na
tionernas Förbund samt dess benä
genhet att ansluta sig till internatio
nella domstolen i Haag. Presidenten 
uttalade vidare, att han ville stödja 
Dawesplanen för en uppgörelse i 
Europa men motsätter sig en av
skrivning av de europeiska staternas 
krigsskulder till U. S. A. — I talet 
förebådades en ny avrustningskon-
ferens. 

Den nya Imnnan. 
Av ELLEN BRYDE. 

från kvinnoväflden. 

Fredrika Bremerförbundet har i 
idagarne högtidlighållit sitt 40-års-
jubileum. Hur mycket hängivet, 
klokt och fö.r de svenska kvinnorna 
välsignelse rikt arbete rymmes icke i 
denna verksamhet som sträcker sig 
över en så jämförelsvis kort tid som 
fyra decennier. Förbundet har nu 
bl. a, en upplysningsbyrå som står 
under ledning -av fröken Axianne 
Thorstenson, en stipendiefond på 
760,000 kr., en egen tidning Hertha, 
redigerad av Ellen Kleman, lanthus-
hållninsskolan på Kim forsa, träd
gårdsskolan på Apelryd m. m. 

- — t # , 
"atinn i uw'or äger bolsjevikinter-

a ('n pålitliga hantlangare, -re-

dllVcirllgb IIGLIÄI cHIlJLitXii-

de yn^6rmin6ringsa-rbete är visar 
jn k0Ißmunistrevolt som Reval i 
]affr?a varit skådeplatsen för. Est-

Q har redan länge liaft att dra-
^ en av Ryssland understödd 

örrädi.sk 'ko-mmuniströrelse, 
det dock med stor stränghet 

<]et1 efter. Den här gången blev 
emr.ii upprorsförsök, vilket 
jj. lertid kunde kvävas i sin linda. 
flCj,I\re Ästhet hos myndigheterna 
en - ^P^en skulle med visshet tagit 
\tt!eSdiger utveckling. Den ryska 
W,411 utanför estländska 

lg att gripa om för" Har' utvecklat sig gynnsam-
£ 1Ir f0

o
vjetsynpunkt sett. 

farljV^n ^rån Balkan rapporteras om 
I all rTS^a stämplinga-r. 

I den tävlan för kvinnliga kom
ponister "Idun" utlyst, har. märk
ligt nog, alla tre prisen hemförts av 
en och samma komponist fru Alice 
Tegnér, som tävlade under olika sig
naturer. Fru Tegnér delade emel
lertid med sig av sina pris till tre 
andra förtjänta kompo-sitricer, näm
ligen frk. Sigrid Lidströmer, Sthlm, 
fru Ebba Wirsén-Lundquist, Gbg, 
-saint frk. Ellen Heijkorn, Sthlm. 

Låt oss för att få en inledning till 
den kvinnliga "självrannsakan", 
denna artikel bl. a. är avsedd att vara, 
i största korthet återgiva professor 
Wieth-Knudsens uppfattning av 
kvinnokaraktären sådan denna upp
fattning kom till synes- i artikeln 
"Vilket är kvinnans grundfel?", in
förd i n:r 47 av denna tidning. 

Han har funnit oss osannfärdiga 
ooh som följd därav i saknad av fa
sta rättsbegrepp. Vi äro opålitliga, 
falska, trolösa. Då dessa svagheter 
och brister enligt hans åsikt icke äro 
förvärvade uta-n ingå i vår natur, 
äro oskiljaktiga från vårt väsende, 
föraktar han oss icke; han kräver en
dast att vi skola hållas borta från 
alla områden, där saklighet, rättrå
dighet och sannfärdighet äro av av
görande betydelse särskilt för sam
hällets trevnad, alltså i det offentli
ga livet. 

Det finns otvivelaktigt en -san
ningskärna i denna uppfattning av 
den kvinnliga karaktä.ren. 

Låt oss erkänna, att vi äro oupp
riktiga och -opålitliga, att vi i vi-ss ut
sträckning använda list och förställ
ning, men låt oss samtidigt lidelse
fullt protestera mot påståendet att 
vår natur är sådan och att det- onda 
sålunda skulle vara obotligt. Det 
förhåller sig icke så. Vårt rättsmed
vetande är grumligt på detta område 
helt enkelt därför att vi fått en brist
fällig uppfostran, därför att vi hem
fallit åt dåliga vanor och därför att 
vi aldrig ägnat saken någon verklig 
eftertanke. 

Vår ouppriktighet, vår förställ
ning, vår osannfärdighet röra sig of
tast om sådana bagateller, att vi 
anse d-et hela- fullständigt betydelse
löst, och -de äga icke sällan inslag, 
som i våra ögon göra dem icke blott 
ursäktliga utan nästan förtjänstfulla, 

Vi säga alla dessa -små osanningar, 
som nästan omärkligt för oss -själva 
halka över våra läpnar, därför att vi 
behöva skydda oss mot påträngande 
människor, därför att vi känna oss 
sakna styrka att stå för våra åsikter 
och handlingar, därför att vi äro 
rädda för obehag, därför att vi vilja 
synas bättre eller förmer än vad vi 
äro, därför att vi inte vilja såra eller 
bedröva -en annan, därför att vi ön
ska vara älskvärda, bli omtj^ckta 

Slfrida Hndrce. 

Göteborgs Idun 

•har Luciafest ("kaffe med katt") 
den 8 dec. De som önska deltaga i 
denna med visshet trevliga tillställ
ning anmäle -det pr tel. 15688! 

Var vänlig 

och styr vid julklappeinköpen edra 
-steg till de affärer, som annonsera 
i Kvinnornas Tidning! Gynna dem, 
-som gynna den tidning viiken med 
s t o r t  n ö j e  b e t r a k t a r  s i g  s o m  L D L  K  

tidning! 

-o. s. v. 
Om man, vilket antagligen sällan 

händer, så hårt ansattes av sitt -sam
vete, att man behöver försvara allt 
detta inför -sig själv, ligger den trös
ten tillreds att -man dock aldrig dri
ver sin förställning, sin osannfärdig
het så vitt, att man därmed skadar 
någon. Men om -man än icke skadar 
någon annan (ett förhållande ofta 
omöjligt att kontrollera) så -skadar 
man dock alltid med visshet sig 
själv! 

Hur mycken feghet ligger icke 
dold, också för henne själv, i kvin
nans ouppriktighet, hur mycken håll-
ningslösh-et i hennes undanflykter, 
ur vilka dunkla, aldrig undersökta 
och upprensade djup bubbla icke alla 
dessa 'bagatellartade osanningar npp 
som hon tanklöst strör omkring sig, 
hur vacklande är icke hennes ställ
ning till frågan om rätt o. orätt. Hur 
oklar, outvecklad, svag och relativt 

.litet värd blir icke härigenom den 
kvinnliga karaktären, vilken dock 
innesluter så omätliga rikedomar, tå
lamod, fridsamhet, mildhet, med
känsla, barmhärtighet, kärleksfull-
het, offervilja. Kvinnokaraktären 
är ingenting mindre än en diamant, 
ehuru visserligen oslipad! 

Det verkar överraskande att 
Wieth-Knudsen oroas endast av tan
ken att kvinnor skola släppas fram ( 

till tjänster och ämbeten, för vilka 

saklighet, rättrådighet och sannfär
dighet äro av avgörande -betydelse 
för samhällets trevnad". 

Vilken obefogad inskränkning 
detta ! 

Ty det är väl dock icke på detta 
område -man främst bör söka de för 
samhället ödesdigra följderna -av 
kvinnans ovan påtalade karaktärs
svaghet, 

Mannen kommer framdeles som 
hittills att -svara för samhällsbygget, 
för den materiella framgången, för 
den allmänna utvecklingen, för själv
ständigheten utåt och ordningen inåt. 
Kvinnan — såsom förnämligast ma
ka och mor — för hemmet, dess be
stånd och lycka, för ungdomens fost
ran till goda karaktärer, pliktmänni
skor och ansvarskännande medbor
gare saimt för sederna! 

Denna uppdelning av ansvaret har 
traditionen för -sig och den är både 
naturlig och god. Den ena uppgif
ten är icke oviktigare eller mindre 
ärofull än den andra, 

I detta -sammanhang måste vi 
ovillkorligen tvingas till eftertanke 
inför våra nuvarande samhällsför
hållanden. De äro otillfredsställan
de, otrygga, oroväckande. Är det 
mannen som misslyckats med sin 
samhällsuppgift? Eller är -det- kvin 
nan som icke fyllt sin? 

Mannen står knappast som an
svarsskyldig. Samhället- lider ju 
icke av fattigdom, icke av stagnation 
i utvecklingen, ej häller under dåliga 
och orättvisa lagar utan av männi
skornas brist på ansvars- och plikt
känsla-, deras missnöje, deras inbör
des hatfullhet, deras obenägenhet för 
-samförstånd och -samverkan, deras 
själviskhet, deras materialism, deras 
dåliga moral, deras förakt för lagar
ne, deras irreligiositet. 

Vill iman finna ursprunget till allt 
detta onda måste man gå till hem
men, där släktet ju får sin uppfost
ran, och för hemmet och uppfostran 
svarar kvinnan-modern! Man må
ste här ovillkorligen stanna inför 
tanken, att hon skulle kunnat göra 
en helt annan, för släktet och sam
hället värdefullare insats på detta 
omätligt viktiga område, om hon 
ägnat större omsorg åt sin egen ka
raktärsutveckling. 

Den kände danske prästmannen 
Olfert Ricard har i ett av sina före
drag sagt: 

Heliga ställe på jorden som vi 
kalla hem, du är idealens vagga. 
Högt betrodda och högt älskade 
kvinna som vi kalla moder, du är 
själv vårt första ideal! O, om -hem
men alltid vore vad de skulle vara, 
om mödirarne alltid vore det! Det 
klagas, och -säkert med skäl, över att 
ungdomen saknar ideal, att -den icke 
kan hänföras och ej häller harmas, 
att -den är materialistisk, pänning-
hungr-ig och nöjeslysten. Jag frågar 
hurudan är dess'a unga mäns och 
flickors moder, när de kunnat bliva 
sådana? Hurudan t är deras hem? 
Det är väl ändå där de först fått sina 
ideal?" 

Den kvinnliga- rösträttsrörelsen 
uppmanade kvinnorna att via ^ röst
rätt, valbarhet och deltagande i -lag-
-stiftningearlbetet bliva "-samhälls-
mödrar". Det är emellertid icke la
garne som äro underhaltiga, icke re 
formerna som äro otillräckliga, det 
är folkkaraktären som inger bekym
mer, individernas, klassernas förhål
lande till varandra. Det är icke lag-
stiftarinnor vi främst behöva utan 
goda familjemödrar och uppfostrar-
innor. 

En så ivrig rösträttskämpe och 
kvinnosakskvinna som engelskan 
Christabel Pankhurst har öppet er 
känt det. 

ELFRIDA ANDRÉE. 

Det är ingen lek att behandla det 
underbara, mångsfämmiga instru
ment, som än liksom en åska skakar 
de tjockaste tempelmurar och präs-
sa-r luften upp under valven som vore 
dessa för låga, än viskar till o-s-s med 
smältande veka tonfall, lika. ett rö
rande barndomsminne eller en dröm 
— tonfall så spröda och så lätta som 
en. sol-stråles glidande över blomst
ren i vår fönsterkarm. Vilket här
ligt instrument, skapat för att väcka 
andakt, för att bidraga till sönda
gens uppgift att höja och lyfta oss 
över vardagen och dess mångahanda! 
Utan söndagar och helg skulle ju ar
betets människor i vårt jäktade och 
komplicerade samhällsliv aldrig stå 
ut. Sabbaten är sannerligen "gjord 
för människans skull" — men en 
människa skulle aldrig kommit på 
den idén att skänka mänskligheten en 
sådan gåva, 

Då den kvinna, vars drag i dag 
återgivas i vårt blad, år 1867 valdes 
till domkyrkoorganist i vår stad, er
kändes det så gott som enstämmigt 
att ingen i Sveriges rike kunde mäta 
•sig med henne i konsten att hantera 
detta instrument. Alla de strängar 
som vibrera i ett människobröst, från 
smärtans -strängar med den instängda 
gråten och förtvivlan till glädjens 
och den jublande lovsångens blevo 
så att säga "förkroppsligade" under 
hennes händer. Sent skall hennes 
stora mästerskap kunna glömmas av 
dem som hört henne, och man fylles 
av beundran inför den kraft som än 
i dag utstrålar från den vördnadsvär-

Hon tror alltjämt på kvinnans 
värklsf-rälsande mission, men hon 
förklarar bestämt, -att det icke är 
med röstsedeln som de skola lyfta 
mänskligheten till ett högre mora
liskt plan och tillförsäkra den en 
ljus och lycklig framtid utan som 
mödrar. De skola uppfostra släktet 
på ett nytt, värdigare och bättre 
sätt! 

Men även Christa-bel Pankhurst 
underkänner den kvinnliga, karaktä
ren sådan den nu är. Den måste, 
säger hon, renas, utvecklas och höjas 
genom religionen, genom kärleken 
till -sanningen, skönheten och rätt-
färdigheten, allt detta som prof. 
Wieth-Knudsen ställer utom räck
håll för oss men som otaliga, stora 
tänkare dock trott och .tro oss mäk
tiga av. 

Det är denna nya kvinna, denna 
nya kvinnorörelse världen väntar pa! 

da gamlas personlighet. Fröken El
frida Andrée kan se tillbaka på ett 
liv, fyllt av arbetets möda och väl
signelse. Hon kan också ha tillfreds
ställelsen att veta med sig, att hon 
speciellt för den arbetande kvinnan 
öppnat nya vägar, som hittills varit 
stängda för henne. Vi ha Elfrida 
Andrée att tacka för, att kvinnan 
fick komma, in vid telegrafen och i 
-kyrkan som organist. 

Fröken Andrée hade nämligen 
även lärt sig telegrafistyrket, och 
fastän hon beslöt sig för att ägna sig 
åt musiken, och yrket alltså för 
henne personligen ej betydde nå
got, arbetade hon ivrigt och 
energiskt för att ändra skulle 
få tillträde till denna bana. — 
Och då hon nekades dispens att 
-söka organistbefattningen i Stora 
Skedvi, gav detta uppslag till en mo
tion i riksdagen som ävenledes slu
tade med seger. Kungörelsen om 
detta riksdagsbeslut utfärdades 1861, 
och omedelbart därpå tillträdde frö
ken Andrée befattningen som orga
nist i finska nationella församlingens 
kyrka i Stockholm, och var hon allt
så den första kvinna i vårt lan-d, -som 
beklädde ett sådant ämbete. 

Men fröken Andrée nöjde sig ioke 
med att stanna på det t-rappsteg hon 
nått. Sin organistexamen hade lion 
avlagt med utmärkelse redan vid 
sexton års ålder, men hon har allt 
sedan rastlöst arbetat på att studera 
vidare, dels för vårt lands dåvarande 
mest framstående lärare, såsom Ber-
wal-d, Behrens och Norman, dels i 
utlandet för bland andra Gade i Kö
penhamn. Ett stort antal betydande 
kompositioner ha flutit ur hennes 
pänna, och vid en internationell täv
lan i Brüssel erhöll hon andra pris 
för en stråkkvartett. Hon har dess
utom -skrivit stora verk för kör, soli 
och orkester, däribland två svenska 
mässor, uppförda i domkyrkan och i 
konserthuset och en symfoni i a-moll, 
som hon själv dirigerade år 1904 och 
-därvid rönte stort erkännande. Hen
nes ballad "Snöfrid" liar ofta upp
förts. Hon har dessutom skrivit en 
pianokvintett, en pianotrio, en stor 
mängd sånger och smärre stycken 
isamt en opera "Frithiofs saga", m. 
m. — Allt har ännu icke blivit 

tryckt. 
Man häpnar då man till allt detta 

skapande arbete bredvid tjänsten läg
ger hennes stora verksamhet som lä
rarinna. Det är en känd sak, att hon 
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