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

A .  L U N D B L A D S  

B e g  r a  v n i n g s b y r å  

REKOMMENDERAS 

Kungsgatan 12. Göteborg. 
Tel. 11045, 776 ank. bostaden. 

Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

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. 

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. 

Nya former och nya uppslag utarbetas stän

digt och finnas att tillgå i handeln till verkligt 

facila priser. 

Alla glas äro försedda med fabrikens märke. 

A. B. FERD.LUNDQUJST&Co 

G Ö T E B O R G  

M 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta. Bomullstyger, H vita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

Â helt stycke 10 %, samt i stufvar. . Till Tricotstickerskor lämnas rabatt à garner. 

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

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

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. 

Konfektionsavd. 
2:dra .vån. 

MORGONROCK 
i mjukt villinerat tyg 
med garnering i smak
fulla blomstermotiv. 

Dessutom en mängd 
andra modeller i olika 

prislägen. 

HERM. MEETHS A.-B. 

DAMBLUSAR 
kliUlningar och kjolar 
gast i " 
sargatan 40. Obs.! 
till belåtenhet. 
Även egna tyger sys' 

ocii kjolar b-« 
RULTHERQft -

itt> 
Hu 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Köp A. Bergs Kaffe 
Butiker : 

2:dra Långg. 26. 
Carl Johansg. 69. 

Telefoner : 
44886 
43947 

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 

SÖDRA LARMGATAN 10 
Linnégatan 11, K.rl 

GÖTEBORGS 

MN01E1IM 
MAGASIN 
PETE RS, FRANZÉN&c§ 

KunfsporhphtsenZ 
Tel. 5095,7505,6200,19359 

Billiga priser ~ Störda urvd 

MOT MATTA OCH FULA 
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. 

Tillverkare: Fabriken ZELOS, Göteborg 

AN VAND ALLTID 

S  K O  C R E A M  INREGI5TRE.RAT 

E 
« Q E L B H E H  Bröstkaramellen 

Vä I g ö pa nde 
Väl smakande 
Oöveptpäffad 
A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes övepallt i påsap om 1 hg^åJOö^ 

Lagligen 
skyddad 

Endetiiivepkapö 

HrU JVIjölfe 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 — 

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-
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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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verkat mycket på detta område, och 
där vunnit en skatt av tillgivenhet 
och tacksamhet från de många som 
åtnjutit hennes undervisning. 

Men även i stora drag kan man 
säga att hon undervisat i musik, dä 
hon varit en utmärkt ledariuna av 
folkkonserterna sedan 1902 — en 
uppgift, vars betydelse och ansvar 
knappast kunna överskattas. 

Fröken Andrée har även gjort sig 
känd som en framstående harpspeler-
sfca. 

Bland de utmärkelser, som kommit 
fröken Andrée till del, kunna näm
nas, att hon erhöll Literis et artibus 
1895, blev ledamot av Musikaliska 
akademien 1897 och stipendiat vid 
Tduns kvinnliga akademi 1908. 

Det måste ju vara en lycka att 
kunna se tillbaka på ett så verksamt 

• liv. ett liv av arbete och inspiration. 
Det kan i sanning sägas om fröken 
Andrée att hon i sitt arbete varit en 
stor idealist och att hon i karaktär 
och läggning varit sig själv. 

T detta sammanhang faller det -den 
som skriver dessa rader i minnet en 
liten historia om Richard Strauss. 
Det var någon som överlägset hade 
sagt om honom: "Richard Strauss 
och Richard Strauss! Han är alltid 
bara sig själv!" 

Då någon berättade detta för ho
nom, lär han ha svarat: 

"Veni skulle jag annars vara!" 
Ett i sin enkelhet beundransvärt 

svar! Ett bon mot, som med cita
tionstecken kan användas av var och 
en som man förebrår samma "fel" —-
ett svar som bör kunna givas lugnt, 
fint och stilla, oçh i vilket självmed
vetandet och ödmjukheten böra kun
na gå hand i hand! — 

Fröken Andrée har lyckan att vid 
sin sida äga en yngre kraft i arbetet, 
systerdottern fröken Elsa Stenham-
mar. som förstått och delat hennes 
strävan och vilkens självständiga ar
bete även haft stor och vittgående 
•betydelse för vårt musikliv. 

Ruth Ahnen. 
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Fatta mod unge 
man! 

Man har i andra länder, där det 
nya i tiden uppenbarar .sig något år 
tidigare än hos oss, funnit att gifter
målslusten hos de unga männen är 
betänkligt i avtagande. Giftermåls
åldern har för mannens del skjutits 
tillbaka till livets middagshöjd. 

•<É>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

XfC7tndezs£m 
Hovjuvelerare. Ö. Harting. 41. 

De engelska förhållandena på del
ta område granskas i "Weekly 
Dispatch" av Jane Doe i en artikel 
med den mycket sägande rubriken: 
Fatta mod ni kvinnoskygga män! 

Den unge mannen av i dag höjer 
på axlarne när talet faller på äkten
skap. Hans hjärta är fruset. Varför? 

Miss Doe försöker finna svaret. 
Den unge mannen .är för det för

sta rädd för den unga flickans lyx-
begär. Han ser henne ständigt i 
nya toaletter och nya smycken, och 
eftersom han är van att räkna med 
realiteter, gör han ett överslag över 
vad denna härlighet kostar. Sedan 
frågar han sig: Vill och kan jag på
taga mig allt det arbete och bekym
mer som följer med att ha en så dyr
bar hustru? 

— Nej, svarar han, denna drott
ning av Saba är ingenting för mig. 
Och så slår han ner blicken eller ser 
åt sidan. 

— Fatta mod unge man! ber Jane 
Doe. Den kvinnliga elegans du ser, 
behöver inte alls vara dyr. Den kan 
vara och är mycket ofta resultatet 
av den unga damens flit. hennes 
skicklighet att föra nålen och hennes 
goda smak. 

Och tro inte våra moralpredikan
ter, våra sociala reformatorer och 
olycksprofeter när de svartmåla de 
unga flickorna. Må den unge mannen 
tänka på sina egna systrar. Ärö de 
inte präktiga ungdomar? Och voro 
inte de små flickorna, med vilka han 
som pojke lekte, snälla och rara? Hur 
kan han väl tro, att de på några få 
år skulle kunna ha förvandlats till 
de hjärtlösa koketter gamla sura mo
ralpredikanter, fångna i vanan att 
häckla allt och alla, vilja göra dem 
till. 

T yttre måtto liknar inte flickan 
av i dag flickan av 1875. Hon klär 
sig elegantare, hon är mera nöjes-
lysten, hon är friare i sitt sätt, men 
det är samma varma blod som pul
serar i hennes ådror, samma glädje
stråle lyser fram ur hennes ögon 
(även om en liten blå penselstreck 
dragits under dem) när hon ser små 
lekande barn och hennes hjärta röres 
av samma ömma känslor nu som förr. 

Man hör ibland sägas, fortsätter 
miss Doe, -att de unga männen äro 
rädda för den större intelligens flic
kan av. i dag äger. Det ligger knap
past någon sanning i detta påstående. 
Ingen man tycker om en dum eller 
okunnig kamrat eller har nöje av hans 
sällskap. Skulle han då föredraga 
en dum hustru framför en intelli
gent, vaken'och spirituell? Med viss
het icke. 

Nej, där ligger inte det onda. Det 
är inte det, som gör den unge man
nen rädd lor giftermålet. 

Det är den halvuppfostrade, den 
tanklösa unga flickan som misskre
diterar den kvinnliga ungdomen. 
Hon är litet för djärv, litet för for
drande, litel för egoistisk, litet för 
pockande på att ha det trevligt på 
andras bekostnad —• det är hon som 
väcker den unge mannens misstanke 
att hon och varje hennes medsyster 
själviskt och hjärtlöst vill utnyttja 
honom och som gör hans hjärta fru
set. Hennes motto i fråga om kär
leken är icke ett blygsamt "säg det 
med blommor" utan ett kallsinnigt, 

Vinter. 
iTit Itosga ängarna bööa 

od) solen c ärm er ej mer, 

fast sfvanta brinna röba 

fib sfogen bär ben gått ner! 

Den öbsltga slätt, sont ligger 

så frnsen ocl? grå ocfy arm, 

till solen i fattigbom tigger 

en stråle att närma sig Darin. 

Den isiga björfen sträcfer 

mot rymben sin tomma gren, 

i bess aning ett minne cäcfer 

üäl himlens flämtanbe sfeit! 

21cf, länge än sommaren bröjer, 

i anbra nejber ben går! 

Cungt efett sin Frotta böjer 

och bröntmer i cetnob ont når. 

Det Fomnter en ninb ifrån bergen, 

en nittanbe norbatt bet är, 

od) frost som Fyler till märgen 

bait neb genom nejbertta bär. 

Bort öner ben r>iba fyeben 

till Fnotiga furans fot, 

Fring fyela bett öbe leben 

bet flämtar od) surfar meb bot! 

Esse Olsson £înô6erg. 

beräknande: ."säg det med ett land, 
drypande av honung". 

En man som på detta sätt känt 
sin plånbok utsatt för angrepp av en 
sådan där söt liten blodigel blir bit
ter och föraktfull till sinnes. Ung
karlsståndet framstår i förklarad da
ger och han säger till sig själv: "Al
drig mera! Aldrig .mera! De äro 
likadana allesamman." 

Men det är just det de inte äro! 
Det ligger i sakens natur, att en ung 
flicka, utan att på minsta sätt vara 

en blodigel, finner det förtjusande 
att gå till en rik fästlighet på en dyr 
restaurang tillsammans med den man 
hon älskar. Men fråga henne och 
hon skall svara — sanningsenligt ! — 
att hon tusen gånger hällre vill som 
hustru sitta med honom vid det enkla 
middagsbordet i ett eget om än så 
anspråkslöst hem. 

Denna flicka finns. Hon finns 
för varje unge man, som vill söka 
henne. Alldeles i hans närhet finns 

hon ! 

Ylskafors 
är marknadens slitstarkaste galosch! 

Efter originalste. 
OBSERVERA ovanlädrets oerhörda elasticifet och 
styrka. År utträngt vida över sulranden utan att brista. 

starkaste galoscherna bära vidstående 
märke. 

omsorgsfullast tillverkade galosch 
erna bära vidstående märke. 1890 
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I \ t—T e ' e9antaste och lämpligastegalosch-
M~y L-j modellerna bära vidstående märke. 

Köp därför uteslutande 

Yiskafors 
Mär /|9Ao\ ket 

BELYSNINGSARMATUR 
BORDSERVISER 

Alltid nyheter 

Rosenlunds Bosättningsmagasin 
(H. O. STRANDH) 

Rosenlundsgatan 8. 2:dra Långgatan 34. 

0jfentliéa  n®ien  

Sä»1*0 

t . o r a  Tea te rn .  
,.i i 30 Billiglietsmatmé: 

LÄDERLAPPEN. 

Vorje afton kl. 7,30: 

GREVINNAN MA1M/A. 

.„rensbergsteatern. 

Vn t  je afton kl .  8:  

Succésprogrammet 

HJÄHTER ÄR TRUMF. 
,  • 3  akter av Felix Gandera. 

jstsp«"1 1 

, Endast några dagar till. 

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

Obs-! 

couda# 

Nya  Tea te rn .  
J J 301 Sista matinfen före jul: 

ß\l{KEN MARGARETA. 
Varje afton kl. 7,30 : 
LIVET PÅ LANDET. 

finnes varken tid eller möjlighet att 
ordna med någon reparation. 

Alldeles säkert skulle kvinnlig fö
retagsamhet kunna etablera samar
bete med tvättinrättningarna på det-
ta område och iskapa en verkligt god 
och lönande hemsyssla. Beställnin
gar på reparation .skulle med visshet 
kunna förväntas även direkt från 
enskilda personer. Två eller flera 
damer med olika, varandra komplet
terande färdigheter skulle kunna 
samarbeta och upprätta en central 
lör stoppning av finare linne, för 
hand eller pa maskin, för märkning, 
lagning av spetsar, handsktvätt och 
tvätt av ömtåligare och finare saker 
ån dem soim man brukar lämna till 
tvättinrättningar. Arbete skulle sä
kert icke tryta. Företaget skulle 
vara till stor nytta för kunderna och 
antagligen ge innehavarne en god in
komst. 

Rällre anställning än själv

ständig verksamhet. 

I' ru Sigrid Molander skriver: 

Lilla Teatern. 
cjjudag kl. 1,30 Billighetsm.atiné : 

SÖDBBNA ÖSTERMANS HUSKORS. 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 
övriga dagar kl. 8: 

JAG GIFTA MIG — ALDRIG! 

Pricken över l't 
till en elegant Damtoilett är 

en väska från 

JOM A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 
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Julklapp. 

DAM-
Dräkt- och -

Kapptyger 
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fördelaktigast 

hos 

Aktiebolaget 

T h e o d o r  P e t t e r s s o n  
KLÄDESMAQASIN 

K u n g s t o r g e t  1  

Telefon 1740. 14888. 

Siälvförsöri» 
ningsproblemct. 

]Nagra uppslag. 

I föregående nummer behandlades 
inledningsvis själv försörjningspro
blemet, sett från den medelålders, 
icke yrkesutbildade kvinnans syn
punkt. 

I anslutning härtill meddela vi 
här nedan några idéer till lämpligt 
självförsörjningsarbete, som till
ställts oss av för saken intresserade 
personer. 

Kontorschefen fröken Virginia 
Raymond har lämnat följande upp
slag. 

Privata parktanter. 
En pålitlig och för uppdraget 

lämplig person åtager sig att samla 
ett mindre antal barn ur familjer 
från samma stadsdel för ett par tim
mars dagligt friluftsliv, promenad 
och lek, i parker eller utom stadens 
hank och stör. Betalning pr vecka 
med reducerat pris för flera barn ur 
samma familj. 

Kooperativa hushåll i stället för 
"inackorderingstanter' '. 

Bostads- och inackorderingsfrågan 
för åtskilliga ensamstående män och 
självförsörjande kvinnor borde nu 
vara, mogen för en lösning genom 
gemensamhetshusliåll med en avlö
nad husmor. Man skulle kunna tän
ka sig en sammanslutning av 8—10 
personer, som hyra en stor m od är n, 
bekväm våning — dessa äro lättare 
att uppdriva än smålägenheterna. 
Var och en .möblerar sitt rum efter 
egen smak. Det gemensamma hus
hållets ekonomi tillrättalagt efter 
säkra sifferberäkn i nga.r. 

Säkert skulle mången duglig hus
mor eller praktiskt lagd skolköks
människa här kunna finna en för 
henne tilltalande god verksamhet. 

Lappnings- och stoppningscentral. 
I)et gäller att under rådande knap

pa förhållanden ta vara på vad man 
har, men förmåga och tid räcka då-
igt fill för strumpstoppning och lör 

JjjjJyÙ ocßi cjÀaîfc 

KOP DA 

TANGENS 
IARDINSRI 

S K O 
MAGASIN 

KUN CS GAT. 5/ • TEL. 9179 

Förnämsta inköpskälla 

för 

Julpresenter 

r 

fåäbtcL 

T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sorte^"|,^M 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

Begär alltid 

Kobhs 
Thé 

MERKURTVALEH 
skonar kläderna och handern 

Krymper ej y"e; 

För linneskåpet 

Rikligaste urval i: 

D u K a r ,  S e r v i e t t e r ,  

Toilette- och 

K ö k s h a n d d u k a r ,  

L a k a n  o c h  Ö r n g o t t .  

Jämför priser och kvalitéer! 

A/B Claes Öfiléns 
VÄVNADSHANDEL 

KUNGSGATAN 53 

Jag vill råda medelålders, icke 
yrkesutbildade kvinnor att de, när 
de söka ett förvärvsarbete i första 
hand söka. anställning och icke ge
nast tänka på självständig verksam
het. 

För den sistnämnda fordras kvali
fikationer, som endast undantagsvis 
finnas hos kvinnoT: mod att stå en
sam, kraft att bära bekymmer, för
måga att kämpa sig fram trots tusen 
svårigheter. 

De flesta självständigt verksamma 
kvinnliga yrkesutövare eller fördet-
tingar på detta område kunna vittna 
om hur svår en start är och hur oer
hört den frestar på humöret, nervsy
stemet och hälsan! Dagar fyllda av 
bekymmer, nätter utan sömn, grub
bel, ångest, och pulver i massvis! Och 
så till sist kanske ändå inte fram
gång utan misslyckande och ett för
stört kapital. 

Ni invänder att man icke kan få 
anställning utan yrkeskunskap. Rik
tigt! Skaffa er sådan kunskap! Den 
är ofta både fort och lätt inhämtad, 
om verkligt, intresse driver på, Yr
keskunskap fordras ju även och i än
nu högre grad för självständig verk
samhet. 

Forts. 

Skolflickor. 

Jeanna Oterdabls bok. 

Lyckliga skolflickor, som ha Jean
na Oterdahl till lärarinna! ville man 
utbrista när man läst igenom hennes 
nu i höst på Lindblads förlag utkom
na bok "Skolflickor". Ty den andas 
alltigenom en djup förståelse för de 
inte alltid så lätthanterliga ungdo
marna i våra flickskolor och samti
digt en ljus tro på att det finns en 
hel del gott "därinne" även om det 
yttre är kantigt och obalanserat. 

Man får i boken göra bekantskap 
inte bara med flickorna själva utan 
även med deras mammor och med 
dem som äro satta att föra dem in 
på kunskapens ängder — lärarinnor
na. Med vilken förtjusande värme 
är inte "Millan", lärarinnan av den 
gamla utdöende typen, skildrad, hon 
som inte kan finna sig riktigt till

rätta med de förbättrade lönerna, 
utan tycker att det är ett sådant pri
vilegium att få undervisa barn, att 
det anbetet hälst borde göras gratis! 

Med stilla humor skildras också 
bl. a. lärarinnebjudningar", dessa de 
tacksamma föräldrarnas notvarp, dit 
vanligen hela kåren, men ingen enda 
utomstående blivit inbjuden. Man 
förstår så väl den unga lärarinnan, 
som indignerat utbrister: "Jag vill 
träffa gifta kvinnor, inte bara när 
de kommer upp efter halvterminskol-
legiet för att höra om jag kan skaffa 
pri vatlektioner i tyska och räkning 
åt dpras Elsor och Gretor, och jag 
vill råka ogifta kvinnor av annat 
slag än jag själv och ni allihop, och 
så vill jag också mycket gärna råka 
män." Hur skulle det vara om den
na så rimliga önskan to tres litet ad 
notam? Lärarinnor äro ofta unga 
och de liksom andra unga kvinnor 
måste ju önska att ibland få träffa 
någon av det motsatta könet! 

Boken börjar med en stämnings-
fylld och levande bild av hur det 
stora, skolhuset "vaknar" i den töck
niga. Luciamorgonen, hur ljusen tän
das ii klassrummen och förväntan lig
ger i luften. "För det var något sär
skilt med Lucia (firningen) i den sko
lan, något som liksom lyfte alla män
niskor ett stycke över deràs vardag
liga tillvaro, som förklarade och för
skönade den. När morgontimmarna 
voro över skulle det vara förbi, lik
som det blå därutanför då ljusen bli
vit släckta, skulle bytas i den van
liga brungrå decemberskymningen. 
Men än så länge låg helgdagsskim
ret som en gloria över alla pannor 
och uppenbarade det verkliga jag, 
som oftast låg begravt under .söcken-
bråten." — — 

Det vilar en sådan hjärtevärme och 
mild humor över hela skildringen av 
denna skola, där den goda andan, per
sonifierad i föreståndarinnans nobla 
personlighet, liksom utfyller varje 
vrå. 

Man märker att Jeanna Oterdahl 
genomskådat och i grund känner sina 
flickor. Hon förstår allt: det onda, 
som man kan ha att strida emot, 
backfischårens oro och flickornas 
vårliga, och blyga kärlekslängtan. 

Måtte boken finna vägen till mån
ga hem. Ty den är inte bara en 

god" bok. utan också en mycket ro
lig bok! 

Leonie Lunden. 
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l U L f D A R K N A D  
Rabatt å JULVAROR. 

K N U T  H E U R L 1  
KORSOAT. 8, GÖTEBORG 
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Gardiner, Bomull från 90 öre 
Silke från Kr. 1,50. 

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

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

Trollkonst 
erfordras ej för att frambringa frisk 

och vacker hy, det behövs blott 

YvY- två l  
ty den verkar vid ständigt bruk som 

e t t  t ro l lmede l  
och erliålles i varje välsorterad 

affär från Ystad till Haparanda. 

Pris 1 kr. pr. st. 

AKTIEBOLAGET YvY FABRIKEN 
YSTAD. 

Birger Jarl 
efterlyses. 

Kvinnofriden botad. 

Stockholm har gjort en sensatio
nell upptäckt: det är illa ställt med 
säkerheten på huvudstadens gator 
nattetid. Affären Höckert, vari en 
känd stockholmare uppträtt till 
ett par antastade damers försvar och 
därvid blivit rått överfallen av frid
störarna, blev gnistan i krutet, och 
vid denna tidpunkt har "hela Stock
holm" vittnat om sin stads bedröv
liga nattförhållanden. Polisinten
denten Sjunneson ger stockholmsher-
rarna betyget att de om nätterna äro 
ett svårt- släkte, intervjuade kända 
damer intyga att det är ytterst riska
belt för en stockhol msdam att ensam 
trafikera, sin egen stad efter en viss 
tid på dygnet, och en känd jurist i 
den vackra Mälarmetropolen anser 
de rådande förhållandena så pass 
olidliga, att han funnit skäligt på
minna om den gamla och i glömska 
råkade rätten till nödvärn, som kon
stituerats i strafflagens femte kapi
tel. och vilken berättigar överfallen 
eller trakasserad person att under 
vissa förhållanden till självförsvar 
göra bruk av skarpladdat vapen. 

Detta sista låter ju hemskt och 
imponerande och bör om något göra 
åsyftad verkan. Blotta medvetan
det. att en värnlös kvinna måhända 
icke är så värnlös som hon i första 
ögonblicket ser ut, måste ju ovillkor
ligen inge en närgången förföljare 
vissa allvarliga betänkligheter. 

Att kvinnofriden på Stockholms 
gator lämnar åtskilligt övrigt att 
önska är således numera ingen hem
lighet och knappast någon nyhet. 
Men äro dessa olidliga nattliga osä-
kejhetsförhållanden verkligen något 
typiskt uteslutande för Stockholm? 

Knappast! Göteborg ligger, ty
värr, icke på något sätt efter i detta 
avseende. Kanske snarare tvärtom. 
En stockholmare som nyligen besökt 
rikets andra stad och under sitt up
pehåll bebott ett av de större hotel
len på stadens hotellplats och där-
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Nyttiga Julklappar 
äro välkomna. 

Y L L E -  o c h  S I D E N T Y G E R  
PÄLSAR och PÄLSGARN]TYRER 
K L Ä D N 1 N G A R  o c h  B L U S A R  

M O R G O N  R O C K A R  
STICKADE JUMPERS 
STICKADE KOFTOR 

S T R U M P O R  o c h  V A N T A R  
S 1 L K E T R 1 K Å - U  N D E R K J O L A R  
Silketrikå UNDERKLÄDN1NGAR 
LÄDERVAROR och BIJOUTERIER 
GALANTER]ER och L1NGER1ER 

vid fått tillfälle att studera. Göte
borgs gatuliv i city, betecknade ex
empelvis nattförhållandena på Söd
ra och Östra Hamngatorna såsom de 
skandalösaste han sett i Sverige., 
Ruskiga scener bjuder ju visserligen 
även huvudstadens nattliv, men den
na öppna, lösaktighet, som florerar å 
våra båda största Hamngator, och 
vari tvivelaktiga individer av båda 
könen på det mest sedesårande sätt 
ostörda tillåtas att bryta emot sam
hällets och anständighetens lagar är, 
enligt hans uppfattning, något ena-

Dockskåpstapeter 
i stort urval. 

A.-B. Engelska Tapetmagasinet 
22 Västra Hamngatan 22. 

stående för Göteborg. Och det tycks 
verkligen ligga, mycket fog för ett 
dylikt påstående alldenstund, enligt 
en platskollega, hyggliga medborga
re uppmanas att hålla sig ifrån Ös
tra Hamngatan på kvällarna för att 
icke genom sin nyfikenhet försvåra 

GIV 

Anna 
o e h 

Malin 

Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas pä tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

(Eftertryck förbjudes).  

Kungsgatan 45-
Rikt urval. 

Telefon <9°°-

Billigt P« s e r  

och en 
trailer1 

«m»' 

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

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

reparation av dessa ^ 
ting sotm vi bruka. kvinnor 0°, 
de för självförsörjande h 
för ungherrar. 
tvättinrättningaT" ^ ölagade " ; 
sel vara tvattkla 

Det bästa i längden det bilH£a 

Konstflitens möbeltyger för Ed ra tn 
Edra fönster. 

Edra golv' 
Konstflitens 
Konstflitens 

K O IV S T F L I T E IN, 

gardiner för 
flossamattor för 

G:la Högskolan (r O 
te DO 

mutb. 
R O M H N  

Av <£Un*imc£ glîavbett. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 
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— \ i kan ju inte fortsätta på det 
sättet, utbrast Lilith otåligt, 
skall tala ut med honom en 

?anS for alla. 

Nej, nej! Det kan du inte, in-
Iru A. mes ångest fullt. Gå upp 

^ ditt rum, älskade barn, och låt 
*8 tala med honom. Ack, skynda 
8- Nu öppnar man dörren för ho-

>u liar inte krafter tillräckligt 
lor i 

"X i\ 1 <1 J. 
^ detta, insköt Lilith bedjan-

ru Arnes vann till sist seger. Men 

Lilith sprang upp för trappan, och 
då Bletchley uppenbarade sig i var
dagsrummet och anmälde, att hr 
Grieve önskade tala med fröken Li
lith .svarade den gamla damen, att 

han kunde komma in. 
Ingen fick någonsin veta vad det 

halvtimmeslånga samtalet mellan 
fru Ames och främlingen rörde sig 
om. men ljudet av de häftiga röster
na, vilket trängde ut från vardags
rummet. vittnade om att menings
utbytet icke var av vänligaste art. 

Till en början var det en djup, 
sträng mansröst, som trängde genom 
den stängda dörren. Därefter hördes 
en klagande, bedjande kvinnoröst, 
som till sist upplöstes i en förtviv
lad gråt. På detta sätt fortgick det 
tills efter hand kvinnorösten blev allt 
gällare och mansstämman allt djupa
re och strängare. Slutligen antog 
meningsutbytet lugnare former och 
rösterna blévo mera lågmälda. Iill 
sist öppnades dörren och främlingen 

trädde ut. 
Den erfarne betjänten sörjde natur

ligtvis för att han i detta ögonblick 
icke var i alltför komprometterande 
närhet, av dörren. Med avmätta steg 

närmade han sig gästen för att hjäl
pa honom med ytterkläderna. 

Men redan dessförinnan hade fru 
Arnes, som ibland kunde utveckla 
den mest häpnadsväckande energi, 
flugit upp för trappan till övra vå
ningen och .rusat in i Liliths rum. 
Hennes ansikte var upphetsat oeft 

bar ännu spår av tårar. 
— Jag har gjort det! Jag har lyc

kats. Han kommer aldrig hit mera, 
snyftade hon och kastade sig om dot, 

terns hals. 
Men Lilith svarade icke med sam

ma hjärtlighet som annars. Hon gav 
i stället modern en prövande, nästan 

kall blick och sade: 
— Ja, när du är nöjcl^ är det väl 

bra, 
Fru Ames drog sig rysande till

baka, som om dotterns kyla genom-

isat henne. 
— Varför är du sådan? frågade 

hon. Jag trodde, att du skulle vara 
lika glad som jag över att vara ho

nom kvitt. 
Men Lilith föreföll alltjämt obe-

rörd : — Låt oss inte tala om det 
mera, utbrast hon. Jag är så trött 
på alltsammans — dödstrött! 

Fru Ames gav henne en snabb 
och orolig blick. Människokännare 
som hon var förstod hon, att hon här 
måste handla försiktigt. 

— Ja, naturligtvis, kära barn! Jag 
själv är ju också så ohyggligt trött. 

Bon bekräftade dessa ord genom 
att lämna rummet och med släpande 

steg gå in till sig. 
Under tiden hade främlingen nere 

i förhallen utan brådska gjort sig i 
ordning för att lämna villan. Med 
stor omsorg satte han tillrätta hals
duksrosetten, som vridits åt sidan 
under nappataget, med hr Smith. 
Bletchley höll sig lugnt avvaktande 
i närheten. Hans erfarenhet sade 
honom, "att något skulle komma att 
hända". Han fick rätt i denna, sin 

förmodan. 
När främlingen äntligen var fär

dig med rosetten, vände han sig om 
mot betjänten. Hr Grieves ansikte 
uttryckte icke det missmod man kun
nat vänta med anledning av fru 
Ames' yttrande "att hon lyckats 
i fråga om samtalet med honom. 
Han såg tvärtom lugn och till!reds 
ut. Detta (uttryck blev ännu mera 
utpräglat, när han på avstånd skym

tade Simmonds, som ju tidigare va-
i't hans bundsförvant och därefter 
såg in i betjäntens ansikte, där han 
tyckte sig läsa ett löfte om tjänst

villighet. 
— Kan ni säga mig ett bra hotell 

här? frågade han i vänlig ton. Det 
behöver inte vara något i lyxväg, en
dast lugnt och propert. En gammal 
gästgivaregård skulle inte passa mig 

illa, 
Bletchley visade ett levande in

tresse för saken: —- Vi ha egentli
gen endast ett enda passabelt ställe 
här i trakten — "Kings Head". Det 
ligger ett litet stycke härifrån — i 
närheten av stranden. 

— Utmärkt! svarade hr Grieve. 
Brukar ni kanske gå dit bort på 

kvällskvisten? 
Bletchley log god mening: 
— Ja, då och då, 
— Nå, då kanske vi kunna få oss 

en liten pratstund därborta. 
— Jag kommer alldeles säkert dit 

i kväll, skyndade Bletchley att för
säkra, och om det är något jag kan 
stå till tjänst med, så skall det vara 
mig ett verkligt nöje. 

En sedel prasslade i Bletchleys 

hand, då han bugade sig för hr 
Grieve. När dörren slutligen fallit 
igen efter denne, vände Bletchley sig 
om mot Simmonds, som skyndat fram 
nära att förgås av nyfikenhet. 

— Vi komma snart att få upp
leva något här, sade han i det han 
tog upp Smiths rock från golvet där 

den blivit kastad. 
— Vad är det ni har där? frågade 

Simmonds. 
Bletchley skrattade överlägset: — 

Det är den s. k. hr Smiths rock, som 
han hade på sig då vår siste gäst 
förföljde honom i parken. 

Simmonds gav till ett utrop av 

förskräckelse. 
— Vad menar ni, Bletchley t 

— Jag menar, att spelet är förlo
rat och att polisen redan har klorna 
i komplotten. Även om den där 
Smith slapp undan nu, är han snart 
fast igen — rättvisan har langa ar

mar. 

— Förskona mig från sådant där 
dumt prat! bad Simmonds i snäsig 
ton. Jag vet nog. att ni har ett horn 
i sidan till den stackars hr Smith, 
men vad damerna angår, så tror jag 
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verkat mycket på detta område, och 
där vunnit en skatt av tillgivenhet 
och tacksamhet från de många som 
åtnjutit hennes undervisning. 

Men även i stora drag kan man 
säga att hon undervisat i musik, dä 
hon varit en utmärkt ledariuna av 
folkkonserterna sedan 1902 — en 
uppgift, vars betydelse och ansvar 
knappast kunna överskattas. 

Fröken Andrée har även gjort sig 
känd som en framstående harpspeler-
sfca. 

Bland de utmärkelser, som kommit 
fröken Andrée till del, kunna näm
nas, att hon erhöll Literis et artibus 
1895, blev ledamot av Musikaliska 
akademien 1897 och stipendiat vid 
Tduns kvinnliga akademi 1908. 

Det måste ju vara en lycka att 
kunna se tillbaka på ett så verksamt 

• liv. ett liv av arbete och inspiration. 
Det kan i sanning sägas om fröken 
Andrée att hon i sitt arbete varit en 
stor idealist och att hon i karaktär 
och läggning varit sig själv. 

T detta sammanhang faller det -den 
som skriver dessa rader i minnet en 
liten historia om Richard Strauss. 
Det var någon som överlägset hade 
sagt om honom: "Richard Strauss 
och Richard Strauss! Han är alltid 
bara sig själv!" 

Då någon berättade detta för ho
nom, lär han ha svarat: 

"Veni skulle jag annars vara!" 
Ett i sin enkelhet beundransvärt 

svar! Ett bon mot, som med cita
tionstecken kan användas av var och 
en som man förebrår samma "fel" —-
ett svar som bör kunna givas lugnt, 
fint och stilla, oçh i vilket självmed
vetandet och ödmjukheten böra kun
na gå hand i hand! — 

Fröken Andrée har lyckan att vid 
sin sida äga en yngre kraft i arbetet, 
systerdottern fröken Elsa Stenham-
mar. som förstått och delat hennes 
strävan och vilkens självständiga ar
bete även haft stor och vittgående 
•betydelse för vårt musikliv. 

Ruth Ahnen. 
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Fatta mod unge 
man! 

Man har i andra länder, där det 
nya i tiden uppenbarar .sig något år 
tidigare än hos oss, funnit att gifter
målslusten hos de unga männen är 
betänkligt i avtagande. Giftermåls
åldern har för mannens del skjutits 
tillbaka till livets middagshöjd. 

•<É>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

XfC7tndezs£m 
Hovjuvelerare. Ö. Harting. 41. 

De engelska förhållandena på del
ta område granskas i "Weekly 
Dispatch" av Jane Doe i en artikel 
med den mycket sägande rubriken: 
Fatta mod ni kvinnoskygga män! 

Den unge mannen av i dag höjer 
på axlarne när talet faller på äkten
skap. Hans hjärta är fruset. Varför? 

Miss Doe försöker finna svaret. 
Den unge mannen .är för det för

sta rädd för den unga flickans lyx-
begär. Han ser henne ständigt i 
nya toaletter och nya smycken, och 
eftersom han är van att räkna med 
realiteter, gör han ett överslag över 
vad denna härlighet kostar. Sedan 
frågar han sig: Vill och kan jag på
taga mig allt det arbete och bekym
mer som följer med att ha en så dyr
bar hustru? 

— Nej, svarar han, denna drott
ning av Saba är ingenting för mig. 
Och så slår han ner blicken eller ser 
åt sidan. 

— Fatta mod unge man! ber Jane 
Doe. Den kvinnliga elegans du ser, 
behöver inte alls vara dyr. Den kan 
vara och är mycket ofta resultatet 
av den unga damens flit. hennes 
skicklighet att föra nålen och hennes 
goda smak. 

Och tro inte våra moralpredikan
ter, våra sociala reformatorer och 
olycksprofeter när de svartmåla de 
unga flickorna. Må den unge mannen 
tänka på sina egna systrar. Ärö de 
inte präktiga ungdomar? Och voro 
inte de små flickorna, med vilka han 
som pojke lekte, snälla och rara? Hur 
kan han väl tro, att de på några få 
år skulle kunna ha förvandlats till 
de hjärtlösa koketter gamla sura mo
ralpredikanter, fångna i vanan att 
häckla allt och alla, vilja göra dem 
till. 

T yttre måtto liknar inte flickan 
av i dag flickan av 1875. Hon klär 
sig elegantare, hon är mera nöjes-
lysten, hon är friare i sitt sätt, men 
det är samma varma blod som pul
serar i hennes ådror, samma glädje
stråle lyser fram ur hennes ögon 
(även om en liten blå penselstreck 
dragits under dem) när hon ser små 
lekande barn och hennes hjärta röres 
av samma ömma känslor nu som förr. 

Man hör ibland sägas, fortsätter 
miss Doe, -att de unga männen äro 
rädda för den större intelligens flic
kan av. i dag äger. Det ligger knap
past någon sanning i detta påstående. 
Ingen man tycker om en dum eller 
okunnig kamrat eller har nöje av hans 
sällskap. Skulle han då föredraga 
en dum hustru framför en intelli
gent, vaken'och spirituell? Med viss
het icke. 

Nej, där ligger inte det onda. Det 
är inte det, som gör den unge man
nen rädd lor giftermålet. 

Det är den halvuppfostrade, den 
tanklösa unga flickan som misskre
diterar den kvinnliga ungdomen. 
Hon är litet för djärv, litet för for
drande, litel för egoistisk, litet för 
pockande på att ha det trevligt på 
andras bekostnad —• det är hon som 
väcker den unge mannens misstanke 
att hon och varje hennes medsyster 
själviskt och hjärtlöst vill utnyttja 
honom och som gör hans hjärta fru
set. Hennes motto i fråga om kär
leken är icke ett blygsamt "säg det 
med blommor" utan ett kallsinnigt, 

Vinter. 
iTit Itosga ängarna bööa 

od) solen c ärm er ej mer, 

fast sfvanta brinna röba 

fib sfogen bär ben gått ner! 

Den öbsltga slätt, sont ligger 

så frnsen ocl? grå ocfy arm, 

till solen i fattigbom tigger 

en stråle att närma sig Darin. 

Den isiga björfen sträcfer 

mot rymben sin tomma gren, 

i bess aning ett minne cäcfer 

üäl himlens flämtanbe sfeit! 

21cf, länge än sommaren bröjer, 

i anbra nejber ben går! 

Cungt efett sin Frotta böjer 

och bröntmer i cetnob ont når. 

Det Fomnter en ninb ifrån bergen, 

en nittanbe norbatt bet är, 

od) frost som Fyler till märgen 

bait neb genom nejbertta bär. 

Bort öner ben r>iba fyeben 

till Fnotiga furans fot, 

Fring fyela bett öbe leben 

bet flämtar od) surfar meb bot! 

Esse Olsson £înô6erg. 

beräknande: ."säg det med ett land, 
drypande av honung". 

En man som på detta sätt känt 
sin plånbok utsatt för angrepp av en 
sådan där söt liten blodigel blir bit
ter och föraktfull till sinnes. Ung
karlsståndet framstår i förklarad da
ger och han säger till sig själv: "Al
drig mera! Aldrig .mera! De äro 
likadana allesamman." 

Men det är just det de inte äro! 
Det ligger i sakens natur, att en ung 
flicka, utan att på minsta sätt vara 

en blodigel, finner det förtjusande 
att gå till en rik fästlighet på en dyr 
restaurang tillsammans med den man 
hon älskar. Men fråga henne och 
hon skall svara — sanningsenligt ! — 
att hon tusen gånger hällre vill som 
hustru sitta med honom vid det enkla 
middagsbordet i ett eget om än så 
anspråkslöst hem. 

Denna flicka finns. Hon finns 
för varje unge man, som vill söka 
henne. Alldeles i hans närhet finns 

hon ! 

Ylskafors 
är marknadens slitstarkaste galosch! 

Efter originalste. 
OBSERVERA ovanlädrets oerhörda elasticifet och 
styrka. År utträngt vida över sulranden utan att brista. 

starkaste galoscherna bära vidstående 
märke. 

omsorgsfullast tillverkade galosch 
erna bära vidstående märke. 1890 
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DE 
DE 
I \ t—T e ' e9antaste och lämpligastegalosch-
M~y L-j modellerna bära vidstående märke. 

Köp därför uteslutande 

Yiskafors 
Mär /|9Ao\ ket 

BELYSNINGSARMATUR 
BORDSERVISER 

Alltid nyheter 

Rosenlunds Bosättningsmagasin 
(H. O. STRANDH) 

Rosenlundsgatan 8. 2:dra Långgatan 34. 

0jfentliéa  n®ien  

Sä»1*0 

t . o r a  Tea te rn .  
,.i i 30 Billiglietsmatmé: 

LÄDERLAPPEN. 

Vorje afton kl. 7,30: 

GREVINNAN MA1M/A. 

.„rensbergsteatern. 

Vn t  je afton kl .  8:  

Succésprogrammet 

HJÄHTER ÄR TRUMF. 
,  • 3  akter av Felix Gandera. 

jstsp«"1 1 

, Endast några dagar till. 
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Nya  Tea te rn .  
J J 301 Sista matinfen före jul: 

ß\l{KEN MARGARETA. 
Varje afton kl. 7,30 : 
LIVET PÅ LANDET. 

finnes varken tid eller möjlighet att 
ordna med någon reparation. 

Alldeles säkert skulle kvinnlig fö
retagsamhet kunna etablera samar
bete med tvättinrättningarna på det-
ta område och iskapa en verkligt god 
och lönande hemsyssla. Beställnin
gar på reparation .skulle med visshet 
kunna förväntas även direkt från 
enskilda personer. Två eller flera 
damer med olika, varandra komplet
terande färdigheter skulle kunna 
samarbeta och upprätta en central 
lör stoppning av finare linne, för 
hand eller pa maskin, för märkning, 
lagning av spetsar, handsktvätt och 
tvätt av ömtåligare och finare saker 
ån dem soim man brukar lämna till 
tvättinrättningar. Arbete skulle sä
kert icke tryta. Företaget skulle 
vara till stor nytta för kunderna och 
antagligen ge innehavarne en god in
komst. 

Rällre anställning än själv

ständig verksamhet. 

I' ru Sigrid Molander skriver: 

Lilla Teatern. 
cjjudag kl. 1,30 Billighetsm.atiné : 

SÖDBBNA ÖSTERMANS HUSKORS. 

Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 
övriga dagar kl. 8: 

JAG GIFTA MIG — ALDRIG! 

Pricken över l't 
till en elegant Damtoilett är 

en väska från 

JOM A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 
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passande 

Julklapp. 

DAM-
Dräkt- och -

Kapptyger 
m. m. 

fördelaktigast 

hos 

Aktiebolaget 

T h e o d o r  P e t t e r s s o n  
KLÄDESMAQASIN 

K u n g s t o r g e t  1  

Telefon 1740. 14888. 

Siälvförsöri» 
ningsproblemct. 

]Nagra uppslag. 

I föregående nummer behandlades 
inledningsvis själv försörjningspro
blemet, sett från den medelålders, 
icke yrkesutbildade kvinnans syn
punkt. 

I anslutning härtill meddela vi 
här nedan några idéer till lämpligt 
självförsörjningsarbete, som till
ställts oss av för saken intresserade 
personer. 

Kontorschefen fröken Virginia 
Raymond har lämnat följande upp
slag. 

Privata parktanter. 
En pålitlig och för uppdraget 

lämplig person åtager sig att samla 
ett mindre antal barn ur familjer 
från samma stadsdel för ett par tim
mars dagligt friluftsliv, promenad 
och lek, i parker eller utom stadens 
hank och stör. Betalning pr vecka 
med reducerat pris för flera barn ur 
samma familj. 

Kooperativa hushåll i stället för 
"inackorderingstanter' '. 

Bostads- och inackorderingsfrågan 
för åtskilliga ensamstående män och 
självförsörjande kvinnor borde nu 
vara, mogen för en lösning genom 
gemensamhetshusliåll med en avlö
nad husmor. Man skulle kunna tän
ka sig en sammanslutning av 8—10 
personer, som hyra en stor m od är n, 
bekväm våning — dessa äro lättare 
att uppdriva än smålägenheterna. 
Var och en .möblerar sitt rum efter 
egen smak. Det gemensamma hus
hållets ekonomi tillrättalagt efter 
säkra sifferberäkn i nga.r. 

Säkert skulle mången duglig hus
mor eller praktiskt lagd skolköks
människa här kunna finna en för 
henne tilltalande god verksamhet. 

Lappnings- och stoppningscentral. 
I)et gäller att under rådande knap

pa förhållanden ta vara på vad man 
har, men förmåga och tid räcka då-
igt fill för strumpstoppning och lör 

JjjjJyÙ ocßi cjÀaîfc 
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A/B Claes Öfiléns 
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KUNGSGATAN 53 

Jag vill råda medelålders, icke 
yrkesutbildade kvinnor att de, när 
de söka ett förvärvsarbete i första 
hand söka. anställning och icke ge
nast tänka på självständig verksam
het. 

För den sistnämnda fordras kvali
fikationer, som endast undantagsvis 
finnas hos kvinnoT: mod att stå en
sam, kraft att bära bekymmer, för
måga att kämpa sig fram trots tusen 
svårigheter. 

De flesta självständigt verksamma 
kvinnliga yrkesutövare eller fördet-
tingar på detta område kunna vittna 
om hur svår en start är och hur oer
hört den frestar på humöret, nervsy
stemet och hälsan! Dagar fyllda av 
bekymmer, nätter utan sömn, grub
bel, ångest, och pulver i massvis! Och 
så till sist kanske ändå inte fram
gång utan misslyckande och ett för
stört kapital. 

Ni invänder att man icke kan få 
anställning utan yrkeskunskap. Rik
tigt! Skaffa er sådan kunskap! Den 
är ofta både fort och lätt inhämtad, 
om verkligt, intresse driver på, Yr
keskunskap fordras ju även och i än
nu högre grad för självständig verk
samhet. 

Forts. 

Skolflickor. 

Jeanna Oterdabls bok. 

Lyckliga skolflickor, som ha Jean
na Oterdahl till lärarinna! ville man 
utbrista när man läst igenom hennes 
nu i höst på Lindblads förlag utkom
na bok "Skolflickor". Ty den andas 
alltigenom en djup förståelse för de 
inte alltid så lätthanterliga ungdo
marna i våra flickskolor och samti
digt en ljus tro på att det finns en 
hel del gott "därinne" även om det 
yttre är kantigt och obalanserat. 

Man får i boken göra bekantskap 
inte bara med flickorna själva utan 
även med deras mammor och med 
dem som äro satta att föra dem in 
på kunskapens ängder — lärarinnor
na. Med vilken förtjusande värme 
är inte "Millan", lärarinnan av den 
gamla utdöende typen, skildrad, hon 
som inte kan finna sig riktigt till

rätta med de förbättrade lönerna, 
utan tycker att det är ett sådant pri
vilegium att få undervisa barn, att 
det anbetet hälst borde göras gratis! 

Med stilla humor skildras också 
bl. a. lärarinnebjudningar", dessa de 
tacksamma föräldrarnas notvarp, dit 
vanligen hela kåren, men ingen enda 
utomstående blivit inbjuden. Man 
förstår så väl den unga lärarinnan, 
som indignerat utbrister: "Jag vill 
träffa gifta kvinnor, inte bara när 
de kommer upp efter halvterminskol-
legiet för att höra om jag kan skaffa 
pri vatlektioner i tyska och räkning 
åt dpras Elsor och Gretor, och jag 
vill råka ogifta kvinnor av annat 
slag än jag själv och ni allihop, och 
så vill jag också mycket gärna råka 
män." Hur skulle det vara om den
na så rimliga önskan to tres litet ad 
notam? Lärarinnor äro ofta unga 
och de liksom andra unga kvinnor 
måste ju önska att ibland få träffa 
någon av det motsatta könet! 

Boken börjar med en stämnings-
fylld och levande bild av hur det 
stora, skolhuset "vaknar" i den töck
niga. Luciamorgonen, hur ljusen tän
das ii klassrummen och förväntan lig
ger i luften. "För det var något sär
skilt med Lucia (firningen) i den sko
lan, något som liksom lyfte alla män
niskor ett stycke över deràs vardag
liga tillvaro, som förklarade och för
skönade den. När morgontimmarna 
voro över skulle det vara förbi, lik
som det blå därutanför då ljusen bli
vit släckta, skulle bytas i den van
liga brungrå decemberskymningen. 
Men än så länge låg helgdagsskim
ret som en gloria över alla pannor 
och uppenbarade det verkliga jag, 
som oftast låg begravt under .söcken-
bråten." — — 

Det vilar en sådan hjärtevärme och 
mild humor över hela skildringen av 
denna skola, där den goda andan, per
sonifierad i föreståndarinnans nobla 
personlighet, liksom utfyller varje 
vrå. 

Man märker att Jeanna Oterdahl 
genomskådat och i grund känner sina 
flickor. Hon förstår allt: det onda, 
som man kan ha att strida emot, 
backfischårens oro och flickornas 
vårliga, och blyga kärlekslängtan. 

Måtte boken finna vägen till mån
ga hem. Ty den är inte bara en 

god" bok. utan också en mycket ro
lig bok! 

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

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

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

Trollkonst 
erfordras ej för att frambringa frisk 

och vacker hy, det behövs blott 

YvY- två l  
ty den verkar vid ständigt bruk som 

e t t  t ro l lmede l  
och erliålles i varje välsorterad 

affär från Ystad till Haparanda. 

Pris 1 kr. pr. st. 

AKTIEBOLAGET YvY FABRIKEN 
YSTAD. 

Birger Jarl 
efterlyses. 

Kvinnofriden botad. 

Stockholm har gjort en sensatio
nell upptäckt: det är illa ställt med 
säkerheten på huvudstadens gator 
nattetid. Affären Höckert, vari en 
känd stockholmare uppträtt till 
ett par antastade damers försvar och 
därvid blivit rått överfallen av frid
störarna, blev gnistan i krutet, och 
vid denna tidpunkt har "hela Stock
holm" vittnat om sin stads bedröv
liga nattförhållanden. Polisinten
denten Sjunneson ger stockholmsher-
rarna betyget att de om nätterna äro 
ett svårt- släkte, intervjuade kända 
damer intyga att det är ytterst riska
belt för en stockhol msdam att ensam 
trafikera, sin egen stad efter en viss 
tid på dygnet, och en känd jurist i 
den vackra Mälarmetropolen anser 
de rådande förhållandena så pass 
olidliga, att han funnit skäligt på
minna om den gamla och i glömska 
råkade rätten till nödvärn, som kon
stituerats i strafflagens femte kapi
tel. och vilken berättigar överfallen 
eller trakasserad person att under 
vissa förhållanden till självförsvar 
göra bruk av skarpladdat vapen. 

Detta sista låter ju hemskt och 
imponerande och bör om något göra 
åsyftad verkan. Blotta medvetan
det. att en värnlös kvinna måhända 
icke är så värnlös som hon i första 
ögonblicket ser ut, måste ju ovillkor
ligen inge en närgången förföljare 
vissa allvarliga betänkligheter. 

Att kvinnofriden på Stockholms 
gator lämnar åtskilligt övrigt att 
önska är således numera ingen hem
lighet och knappast någon nyhet. 
Men äro dessa olidliga nattliga osä-
kejhetsförhållanden verkligen något 
typiskt uteslutande för Stockholm? 

Knappast! Göteborg ligger, ty
värr, icke på något sätt efter i detta 
avseende. Kanske snarare tvärtom. 
En stockholmare som nyligen besökt 
rikets andra stad och under sitt up
pehåll bebott ett av de större hotel
len på stadens hotellplats och där-
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Nyttiga Julklappar 
äro välkomna. 

Y L L E -  o c h  S I D E N T Y G E R  
PÄLSAR och PÄLSGARN]TYRER 
K L Ä D N 1 N G A R  o c h  B L U S A R  

M O R G O N  R O C K A R  
STICKADE JUMPERS 
STICKADE KOFTOR 

S T R U M P O R  o c h  V A N T A R  
S 1 L K E T R 1 K Å - U  N D E R K J O L A R  
Silketrikå UNDERKLÄDN1NGAR 
LÄDERVAROR och BIJOUTERIER 
GALANTER]ER och L1NGER1ER 

vid fått tillfälle att studera. Göte
borgs gatuliv i city, betecknade ex
empelvis nattförhållandena på Söd
ra och Östra Hamngatorna såsom de 
skandalösaste han sett i Sverige., 
Ruskiga scener bjuder ju visserligen 
även huvudstadens nattliv, men den
na öppna, lösaktighet, som florerar å 
våra båda största Hamngator, och 
vari tvivelaktiga individer av båda 
könen på det mest sedesårande sätt 
ostörda tillåtas att bryta emot sam
hällets och anständighetens lagar är, 
enligt hans uppfattning, något ena-

Dockskåpstapeter 
i stort urval. 

A.-B. Engelska Tapetmagasinet 
22 Västra Hamngatan 22. 

stående för Göteborg. Och det tycks 
verkligen ligga, mycket fog för ett 
dylikt påstående alldenstund, enligt 
en platskollega, hyggliga medborga
re uppmanas att hålla sig ifrån Ös
tra Hamngatan på kvällarna för att 
icke genom sin nyfikenhet försvåra 

GIV 

Anna 
o e h 

Malin 

Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas pä tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

(Eftertryck förbjudes).  

Kungsgatan 45-
Rikt urval. 

Telefon <9°°-

Billigt P« s e r  

och en 
trailer1 

«m»' 

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

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

reparation av dessa ^ 
ting sotm vi bruka. kvinnor 0°, 
de för självförsörjande h 
för ungherrar. 
tvättinrättningaT" ^ ölagade " ; 
sel vara tvattkla 

Det bästa i längden det bilH£a 

Konstflitens möbeltyger för Ed ra tn 
Edra fönster. 

Edra golv' 
Konstflitens 
Konstflitens 

K O IV S T F L I T E IN, 

gardiner för 
flossamattor för 

G:la Högskolan (r O 
te DO 

mutb. 
R O M H N  

Av <£Un*imc£ glîavbett. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 
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— \ i kan ju inte fortsätta på det 
sättet, utbrast Lilith otåligt, 
skall tala ut med honom en 

?anS for alla. 

Nej, nej! Det kan du inte, in-
Iru A. mes ångest fullt. Gå upp 

^ ditt rum, älskade barn, och låt 
*8 tala med honom. Ack, skynda 
8- Nu öppnar man dörren för ho-

>u liar inte krafter tillräckligt 
lor i 

"X i\ 1 <1 J. 
^ detta, insköt Lilith bedjan-

ru Arnes vann till sist seger. Men 

Lilith sprang upp för trappan, och 
då Bletchley uppenbarade sig i var
dagsrummet och anmälde, att hr 
Grieve önskade tala med fröken Li
lith .svarade den gamla damen, att 

han kunde komma in. 
Ingen fick någonsin veta vad det 

halvtimmeslånga samtalet mellan 
fru Ames och främlingen rörde sig 
om. men ljudet av de häftiga röster
na, vilket trängde ut från vardags
rummet. vittnade om att menings
utbytet icke var av vänligaste art. 

Till en början var det en djup, 
sträng mansröst, som trängde genom 
den stängda dörren. Därefter hördes 
en klagande, bedjande kvinnoröst, 
som till sist upplöstes i en förtviv
lad gråt. På detta sätt fortgick det 
tills efter hand kvinnorösten blev allt 
gällare och mansstämman allt djupa
re och strängare. Slutligen antog 
meningsutbytet lugnare former och 
rösterna blévo mera lågmälda. Iill 
sist öppnades dörren och främlingen 

trädde ut. 
Den erfarne betjänten sörjde natur

ligtvis för att han i detta ögonblick 
icke var i alltför komprometterande 
närhet, av dörren. Med avmätta steg 

närmade han sig gästen för att hjäl
pa honom med ytterkläderna. 

Men redan dessförinnan hade fru 
Arnes, som ibland kunde utveckla 
den mest häpnadsväckande energi, 
flugit upp för trappan till övra vå
ningen och .rusat in i Liliths rum. 
Hennes ansikte var upphetsat oeft 

bar ännu spår av tårar. 
— Jag har gjort det! Jag har lyc

kats. Han kommer aldrig hit mera, 
snyftade hon och kastade sig om dot, 

terns hals. 
Men Lilith svarade icke med sam

ma hjärtlighet som annars. Hon gav 
i stället modern en prövande, nästan 

kall blick och sade: 
— Ja, när du är nöjcl^ är det väl 

bra, 
Fru Ames drog sig rysande till

baka, som om dotterns kyla genom-

isat henne. 
— Varför är du sådan? frågade 

hon. Jag trodde, att du skulle vara 
lika glad som jag över att vara ho

nom kvitt. 
Men Lilith föreföll alltjämt obe-

rörd : — Låt oss inte tala om det 
mera, utbrast hon. Jag är så trött 
på alltsammans — dödstrött! 

Fru Ames gav henne en snabb 
och orolig blick. Människokännare 
som hon var förstod hon, att hon här 
måste handla försiktigt. 

— Ja, naturligtvis, kära barn! Jag 
själv är ju också så ohyggligt trött. 

Bon bekräftade dessa ord genom 
att lämna rummet och med släpande 

steg gå in till sig. 
Under tiden hade främlingen nere 

i förhallen utan brådska gjort sig i 
ordning för att lämna villan. Med 
stor omsorg satte han tillrätta hals
duksrosetten, som vridits åt sidan 
under nappataget, med hr Smith. 
Bletchley höll sig lugnt avvaktande 
i närheten. Hans erfarenhet sade 
honom, "att något skulle komma att 
hända". Han fick rätt i denna, sin 

förmodan. 
När främlingen äntligen var fär

dig med rosetten, vände han sig om 
mot betjänten. Hr Grieves ansikte 
uttryckte icke det missmod man kun
nat vänta med anledning av fru 
Ames' yttrande "att hon lyckats 
i fråga om samtalet med honom. 
Han såg tvärtom lugn och till!reds 
ut. Detta (uttryck blev ännu mera 
utpräglat, när han på avstånd skym

tade Simmonds, som ju tidigare va-
i't hans bundsförvant och därefter 
såg in i betjäntens ansikte, där han 
tyckte sig läsa ett löfte om tjänst

villighet. 
— Kan ni säga mig ett bra hotell 

här? frågade han i vänlig ton. Det 
behöver inte vara något i lyxväg, en
dast lugnt och propert. En gammal 
gästgivaregård skulle inte passa mig 

illa, 
Bletchley visade ett levande in

tresse för saken: —- Vi ha egentli
gen endast ett enda passabelt ställe 
här i trakten — "Kings Head". Det 
ligger ett litet stycke härifrån — i 
närheten av stranden. 

— Utmärkt! svarade hr Grieve. 
Brukar ni kanske gå dit bort på 

kvällskvisten? 
Bletchley log god mening: 
— Ja, då och då, 
— Nå, då kanske vi kunna få oss 

en liten pratstund därborta. 
— Jag kommer alldeles säkert dit 

i kväll, skyndade Bletchley att för
säkra, och om det är något jag kan 
stå till tjänst med, så skall det vara 
mig ett verkligt nöje. 

En sedel prasslade i Bletchleys 

hand, då han bugade sig för hr 
Grieve. När dörren slutligen fallit 
igen efter denne, vände Bletchley sig 
om mot Simmonds, som skyndat fram 
nära att förgås av nyfikenhet. 

— Vi komma snart att få upp
leva något här, sade han i det han 
tog upp Smiths rock från golvet där 

den blivit kastad. 
— Vad är det ni har där? frågade 

Simmonds. 
Bletchley skrattade överlägset: — 

Det är den s. k. hr Smiths rock, som 
han hade på sig då vår siste gäst 
förföljde honom i parken. 

Simmonds gav till ett utrop av 

förskräckelse. 
— Vad menar ni, Bletchley t 

— Jag menar, att spelet är förlo
rat och att polisen redan har klorna 
i komplotten. Även om den där 
Smith slapp undan nu, är han snart 
fast igen — rättvisan har langa ar

mar. 

— Förskona mig från sådant där 
dumt prat! bad Simmonds i snäsig 
ton. Jag vet nog. att ni har ett horn 
i sidan till den stackars hr Smith, 
men vad damerna angår, så tror jag 
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Qoda inköp 
o 

av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 
Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 
Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 
Tel. 4570 till båda butikerna. 

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

A. MAGNUSSON 

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. 

ordningsmaktens arbete där vid fö-
refalian.de uppträden. 

Men är detta verkligen vägen? 
Skall ett samhälle över huvud taget 
behöva nöja sig med att sådana här
dar för allsköns tvetydighet existera 
•—• och detta därtill mitt inne i själva 
city r- att anständiga medborgare 
icke utan risker och obehag skola 
kunna trafikera dem? 

Rörande Östra Hamngatan är det 
fara värt att det tygellösa livet där 
redan slagit sådan rot att det snart 
blir tradition att det skall så vara, 
om icke ordningsmakten med kraft 
och system ingriper för att röja upp 
eländet. Ty om Stockholm med rätt 
kan klaga över en allmän osäkerhet 
på sina gator har Göteborg på det 

KORGSTOLAR. 
KORGBORD. 

Låga priser! Höga kvalitéer 1 

Bröderna Lindstrand, Göteborg 
Östra Larmgatan 9. 

sätt det nu är anledning att klaga så
väl över en allmän som en centrali

serad osäkerhet. 
Kanske kan ovanstående tyckas 

vara litet väl mycket av norrmannens 
bekanta: "De snakker om at London 
er en svœr By, men kom til Dröbak, 

Far ..." 
Skada bara i så fall att tävlingen 

denna gång gäller en fråga, där en 
lokalpatriot gärna skulle se Gröteborg 
som sista staden i raden — om verk
ligheten endast medgåve den en så

dan rangplats. .. 
Dea. 

framgångens 
hemlighet* 

Bokförlaget Natur och Kultur, 
•som under senare år skänkt oss så 
många värdefulla populärvetenskap
liga arbeten och dessutom en serie 
moderna affärshandböcker, har i 
höst riktat denna senare samling med 
ännu en: "Hur man annonserar med 
framgång", skriven av Nordiska 
Kompaniets reklamchef, Tom Björk
lund, och en tidningsman. För af
färsmannen torde denna lilla hjälp
reda i reklamens, särskilt annonserin
gens svåra konst vara verkligt väl
kommen, helst som den har många 
goda uppslag att ge och även klarlag-

ORREFORS 
har i sin tillverkning av graverat kristallgods ej 

uteslutande arbetat med framställning av lyxglas 

utan lagt särskild vikt vid att få fram nya typer 

och former för praktiskt bruk, vinserviser, frukt

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

göras i stort urval och i sådana prislägen, att de 

kunna vara tillgängliga för en och var. 

Alla glas äro signerade av Gate och Haid. 

A. B. FER D. LU N DQ U ] ST & C« 

G Ö T E B O  R G  

© 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Ni köper inget annat 
putsmedel för Edra alumini
umkärl, då Ni en gång provat 

Zelos Aluminiumputs 
Giftfritt och skadar ej 

händerna. 
Tillverkare: Fabriken ZELOS, Göteborg. 

ger mycket både i psykologiskt och 
tekniskt hänseende, som förut varit 
nog så dunkelt för många av dem 
som ha med köpenskap i en eller an
nan form att göra. 

"Tusen exempel skulle kunna näm
nas", heter det i boken, "på den fram
gång en förståndigt använd reklam 
fört med sig och den minskade om
sättning försummelser att göra så
dan å andra sidan inneburit. Vem 
visste — utbrista författarna entu
siastiskt — för ett halvår sedan vad 
Kraschen Salt var, för att laga, ett 
aktuellt och nära till hands liggande 
exempel?" 

Arbetet uppehåller sig även vid 
annan reklamering än annonsering. 
Bl. a. berättas följande lustiga hi
storia: 

"Ett lyckat gatureklamtric som 
genom att taga humorn till hälp var 
dubbelt verksamt förekom för någon 
tid sedan på Stockholms gator: en 
åsna bärande ett stort plakat, på vil
ket stod "Alla använda Karlssons 
klister utom jag för jag är en åsna!" 

Alla som köpa „ 

S P I S B R Ö D  
frän 

o 

Göteborgs Angbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 
tlllllllllllllltflllllHIHIMIHII 

Färsk Fisk & Hummer 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

l:ma Renkött, Ankor 
samt allt slags Vildt i 

Björks Vildtaffär 
Saluhallen 1. 

Tel. 1648 och 20834. 

Köp A. Bergs Kaffe 
Butiker : 

2: dra Långg. 26. 
Carl Johansg. 69. 

Telefoner : 
44886 
48947 

EKSTRÖMS „ 

JJISTMJOL 
OA.EÛ fl O KEM.-TEKN. FA DR. Hi 

G R U N D A D  I B 3 3  

Lille Pelle: — Snälla, söta, rara, 

älskade mamma, får jag lite mera ef

terrätt? 
Mamma: — Nej. lilla Pelle! 
Pelle: — Inte så mycket som en 

enda liten, liten sked till?? 
Mamma: — Nej! 
Pelle resignerat: —- Nå, då kan 

jag tala om det med detsamma -— 
jag har redan väldigt ont i magen! 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, här och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
niinut hos Kungl. Hovleverantör 

Ziwert'z Eftr., 
Lorensbergsgatan N:o 7, Oöteborg. — Tel. 1098 

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

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

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, Snickeriaffär, Mariefred. 

J( m ii 111! am es sjialt 

Några reflexioner kring frågan: 

Skola vi kunna bevara 
våra hem? 

"Aldrig så lite man inte är gift" 
— som Elin Wägner i en av sin ung
doms böcker säger i ett visst sam
manhang — så skulle man kanske 
icke drista sig att döma om hemsköt
sel. Men tiderna ha som bekant än
drat sig och många ogifta kvinnor 
tycka sig ha en viss rätt att yttra sig 
— även i en fråga som denna, då icke 
sällan på deras lott faller att yrkes
mässigt handhava ett hems vård. 

Husmödrarnes ständigt återkom
mande jämmer över — låt oss rent 
ut säga — oförmåga —• att i våra 
dagar bevara hemmet, är ett svag
hetstecken från kvinnohåll, som vi 
sannerligen böra bekämpa — icke så 
mycket med ord, som handlingar. 

Hur är det med organisationsför
mågan? Med avskaffandet av gam
mal slentrian i hus-arbetet? Med 
"morgonstunden", som har "guld i 
munden"? Med "tidens rätta bruk" 
över huvud taget? . Med 8-timmars-
dagens effektiva utnyttjande. För
modligen vill det självövervinnelse, 
självrannsakan och självtukt till in
nan "unga frun" — ty vi kunna ju 
närmast tala om henne, satt sig in i 
att "Han gav honom henne till ena 
hjälp" — d. v. s. i lust och nöd. 

Säkert kunna i många fall våra 
hem organiseras enklare — och först 
och sist skall det finnas en organisa
tion — eller arbetsordning. 

Innan vi kvinnor utan allt för 
mycken jämmer lärt oss att klara 
upp våra närmast liggande angelä
genheter, ha, vi icke stor rättighet att 
bli trodda om förmågan att reda upp 
samhällets övriga angelägenheter. 

Fröken Adamsson. 

NORDISKA 
"ANDELSBANKEN 
STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
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Emottager insättningar mot högsta 

gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-

ringsfack. 

Förmedlar köp och försäljning av 

aktier och obligationer. 

0TF.ttOR.aS LINOI_EUM-MAG>ASIM i 
t» OETEttS. F&ANZEIM 4, C'.o , ^ ' KUNÇiL. HOFL. "TEL: 3QÇS- 1>Z OO • 100:3 

BREVLADA. 
Julglädje. Förslaget förefaller 

utmärkt och skall säkert lyckas. 

Ella G—n, 21. Av två så onda 
ting föredraga vi — ett tredje. 

Fru Maria. Det finns mycket 
hjärta i projektet. Men förnuft? 
Välgörenheten kan vara påkallad 
gent emot alla slag av oförskylld 
hjälplöshet och lidande, men att be
gära att samhället skall utsträcka 
den även till unga människor, vil
kas kraft samhället behöver, det är 
att snedvrida begreppet "samhällelig 
förpliktelse" och missbruka barm
härtighetens namn. 

Bertha S—ni. Det skulle glädja 
oss ofantligt om Ni kunde få något, 
uppslag i artikeln "Självförsörj-
ningsprobleimet" i detta nummer. 
Flera goda råd i den trängande tids
frågan komma att följa. 

Rennie, Malmö. Tusen tack .igen! 
Och våra varmaste välgångsönsknin
gar till "den nya människan". 

Till våra läsare. På grund av 
den stora tillströmningen av annon
ser i sista ögonblicket ha vi tyvärr 
icke medhunnit ordnandet av ett 
mellanslag för en del nu undanträngd 
text. Yi utlova dock vederlag i 
kommande nummer. 

Köp julklappspapperet ! 

Behållningen går till landshöv
ding von Sydows arbete bland tuber-
kelsjuka inom Göteborgs och Bohus 
län samt till spädbarnshem för barn 
till t-uberkelsjuka föräldrar. 

Papperet säljes från huvudlagret, 
Östra Hamngatan 36. 

Telefonorder mottagas! Namnan-
Top : "Julkkeppspapperet"! 

K 
B E R G M A N S ,  S T O C K H O L M  

Välsmakande och möra 

DELIKAT ESSBRÖDSORTER 
Rekommenderas. I p tel Långedrag 231. 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

absolut inte på era, enfaldiga histo
rier. 

— Vi få väl se, bet Bletchley av. 
Men Simmonds som observerat, att 

främlingen stuckit pangar till be
tjänten, utbrast hetsigt. 

— Det kan väl ändå inte vara, er 
mening att ta parti mot damerna? 

— Jag skall be att få handla så 
som jag för bäst finner, svarade be
tjänten kort. 

Simmonds smålog retsamt: — 
Tänk, jag som trodde, att ni var en 
klipp sk karl! Nå, det må vara hur 
det vill med de andra, men fröken 
Lilith, det vågar jag mitt huvud på, 
ä,r ren som snö, och det blir värst 
för er själv, om ni ställer till något 

ont för henne. 

Men Bletchley var inte den som 
gav vika i ett meningsutbyte av 
detta slag, där han stödde sig på en 
mycket omfattande människokänne
dom. 

— Om ni vore så livserfaren som 
jag, fröken Simmonds, sade han, så 
skulle ni veta, att de som se oskyl
digast ut ofta äro de allra värsta. 
Vad unga vackra damer beträffar, 

så kan ingen lättvindigare än just 
sådana plocka folk på pängar. 

Simmonds lät åter höra en skarp 
protest, men finnande striden alltför 
ojämn skyndade hon att, kränkt och 
sårad, draga sig tillbaka till sina 
husliga sysslor. 

Vad Bletchley angår tillbringade 
han dagen med att håla ett öga på 
vad som hände och skedde i huset, 
och redan under den första timmen 
inträffade något. 

Han hörde en vissling vid byggna
dens sydsida. Saken föreföll honom 
utan betydelse, men då visslingen 
med korta mellanrum upprepades tre, 
fyra gånger slog det honom plötsligt 
att det kunde vara fråga om en sig
nal. I samma ögonblick hörde han 
ett fönster öppnas i övra våningen. 
Han skyndade in i matrummet och 
hann just fram till fönstret, då ett 
litet klädbylte kastades ut därupp-
ifrån och in i buskaget nedanför. 

— Jag vågar mitt huvud på, att 
det var Smiths rock, sade han till 
sig själv. 

På kvällen styrde Bletchley sina 
y till "Kings Head" för att träffa 

hr Grieve, i vilken han trodde sig se 
en detektiv. 

—• Nå, har ni sett till hr Smith 
sedan? frågade Grieve efter en stunds 
likgiltigt samtal. 

—• Ja sir, svarade betjänten. Han 
har varit i parken, men däremot inte 
inne i villan. Det sista jag hört om 
honom är, att han vid 6-tiden setts 
på promenadvägen tillsammans med 
en ung dam. 

Hr Grieve rynkade pannan: 

— Antagligen fröken Ames? 

Bletchley skakade energiskt på 
huvudet. 

— Nej, sir, fröken Lilith har inte 
varit utanför dörren på hela dagen. 

— Vem har berättat det där an
dra för er? 

— Trädgårdsdrängen, sir. Ert 
besök och unga herras flykt har satt 
sinnena i brand. Vi är vådligt spän
da på fortsättningen. 

— Men sade inte träd gårdsdrän
gen vem den unga damen var? 

— Nej, sir. Han har säkerligen 
inte vetat vem hon var. Annars 
skulle han naturligtvis ha sagt mig 
det. 

Hr Grieve såg tankfullt framför 
sig och nickade: 

— Låt mig veta, om Smith dyker 
upp igen. Ni kan träffa mig här de 
närmaste dagarna, om ni har något 
att meddela mig. 

Och åter vandrade en sedel över i 
betjäntens hand. 

Då Bletchley kom tillbaka till 
Old Court, fick han sikte på en smärt 
gestalt, som smög sig fram utefter 
byggnadens nordsida. Betjänten ha
de nyckeln med sig och öppnade 
själv dörren till förhallen. 

— Har det hänt något? frågade 
han Simmonds, som kom honom till 

mötes. 
Hon skakade på huvudet: — Nej 

just ingenting. Hr Smith ringde på, 
men damerna vågade inte släppa in 
honom. De trodde visst ni var inne 
och att ni lovat hr Grieve att hålla 
kvar unga herrn 

— Åhå, sade Bletchley med en 
vissling. Kahske ni nu vill erkänna, 
att den här saken är litet sjuk, va'? 

Simmonds gjorde en knyck på 
nacken och avlägsnade sig utan att 
bevärdiga betjänten med ett ord till 
svar. Denne gjorde ett slag in ge

nom de tomma rummen i bottenvå
ningen. Överallt var det släckt. 

Från våningen uppöver hördes 
steg av människor, som rörde sig av 
och an i korridoren., dörrar som öpp
nades och stängdes, de båda damer
nas viskande röster. 

Bletchley drog sig tillbaka in en 
vrå och lyssnade med skarp upp
märksamhet. 

Någon kom med snabba steg ned 
för trappan, gled förbi honom i halv
mörkret och bort mot vardagsrum
met, vars dörr öppnades och stäng
des. 

Betjänten väntade ett par minuter 
och smög sig därefter bort till sam
ma dörr. Med oändlig försiktighet 
vred han handtaget runt — dörren 
var reglad. 

(Forts). 
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tryck tillåtes gärna om "Kvin
nas Tidning", med hela namnet 

0 utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
,,tlandskrönika i sammandrag. 
Jt stort namn - en större kvinna. 

A, Ellen Berner. 

Beda Hallberg. Av I. D. 
Siälvförsörjningsproblemet. 
Nervositet och överansträngning. 

Jul 
Hjärtats toner 
Molnet som gick over solen. Av E. 

Dikt av Rutli Bogren 

Konstens talande tunga. Av Beatrice 

Zaåe. 
Avtalet. Av Doris Bast. 
H0S blinda i London. Av Alice Jeansson. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Det engelska parlamentet har un
der utvecklande av traditionell ståt 
och prakt högtidligt öppnats av ko
nung Greorg. Den i trontalet hörda 
legeringsstämman har en kärvare 

än den man minns från före
lade trontal, men också en krafti-
jtre och pålitligare. Man bryter på 
åtskilliga punkter fullständigt med 
Jen föregående arbetarregeringens 
politik. Det är slut med rysskurtisen. 
Det blir ingenting av med de vitt
gående fördrag MaeDonald i somras 
preliminärt träffade med sovjet, som 
alltså går förlustig även det i utsikt 
ställda stora engelska lånet, en utom
ordentligt kännbar och väl unnad 

•ng. I trontalet meddelades 
att den nya regeringen ak

tar färdigbygga den stora flottbasen 
i Singapore på den indiska Malacka-
halvön. MaeDonald inställde i vän-

på den för honom hägrande 
världsfreden arbetet på denna an
läggning, avsedd att utgöra stödje
punkten för de engelska sjöstrids-
wafterna i denna för det brittiska 
väldet så viktiga del av världen. 

Vid underhusets debatt om svars-
adressen på trontalet riktade sig den 
socialistiska och borgerligt radikala 
ntlken förnämligast mot regerin
gs hårdhänta politik mot Egypten 
- dess avvisande hållning gentemot 

kunna förmå. Anmärkningsvärt är 
att frågan om "Genèveprotokollet", 
Folkförbundsförsamlingens i 'Genève 
antagna skiljedoimsförsläg på anmo
dan av England ställts på framtiden. 
När den åter 'skall upptagas till be
handling vilar i gudarnes sköte, även 
om man nu säger nästa vår med ett 
"möjligen" framför. 

I Frankrike har utbrutit en helt 
säkert välgrundad revolutionsskräck. 
Man har kommit på spåren vittomfat
tande kommunistiska stämplingar 
mot det bestående samhället. Under 
trycket av den borgerliga opinionen 
har regeringen gripit in hårdhänt 
mot kommunistligan. Socialdemo
kraterna ogilla denna politik. 

De tyska valen äro nu överstökade 
efter en hätsk och hänsynslös val
strid. Kommunisterna hava gått till
baka, likaledes de yttersta högerpar
tierna, de tyskfolkliga och det tysk-
sociala partiet. Socialdemokraterna 
hava gjort de största vinsterna men 
•även det konservativa partiet, de 
tysknationella har haft framgång. 
Mellanpartierna hava likaledes för
bättrat sin ställning. Valet föran
staltades för att man skulle få klar
het i det politiska läget och visshet 
om var den vefkliga tyngdpunkten 
låg. Det har icke lyckats. Inget av 
partierna har blivit tillräckligt starkt 
för att ensamt bilda regering; flera 
partier måste för detta ändamål sam
mansluta sig. Två möjligheter äro 
tänkbara: en sammanslutning av so
cialdemokraterna samt de båda bor
gerliga vänsterpartierna, demokra
terna och centern. Eller också ett 
borgerligt block med stöd även av 
centern. Det senare alternativet är 
det troliga. Blir det iborgarblock 
hota socialdemokraterna med mot
stånd och strid. 

Sovjetregeringen klagar över mot
gång. Nyss tedde sig världen så 
löftesrik för bolsjevikpropagandan, 
men nu stunda mörka tider. Arbe
tarregeringen i England är störtad, 
F rankrike gör razzia bland sina kom
munister, det estländska upprorsför
söket strandade, Finland garderar 

mot den ryska vargen genom 

6tt stort namn — 
en större kvinna. 

]Med anledning av Glien Keys 75-årödag tt dec. 1924. 

Under debatten kom även den in-
rallierade krigsskulden på tal. Eng-

aJjd häftar i en enorm krigsskuld 
1 Amerika men har å andra sidan 
®wma krigsfordringar hos samtliga 

uget inblandade europeiska mak-
^-an har på engelskt håll varit 

1 'g att reducera krigsfordringarne 
10 etl Motsvarande reducering av 
j»8*knlden till Amerika, ett för-
,ag som detta penningkära land icke 

lust att lyssna till. Under så-
nj u. .förhållanden ämnar England 
. börja indrivningen av sina krigs-
^ ringar hos de europeiska gälde-
, Wtta. Bland vännerna kommer 
efter n^rinas^ Frankrike att hållas 

j^ttgelske utrikesministern Cham-
tj^i3,111 ^ar varit ute på en storpoli-
Kn r6i.a' ^ver Baris gick den till 

där Folkförbundets råd hållit 

,S1S . 
stora anslag till .försvaret o. s. v. 

na 

Wite. 
I Paris konfererade Chamber-

jj m6d franske konseljpresidenten 
Dessa överläggningar synas 

M]1 ^ ^ästa samförstånd 
båda makterna, vilkas in-

C" *lra sammanfalla i de utri-
M ri? ls^a frågor som just nu stå 

j ®g°rdningen. 
Chamberlain viktiga 

tal^'^Sningar med Mussolini. Man 
Sprättandet av en ny trip-

Wl 'pnS ^eima gång mellan Eng-
Vt f

rankrike och Italien. Ett så-
stahiii iir^Und skulle otvivelaktigt 
tätt ^en europeiska freden 
teteroJ111 Va^ folkförbundet med sin 

g°na sammansättning skulle 

Inom egna gränser. 
Den i tidningarne livligt omskriv-

striden mellan bönderna och de 
syndikalistiska arbetarne i Härjeda
len, vilken myndigheterna inte velat 
eller kunnat klara upp inträder nu 
i en ny fas — bönderna skola, bilda 
en motorganisation mot >syndikalis-
terna. 

Hårt skall sättas mot hårt, striden 
skärpas! 

Varför försökfes icke fredsarbetet 
Varför skicka icke fredsorganisa

tionerna sina resetalare dit? 
Varför igångsätter inte kyrkan och 

de frireligiöse en fredsmissionering 
på denna plats, där luften är föi-
pestad av brodershat? 

Det är ju inte fråga om att slita 
en arbetstvist utan om att väcka 
viljan till samförstånd. 

Visa oss vad fredsarbetet och re
ligionen förmå i praktiskt hänseende! 

Telegrafverket har med hänsyn 
till de dåliga framtidsutsikterna i 
verket uppmanat de extra telegrafist-
erna att söka komma in på andra ar-
betsbanor. ' 

Det är trångt överallt, tn bana 
erbjuder rikligt med arbete, det hus
liga området. „ 

Men detta arbete är icke ansett , 
svaras det. 

Gör det ansett! 1 . . 
För femtio år sedan saknade sjuk

sköterskeyrket allt ansende. Lasa
rettspersonalen och vakhustrurna re
kryterades långt nera,från samhällets 
diup. Nu är sjuksköterskekaren myc
ket ansedd och ofantligt popular. 

Ett exempel att taga lärdom a.v. 
Var finnas pioniärerna? 

Det var en gång en stor svensk 
herrgård soim alla som sågo den, be
undrade, och alla som kände den, äl
skade. Sjön gick som en vidöppen 
famn omkring kullen, där de gam
maldags trevliga husen lågo. Mel
lan höga trädstammar såg man från 
nästan varje fönster vattnet glittra. 
Var afton som solen gick ned i guld, 
låg den gyllene gatan rakt ut från 
västergavelns små flickrumsfönster. 
Man såg därifrån den gamla eksko
gen stå nästan svart mot sjöns skim
rande yta och himmelen» oändliga 
och sköna rymd. Barkens träd susa
de runtom i stilla tävlan med de små 
vågornas skvalp mot stranden. All
tid låg en roddbåt till hands i vas
sen, och ofta gled den ut över små-
krusigt vatten i blida sommarkväl
lar, styrd av unga flickhänder. 

I herrgårdsbyggnaden bodde en 
man och hans hustru. Aldrig hade 
hon tänkt, att där fanns en så vacker 
och bedårande man till i världen, än
da till den dag hon såg honom. Och 
fastän född i ett grevehus, tyckte 
hon sig så långt ifrån värdig ho
nom, att hon gömde sin kärlek längst 
in i ett det blygaste flickhjärta. Men 
hans ögon sågo längre än hennes, 
och tvärs igenom hennes tillbaka
dragna väsen, såg han klart sina 
blivande barns mor med det aldrig 
svikande stora kvinnohjärtat. 

Nu växte söner och döttrar upp 
omkring deras höga lycka. Den vack
ra gårdens träd susade åter över glad 
barndom. Det höga berget, där de 
knotiga gamla ekarna växte mellan 
grönmossiga klippblock, blev deras 
lekrum. Sjön där vårens björkar 
speglade sig så ljusgrönt belåtet, 
blev deras tummelplats. Och huset, 
hemmet, där far och mor älskade 
dem och hela världen, blev deras kyr
ka, deras dyra helgedom. 

Den äldsta flickan gick gärna ut 
för sig själv, med en bok i handen. 
I timtal satt hon stilla, läste, tänkte 
och tog in allt omkring sig med ett 
klokt och känsligt barns vidöppna 
ögon. An mer öppnade sig hennes 
hjärta. Det dyrkade snart allt om
kring hemmet. Men det stannade 
icke där. Det flög ut över skogar 
och vatten till hela den underbara 
världen runt om ett lyckligt barn
domshem. Stort och rikt var livet, 
och lätt flyga unga tankar mot dem 
som skapade det så. 

Men hon såg även ,svårigheterna, 
misstagen, olyckorna. Hon såg åsk
molnen draga upp och urladda sig. 
Hon såg sin blåa sjö gå i nästan 
svart vrede. Hon såg hur ekroten 
hade att kämpa för ett säkert fäste 
kring skrovliga klippblock, och hon 
hörde vinterstormarna rista kronan, 
så det var ett under, att den ännu 
stod upprätt på det hårda berget. 
Livet var strid, livet var hård kamp 
för allt som var värt att hållas. Li
vet behövde all den hjälp det kunde 

få. 

Beda F)allberg 

Hon ville hjälpa. Hon ville så 
gärna hjälpa dem som lågo under 
stora, kanske orättvisa bördor. Hen
nes hjärta flammade, när hon tänk
te på alla missbruk av den sublima 
hävkraft som människan besitter. I 
synnerhet ville hon ha sitt eget kön, 
sina medsystrar framåt och uppåt. 
Hon såg huru mycket av slavdjuret 
som ännu vidlådde dem. Hon ville 
ha dem renade, förädlade, upphöjda 
till sanna världsmödrar. 

Onda tider kommo. Elden på den 
älskade härden slocknade. Baradi
sets port slöts bakom förtvivlade och 
sörjande barn. Hjärterötterna ryck
tes blödande upp ur det första hem
mets heliga jord. I långa, och hårda 
år ; skulle de få treva, innan de fun
no. ett nytt fäste. 

Ett modershjärta, brast. När blir 
världen tommare? Att hålla modet 
uppe, när den modigaste gått, är al
drig lätt. "Barn, barn, våren snälla 
mot pappa!" När förnekar sig en 
älskande kvinna? Icke i livets sista 
och svåraste stund. 

Glansfullt strålar en begåvad 
mans intelligens ut över världen. 
Intet är som blicken ur ögon med en 
överlägsen hjärna bakom. De flesta 
sola sig gärna i detta gudomliga 
ljus. 

Men även fyrbåkar kunna slockna. 
Sorgens vreda hav, olyckornas ur
sinniga anlopp kunna bryta upp den 
hårdaste grund. Vad är mera hjär-
terivande än atf se ett välsignelse-
rikt ljus slockna, höra, en fordom 
kraftig stämma knappast mäktig en 
viskning, innan den för alltid dör 
bort till det som aldrig kommer åter? 

Far, mor, hem gångna, borta, en
dast, bilder och minnen kvar, alltför 
ömma att vidröras av vardagshän
der. Vad skall fylla, tomheten, den 
gapande, den obeskrivliga? 

Arbete fick fylla den. Arbete 
dag och natt, år ut, år in. 

Den unga, drömmande herrgårds
dottern blev ute i världen en kraftig 
och plikthård kvinna,. [För andra 
stred hon en god kamp. Varhälst 
orättvisan, förtrycket, samhällslög
nen mötte henne, lyfte hon en arm, 
liksom sträckt ur hemekens knotiga 
stam, väpnad med den dolk som 
smitts av hennes mods blåa stål, in
lagt med hennes kvinnohjärtas rena 
guld. Världen lyssnade snart och 
upptäckte henne. Ryktet ropade ut 
hennes namn varhelst en civilisation 
erkände en kvinnas värde och möj
ligheter. Brutna och krossade med
systrar reste sig upp vid ljudet av 
hennes fasta och manande stämma. 
Ett nyt.t värde, en ny insikt gav 
dem en ny kraft. Välsignad blev 
hon och hatad blev hon, känd och 
misskänd, prisad och klandrad. Grått 
blev hennes hår, men oböjd var 
skuldran och blicken fick siarens 

hårda klarhet, 

Människors liv beskrev hon, deras 
som äro en flammande fanfar för 

BEDA HALLBERG. 

A7ägen angavs av tryckta små tav
lor med en bjärtröd stuga i djup ny
fallen dunmjuk julsnö med tre sky
höga smärtvuxna granar bakom samt 
därunder avskjutna pilar, som visade 
in i en förstuga upp för många trap
por och vidare genom en lång kor
ridor, vid vars slut den sista pilen 
gick rakt in i en dörr. 

Där innanför var "Julklappspap
perets" huvudlager, detta julgrans-
pa.pper, som säljes till förmån för 
tuberkelisjuka och i år fått det vack
ra utseende, som angives i inlednin
gen här ovan. 

I denna präktiga lokal, som för in
tet upplåtits åt det behjärtansvärda 
företaget av direktör Bär Hertz, be
fann sig fru Beda Hallberg, verk
samhetens allra flitigaste arbetsmy
ra, med två telefoner och en massa 
orderböcker framför sig samt åt si
dan till, ett stort fönster utanför vil
ket Brunnsparkens mäktiga trädkro
nor under den tunga decemberhimlen 
högtidligt bugade sig för västanvin-
den. 

Den som skriver detta har under 
en följd av år ofta av sin journa
listiska tjänst förts samman med fru 
Hallberg. Alltid, som nu, har det 
skett på plats och rum där det varit 
fråga om att arbeta ihop pängar för 
något välgörande eller på annat sätt 
allmännyttigt företag. Det har va
rit på basarer, "försäljningar" och 
"dagar", i stånd och salonger, i gat
hörn och på torg. Mycket ofta har 
hon då varit "Mor Beata från Hal

land" med det smittande goda hu
möret, den talande tungan och den 
enastående förmågan att väcka gi
varidets lust även i hjärtan med eljes 
dyrkfria kassaskåp. 

I allt detta anbete för sjuka och 
nödställda, för vilket olika samman
slutningar tillförsäkrat sig fru Hall
bergs alltid villigt givna hjälp, har 
hennes intresse varmast omfattat 
verksamheten bland tuberkelsjuka. 

Det har också varit på detta om
råde hon gjort sin största och mest 
välsignelsebringande insats. Hon 
har åt denna verksamhet funnit en 
rikt flödande och antagligen aldrig 
sinande inkomstkälla i den av henne 
år 1907 undfångna och framlagda 
F örstamajblommeidén. 

En genial idé, till vilken man dock, 
enligt vad fru Hallberg under inter-
vjuen berättar, vid det utlysta första 
sammanträdet på sina håll ställde sig 
rätt tvekande. Det var en stor appa
rat som skulle sättas i rörelse och 
framgången syntes icke viss —• 

— Skriv, ber fru Hallberg impul
sivt med handen på intervjuarens 
arm, skriv att det var konsul Id-
ström som räddade "idén" genom att, 
gripen av entusiasm för saken, ställa 
hela sitt stora kontor med dess ar
betskraft till företagets disposition. 

— Det är härmed skrivet! 
Tidningarna ha under de gångna 

åren berättat så ofta och så mycket 
om Förstamajblomman, att_ dess hi
storia nu -icke behöver rekapituleras. 
Låt oss endast nämna, att blomman 

gången uppåt och framåt. De obil
dades öron sökte hon att fylla, med 
de hjärtats och tankens symfonier 
som till slut bliva en segersång över 
förslöande och enbart kroppsarbete. 
Hon mindes sin gårds arbetare, hur 
deras dag var lång och trälsam och 
föga ägnad till den mångsidiga och 
vida syn på livet som var henries 
egen själs rikedom, fostrad i läsning 
och drömmar. Hon fick lida. myc
ket själv, därför ville hon föra alla 
andra lidande med sig ut ur mörk
ret till ljusa höjder. 

Framför allt' ville hon, själv 
sprungen ur en förening av de inner
ligaste och ädlaste känslor mellan 
ma,n och kvinna, att kärleken skulle 
hållas så hög och helig, att aldrig 
en mörk slagskugga fördystrade och 
förbittrade ett barns framtid genom 
omaka föräldrars tanklösa slentrian

liv. 

Livsarusvarigheten, den medvetna, 
den aldrig vissnande, var för henne 
rosen på hemmets altare, och bestu
let blev det barn som aldrig fann 
den där. 

Nu går hon med vita hår under 
andra knotiga ekar än barndomens, 
och sjön har blivit mycket större 
omkring henne. Så har också livet. 
Icke endast hemsocknen kallar hen
ne sin. Hela hennes land gör det 
med stolthet och tacksam kärlek. 

Ty den lilla svenska herrgårds-
flickan från berget med de starka 
ekarna och den drömvackra sjön ne
danför, har gjort sitt namn till ett 
av samtidens och civilisationens 
stora och vördade. 

Hon är vår Ellen Key. 

Ellen Berner. 
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