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Sänd Eder Tvätt till 

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

Xnför Barnens Rögttd. 

När julen nu stundar med alla sina 
fäster och gåvor, tänk då också på 
a^t alla barn icke äro lika lyckligt 
lottade! Avstå något för att bereda 
dessa lottlösa små en glädje! Sär
skilt bedja vi eder att ha i minne de 
små sjuka barnen på Göteborgs Barn
sjukhus. Många av -dem sakna för
äldrar och många härstamma från 
mycket fattiga hem. När på julaf
tonen de andra barnen få gåvor av 
sin pappa och mamma vänta dessa 

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  
GRIPSIIOLMS och andra gamla modeller 
såväl som i moderna "stilar tillverkas. 
Provmöbler finnas. Fotografier sändas. 
L. J. Larsson, Snickeriaffär, Mariefred. 

små förgäves att någon också skall 
komma till deras lilla bädd. 

Bliv deras jultomte! Genom en 
för julen lämplig gåva, godsaker eller 
pängar -kan ni fröjda ett barnasinne. 
Det gläder sig åt så litet och minns 
så länge. Låt edra egna lyckliga 
barn få sprida den rätta julglädjen 
i ett sådant barns hjärta! 

Gåvorna mottagas tacksamt av 
Husmodern på Göteborgs Barnsjuk
hus, Änggården. 

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. 

fijälp dc blinda! 

Vi fästa våra läsares uppmärk
samhet på vid/stående annons om 
blindas arbeten. 

Julen står för dörren. När ni går 
ut fö ratt göra edra julklappsinköp, 
så glöm inte att göra en titt in i blind
butiken, Vallgatan 14 (nära hörnet 
av Västra Hamngatan). Där finner 
ni en mångfald nyttiga och trevliga 
saker att välja på. De blindas arbe
ten äro-alltid tillverkade av prima 
råmaterial samt handgjorda och där
för mycket hållbara. Genom att 
göra edra uppköp i blindbutiken räc
ker ni också en hjälpande hand åt de 
blinda, som i kampen för tillvaron 
äro så oändligt mycket sämre ställda 
än andra, emedan de äro berövade 
ögonens ljus. 

O R R E F O R S  
har sedan länge inom sin tillverkning av enkla blåsta eller 

pressade hushållsglas arbetat med framställandet av ratio

nella och smakfulla former för alla i dagligt bruk förekom

mande typer. Glasen göras såväl i vanligt ofärgat som i 

blått eller topasfärgat sodaglas. 

— Nya former och nya uppslag utarbetas ständigt och fin

nas att tillgå i handeln till verkligt façila priser. 

— Alla glas äro försedda med 

f a b r i k e n s  m ä r k e .  
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Föreningen 

"De Blindas Vänners" 

butik 

"Blindas arbeten" 
Vallgatan 14, Tel. 14530 

Försäljer alla slag av borst- och 
korgartiklar ävensom korgmöbler. 

Reparationer utföras. 

Beställningar emottagas även på 
BLINDSKOLAN 2:a Långgatan 35 

Telefon 41861. 

Endast av blinda tillverkade 
arbeten saluföras. 

^ulbasar 

anordnas den 19 dec. med början kl. 
12 middagen i Hvitf eldtsskolan s 
gymnastiksal av lärarinnorna och 
eleverna vid Göteborgs högre folk
skola med handelsunderviisning för 
flickor. På programmet 'står försälj
ning av .småting, lämpliga till jul
klappar, fiskdamm med värdefulla 
"napp", kurositetskabinett, kaffeser
vering samt kl. 7 é. m. gymnastik-
uppvisning med musik. Behållnin
gen — måtte den bli stor! — kom
mer att användas till skolresor, före
drag m. m. 

Ytn, kvinnor ocb sång. 

Som var och en vet har man be
skyllt Luther för att ha skrivit den 
bekanta strofen: 
"Den som icke älskar kvinnor, vin 

och sång 
är och blir en narr sin levnad: lång." 

Nu har emellertid en tysk littera
turforskare d:r Bogdan Krieger klar
lagt, att den verklige författaren är 
en berömd tysk diktare Johann Hein
rich Voss, som levde på 1700-talet. 

I dennes egna dikter av 1775 före
kommer strofen, med tillägget "sä
ger doktor Martin Luther". Dåti
dens tyska skämtvisediktning begag
nade ofta denna metod att sätta 
berömda och "allvarliga" namn 
i förbindelse med uttalanden av rätt 
vågad art. 

Voss som sökte anställning vid 
Johan nes-skolan i Hamburg mötte 
betydande motstånd hos stadens prä
sterskap just för den ifrågavarande 
förargelseväckande lilla versens 
skull. 

Pappa: — Jaha — jaså —• såå, det 
är en katt du tecknat. Nå, inte så 
illa. Men kattor bruka ha svans? 
Var har du gjort av svansen till din 
katt? 

Lilla Pelle efter ett ögonblicks 
funderande, en smula nonchalant: 
— Ja, vet du, pappa, jag tyckte den 
gärna kunde vara kvar i bläckhornet. 

Känner Ni till 
Zelos Aluminiumputs 

Deti yppersta polér- & ren
göringsmedlet för Edra alu
miniumkär]. 

Köp en burk redan i dag. 

Tillverkare: 
Fabriken ZELOS. Göteborg-

Fru Blast har tagit med sin bort
skämda lilla tös till fotografen för 
att få henne porträtterad. Lillan är 
emellertid vid ett ont och retligt hu
mör och vill trots mammans inner
liga och ödmjuka böner inte sitta 
stilla. 

Till slut säger fotografen med sin 
vänligaste röst: 

Om fru Blast lämnar sin lilla 
förtjusande dotter ensam med mig ett 
par minuter, tror jag bestämt, att jag 
skall kunna locka henne att hålla sig 
stilla det ögonblick, som behövs för 
fotograferingen. 

Fru Blast går ut i förrummet och 
får ett par minuter senare av fotogra
fen ett meddelande om, att fotogra
feringen gått som en dans-, och att ett 
par ypperliga plåtar tagits. 

Fru Blast, som är vild av glädje 
över det lyckade resultatet, säger på 
hemfärden i spårvagnen: 

— Tänk att mammas lilla Rose-
Marie satt så rart och stilla! Vad 
sa' den snälle herrn för vackra saker, 
eftersom älsklingen lydde honom så 
villigt??! 

•— Jo, säger Rose-Marie, han sa' 
så här: Om du inte sitter still som en 
bildstod och ser snäll och glad ut din 
lille rackareunge, så skall jag gå ef
ter ett björkris och smälla på dig ef
ter noter! 

J  ̂  H y r  
En Slco, 
som passar Eder ! saväI , 

som bekvämlighet, fjnner Pria 
aUt'd hos 
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t fulla drag insuper man en smick
rande lögn. men man nedtivngar en
dast droppe för droppe en bitter san
ning. 

D. Diderot. 

Säg sanningen blott, så skrämmer 
du hin onde. 

W. Shakespeare. 

Tala aldrig om dina hemligaste 
strider förr än du har segrat. 

K. Lavater. 

Är din hustru liten så böj dig ned 
för att taga hennes råd. 

(Gammalt ordspråk.) 

1! . n 
ANVÄND ALLTID 

INREGISTRERAT I SKOCREAM 

SÖDRA LARMGATAN lo 

brevlåda. 

Vi hava fätt de bäsh m«( SJ 
menderande uwlys,mgM >v » 
stående, ansedda och omdöme 5" 
personer, som under åratal viÄ 
platsen i t råga. En misskött [J? 
tu tion av detta slag skulle 
dödsdömd. Ni anser det hela ffoX 

Wf J™ *  a t det skotes affärsmässigt d v 
att eleverna behandlas och även mm 
fostras val. Eljes skulle ju skolan 
snart komma att stå tom. Och den 
blomstrar! Ont skvaller är in®n 
ting att sätta sin lit till, inte häller 
om det står i tidningar. 

Meddela _ oss förtroendefullt ert 
namn och vi skola ge er adresser till 
initierade personer, av vilka ni kan 
få veta. sanningen. Det är alltid till 
personlig skada att gå och ,bära på 
orättvisa och för andra nedsättande 
tankar. 

L. G., H. W., Tora S. Vi tacka 
men avböja. 

f r u  S .  L .  Ai äro alltid intresse
rade av goda bidrag, men binda oss 
aldrig på förhand. Till påseende om 
vi få be! 

Hr Ii. H. Ni kallar er art. "elal 
mot kvinnorna". Vi skulle vilja ut
byta ordet "elak" mot ett annat och 
anspråkslösare, som iskulle göra er 
både ledsen och spak. Vi låta er 
gissa! 

E  Bröstkaramellen 
V ä I  g  ö  p a n d ©  
Väl smakande 
Oö ve ptpäfTad 
A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro, 
Säljes övepallt i påsap om 1 hg. à 50öfs. 

Lsgllgen 
skyddad 

Endetlllveptape 
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DELIKAT ESSBRÖDSORTER 
Rekommenderas. I p- tel Långedrag 231. 

Hrla (Mjölk 
Distribution på glasflaskor. 
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tände på en närmare förklaring, men 
Mallory var på intet sätt hågad att 
ge henne en sådan. 

Maud Bamber å -sin sida var allt
för ivrig att finna utlösning för de 
(känslor, som så plötsligt tagit hen
nes unga obefästade hjärta i besitt
ning för att icke, efter ett ögonblicks 
tvekan, åter taga upp tråden till det 
samtal, som var >så fullt av intresse 
för hennes egen del. 

— Ni vet kanske inte, sade hon, 
att fröken Ames är förlovad med hr 
Smith. 

— Jo, och jag säger tyvärr! 
— Alldeles som jag, utbrast 

Maud Bamber ivrigt. För mig är 
det alldeles ofattbart, hur en ung 
flicka med det mjuka sätt som Lilith 
Ames ju eljes har kan vara så hjärt
lös. 

— Den som berättat för er, att 
fröken Ames är hjärtlös, pressade 
doktor Mallory fram mellan sina 
sammanbitna tänder, har farit med 
osanning. Om det är hr Smith själv 
som gjort det kan jag endast säga 
att det är honom synnerligen likt. 

En blossande rodnad färgade 
Mauds kinder, då hon mötte den li

delsefullt upprörda blicken ur Mal
lory s ögon. 

— Jag vet mycket väl, att ni har 
en låg tanke om honom, sade hon 
med en stolt kastning på det unga 
huvudet. Han har berättat alltsam
mans för mig —- jag vet hur hård 
nd varit mot honom. 

—• Jag visste inte, att hr Smith 
var en av edra vänner, anmärkte 
Mallory. Hans ton var åter behär
skad och lugn. Men jag antar i alla 
fall att bekantskapen är ganska ny 
och att varken ni eller er fru mor 
känner honom något närmare. 

Maud Bamber bleknade av vrede. 
— Min mor känner honom också, 

sade hon högdraget. Han gjorde ett 
fördelaktigt intryck på henne och 
hon har varit mycket vänlig mot 
honom. Det skulle för övrigt vara 
intressant att veta, vad ni egentligen 
har emot honom. 

Hela hennes väsende uttryckte ett 
nästan lidelsefullt trots, men Mallo
ry förblev oberörd. 

— Inte det minsta, sade han sar
kastiskt, men jag tror, att lady Bam
ber skulle göra klokt i att taga litet 
närmare reda på sina protegéer in

nan hon hedrar dem med sin eviga 
vänskap. 

— Här är alls inte fråga om nå
gon evig vänskap, svarade Maud 
snävt. 

•—- Det gläder mig, sade doktor 
Mallory i det att han lyfte på hat
ten till avsked och avlägsnade sig. 

Detta möte och allt vad han tyck
te sig kunna utläsa ur Maud Bam-
bers ord fyllde honom med en oro 
och fruktan, som han icke kunde bli 
herre över. Den lätthet med vilken 
Smith lyckats tillvinna sig lady 
Bambers och hennes dotters förtro
ende skrämde honom och han kände 
en häftig åstundan att skynda till 
Old Court för att med egna ögon se, 
hur händelserna där utvecklade sig. 

Han visste, att fru Arnes skulle 
göra allt vad i hennes makt stod för 
att förhindra ett möte mellan honom 
och Lilith, men samtidigt var han 
medveten om att han i den hemlighet 
han kommit på spåren ägde ett va
pen, som måste ingiva den gamla 
damen en viss respekt. 

Redan samma dags eftermiddag 
begav han sig till Old Court. 

Fru Aimes och hennes dotter up-

pehöllo sig i vardagsrummet, då 
Bletchley anmälde, att doktor Mallo
ry anhöll om ett samtal med fröken 
Ames. 

— Jag har visat in honom i ka
binettet, tillade han. 

Fru Ames ansiktsuttryck förråd
de att besöket i hög grad misshaga
de henne. 

— Säg till doktor Mallory, att 
fröken Lilith inte har tillfälle att 
taga emot honom. 

Men den unga flickan hade redan 
stigit upp och närmade sig nu mo
dern. 

— Det är bättre, att jag talar 
med honom, mamma, sade hon lugnt. 

Det sänkte sig en djup rynka mel
lan fru Ames ögonbryn: — Låt mig 
göra det i ditt ställe, barn. 

Lilith skakade på huvudet. Hon 
var mycket blek och hennes ansikts
uttryck vittnade om inre disharmoni, 
men hennes stämma ljöd lugn och be
stämd och fru Arnes förstod att klok
heten här påbjöd eftergift. 

— Nå, låt oss då tillsammans tala 
med honom, sade fru Ames och vänd 
t.ill Bletchley tillade hon: — Bed 
doktor Mallory komma hit in. 

Så snart betjänten lämnat rummet, 
vände sig Lilith till modern och ut
brast under häftig sinnesrörelse: 

— Mamma, jag önskar du ville 
avstå från det. Varför envisas du 
att tala med honom. Jag kan och 
vill inte finna mig i, att du är kall 
och oartig mot honom. Du vet myc
ket väl att jag inte bryter mitt ord 
till Eric, men jag älskar honom inte. 
Den man jag håller av är Eben Mal
lory. Det är därför jag inte tillåter 
att du är oartig mot honom. 

Den kloka lilla fru Ames besva
rade detta utbrott på det enda möj
liga sättet: hon smålog ömt mot dot
tern. 

— Ack, älskade lilla barn, är jag 
någonsin ovänlig mot någon, fråga
de hon med sitt blidaste tonfall. Har 
du någonsin sett mig kall och hård? 
Jag kan bli häftig och ifrån mig, 
när jag fruktar att förlora någon 
som jag älskar, men oftast är jag in
genting annat än en stackars gam
mal svag och ömhjärtad kvinna. — 
Medan hon talade smekte hon Liliths 
hand. Men det föreföll, som om den 
unga flickan icke var så mottaglig 
för hennes vänlighet, som vanligt. 

Det låg ett pinat uttryck i 
ögon, och då det hördes steg uta 
dörren släppte fru Ames dotter»' 

hand. » „ 
Då Mallory kom in i rumine 

han till sin överraskning fa ^ 
älskvärdheten själv, Lih ^ 
borta vid fönstret som gick àn a 
till golvet. Han såg henne i P 
och det föreföll honom, som o® 

nes läppar darrade. ^ 
Alla tre befun.no -sig dia 

Fru Ames skyndade att le » ^ 
let in på likgiltiga ämnen, «> 
ry som endast hade ögon 0 ^ 

g» flic-tan, 
fönstret med till l»;l * " ,Hli 

ansikte, 
•idda «var- tt fra®' 

Men plötsligt beslöt ^ _ 
tvinga ett avgörande 0 • förjnid-
,lag träffade Maud Bamber 

dags. 

Förnya 

(Forts)-

Eder 

god tid. 
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Blusen 

skalL, för att kunna. 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch, ut. 

tvättas med 
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INNEHALL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Så tuktas en argbigga. Av Crayon. 
frid, du hägnande .... Dikt av Kuth 

Ijnes lngelman. Av Gunnel Holzhausen. 

Skrattet. Av Den fundersamma. 
Ben gamla. Prolog av N. S. 

Inför skilsmässan. 
Tant Dé. Julberättelse av Marie Gir ar det. 
Den okloka Eva. Av Den erfarna Eva. 

Julmarknad. Av —st. 
Nyutkomna böcker. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Veckans utlandskrönika inne
sluter inga stora händelser och 
fa behandlas rätt summariskt. 
Det engelska underhuset har 

/ortsatt .idressdebatten, vilken 
rört sig om olika på dagordningen 
stående inre och yttre frågor. 
Statsmninistern, Baldwin, har lå
tit förstå, att engelska regeringen 
icke fullständigt «krinlagt sina 
tullskyddsplaner. Det är dock ej 
fråga om något helt genomfört 
lytt tullsystem, utan endast om 
tullskydd för industrier av sär
skilt stor betydelse för landet, vil
ka hotas av en alltför mördande 
konkurrens från andra länder med 
låga arbetslöner. 
• Utrikesministern, Chamberlain, 
bemötte hovsamt oppositionens 
kritik av regeringens egyptiska 
politik. 

Det är icke meningen att berö-
ïâ Egypten den självständighet 
(till namnet), England tidigare 
beviljat landet. Man önskar upp
riktigt ett gott samförstånd och 
är beredd att visa Egypten de 
största hänsyn under förutsätt-
®ng att dess regering lojalt full-
?w &ina mot England åtagna för
pliktelser. 

Slutligen har lord Cecil medde-
att orsaken- till att England 

icke utrymmer Köln-zon en på 
n tid Versaillesfreden stipule-

lerar, den 10 jan. 1925, är att man 
icke hunnit övertyga sig om att 
yskland i fastställd ordning av-
ustat. Det verkliga skälet är att 

f 
l!^land här går Frankrikes ä-

e™en. öm de engelska trupper-
,a Grymma Köln-zonen uppstår 
iar,en lucka i den genom Rhen-
j et dragna fransk-engelska 

uppkedjan. När amerikanerna 
fl,lymde sin zon vid Rhen, ryckte 

snska trupper in i deras ställe, 
sadan åtgärd nu i Köln skulle 

ra, otänkbar. 
enplsmännen. 
jo].,.^rankrike ha de borgerliga 
. lska partierna av högerfärg 

starkt parlamentariskt underlag. 
Man har tre alternativ att vackla 
mellan, ett högerblock, ett vänster
block och ett block av mellanpar-
tierna. Man ser här vart den ö-
verhandtagande partisplittringen 
och politiska kamplusten leda hän. 

Folkförbundets rådsmöte i 
Rom har nu avslutats. Förbun
det har därunder icke skurit någ
ra nya lagrar. De fattade vikti
gare besluten hava, som alltid, 
präglats av grov partiskhet till 
förmån för ententemakterna, en
kannerligen Frankrike. 

Spaniorerna hava fullbordat 
sitt återtåg i Marocko och skola 
nu försöka hålla sina nya ställ
ningar mot de upproriska infö
dingarne. Den spanska ställnin
gen är mycket stark. 

Det förefaller som hade ryktet 
talat sant, när det berättat om 
stridigheterna inom de ryska bol-
schevikernas högsta ledning. 
Triumviratet Kamenev, Stalin och 
Sinoviev vilja avlägsna Trotski 
från överbefälhavareposten vid 
den röda armén, men denne ne
kar. Det kan nämnas, att Cham
berlain i engelska underhuset för
klarat, att det ryska bolschevik-
väldet står inför inre upplösning. 
Måtte det så vara! 

Därför stanna 

^«»slutit sig till ett nationellt 
jjA under expresidenten Mille-

• Blocket skall bekämpa den 
,sfande radikala regeringen och 
,ö P°Htik samt de samhällsupp-
VecVi ^ra^er vilka just nu ut-
Hke 

a sa stor aktivitet Frank-

i^giv'f ^ar Marx' regering 
W *n. avskedsansökan men 
tti£r 

ar tills vidnre. Det kom-
avsevärd 

e olïn ny- regering kan bildas. 
Ha i , a Politiska partierna kun-
liiicr 6 ena sis om den blockbild-
6q Soni är nödvändig för a:t 

egering skall få tillräckligt 

Köp 

^ulhlappspapperet ! 

Så tuktas en 
argbigga. 

Decemberluften välvde sig sol
lös över alléns höga trädtoppar, 
men luften var vårlikt ljum och 
alldeles stilla — ett härligt pro
menadväder ! 

Bland dem som rörde sig på 
den breda sandgången var också 
en gammal herre och en liten flic
ka, som helt säkert ännu icke fyllt 
sina tre år, en riktig liten docka 
i vitt skinn med guldgula lockar 
under mössan, stora blåa ögon, 
äppelröda kinder och en liten för 
liten näsa. 

Den gamle herrn var rak i ryg
gen. Hans ögon hade örnblick, 
näsan var ikrum, hakan fast med 
vitt, spetsigt pipskägg. Han mås
te vara en gammal officer och han 
måste vara den lilla flickans mor
far, som fått förtroendet att pro
menera den lilla, medan hennes 
mamma och husets assistent voro 
upptagna av julstök. 

Med vilket levande och roat in
tresse följde han icke hennes små 
utflykter till de grunda dypölar-
na invid den ståltrådsinhägnade 
gräsmattan, i vilka hennes leriga 
små galoschförsedda fötter med 
sådant nöje stampade. Vilka so
liga leenden utbytte icke han och 
hon, vilket ömt tonfall hade icke 
hans stämma när han då och då 
sade henne ett par ord. 

Idyllen stördes av en pojke, en 
sjuårspojke. Han hoppade jämfo 
ta, han tog långa skutt, han hop
pade på ett ben, och när han kom 
fram till den lilla flickan vände 

frid, du hägnande... 
Av Ruth Bogren. 

^rtb, bu fyägncmöe, sättf big neb 

bjupt t hjärtan, trötta blöbattbe. . .  

5ttb, bina oälbiga tnttgar breb 

öcer jorb bär grfmt föröbanbe 

närb ao böbattbe 

tanfars maft 

libelsers elb förtäranbe blossar 

tneban fyatet sfoningslöst frossar 

närbett som färlefen bragt 

f ram i ljuset ur bjupa scfjaft,— 

Cyssrta! förnimmer bli toner som stiga 

ör>er be sooattbe, öbsliga oatten, 

SDälla lift försåitg i fe tjärnljusa natten, 

sjungen i jubel a6 själar som oiga 

licet åt Sjuset? 

I}ör bu bruset? 

Känner bu något oänbligt som nalfas? 

Kansfe bin brämtfyeta panna snalfas, 

fansfe toiolet släcfes, 

eller båbfraft oäcfes, 

fansfe fläfta be oälbiga ringar 

bort be otiba bröinmar ocfy bringar 

julens frib, stilla frib 

genom sången som tonar i natten 

öoer be tYsta, socanbe oatten — 

f)eliga fyifmn! 3 stjärnornas glans 

tonerna flätas till strålanbe frans 

buren till jorben — ett fribens bub, 

scar på oår längtan — 

till <5ub 

han sig om och tittade in i hen
nes runda blåa ögon, som uttryck
te den mest hejdlösa beundran 
för hans ekvilibristiska förmåga. 
Han hoppade alltjämt på ett ben, 
men nu baklänges med små, små 
steg och med blicken på flick
ungen. 

Plötsligt skar en klar liten röst 
genom den stilla luften : 

— Kesstin vill då med dossen! 
Och de små fötterna travade 

åstad i riktning mot pojken, som 
i häpenheten gjorde på stället vi
la med det ena benet alltjämt upp-
lyftat. 

Med ett par långa steg nådde 
den gamle herrn rymlingen och 
grep hennes motspänstiga hand: 

— Kära lilla Kerstin, vi ska 
ju gå hem. Kära lilla söta barn. 

Men Kerstin gjorde visst inte 
skäl för dessa vackra epitet. Hon 
hängde i den gamle herras hand 
och bar sig åt som ett riktigt li
tet troll. Hon sprattlade med be
nen, fäktade ursinnigt med den 
lediga armen och hon skrek! Gällt, 
genomträngande, ursinnigt : — 
Kesstin vill då med dossen ! Kess
tin vill — vill — VILL!! 

Folk stannade, tittade, log. 
Den gamle herrn stod fullstän

digt handfallen inför detta lilla 
egensinnliga kvinnliga odjur, som 
sprattlande hängde i hans hand 
och utan att fråga efter skandalen 
och allt folket, som stod omkring 
och drog på mun, med gälla rop 
förkunnande sin envetna vilja. 

Pysen betraktade med bottenlös 
förvåning och tydligt ogillande 
den gamla herrn med det barska 
utseendet, som inte kunde klara 
av en sådan enkel sak utan råd
vill upprepade sitt maktlösa: — 
Kära lilla Kerstin! Kära lilla sö 
ta barn! 

I nästa ögonblick tog han reso 
lut ett steg emot paret, lyfte ar
tigt på mössan för den gamle 
herrn, grep den sprattlande flick 
ungens lediga hand och ruskade 
henne duktigt ett tag och röt : 

— Gapa inte så, jänta! jag skal 
följa dig hem. 

Och se, den lilla flickan blev 
genast tyst, hennes tårar upphör
de att rinna, ögonen strålade, he 
la ansiktet log och kvittrande av 
förtjusning dansade hon fram ge
nom allén ledd vid handen av den 
gamle herrn och den lille gossen 
Och folket log ännu hjärtligare. 

Crayon. 

Hgn CQ lngelman. 

AGNES INGELMAN. 

En stor organisation kräver en 
;tor personlighet. 

Denna synpunkt har varit bestäm
mande vid valet av ordförande för 
Sveriges Husmoder föreningars Riks
förbund, då man förvärvade en kraft 
ådan som Agnes lngelman. 

Fru Agnes lngelman, född friherr
inna Palmstierna, kan se tillbaka på 
ett snart sagt trettioårigt arbete i 
det socialas tjänst, ehuru hon nu 
står mitt uti sin bästa blomstring och 
fulla arbetskraft. 

Redan i sjuttonåren började intres
set för de mindre lyckligt lottade 
medsystrarna i världen göra sig för
nimbart. Genom den begåvade och 
vittsynte fadern, minister Palmstier
na, bl. a. känd för sitt stora intresse 
för Stockholms st ads Borgarskola, ha

de den unga flickan tidigt fått blic
ken inriktad på sociala frågor, sär
skilt med avseende på önskemålen 
till utveckling av ungdomens bild
ning. 

Begåvad med ett klart förstånd, 
varmt hjärta och energi, fick Agnes 
Palmstierna snart tillfälle att i prak
tiken omsätta sina nyväckta planer 
och förhoppningar. 

Det fanns vid denna tid på Söder 
i Stockholm en lokal, som kallades 
"Malongen", och som användes till 
möten, sammankomster, o. d. Här 
började nu några intresserade unga 
damer, systrarna Palmstierna och 
väninnor, samla omkring sig en 
skara unga industriarbeterskor till 
samkväm två gånger i veckan, i syf
te att bereda dem nytta och nöje. 
Där koimmo flickor från alla slags 
fabriker, somliga ännu med bom
ullstussar i håret, en del doftande av 
parfymfabrikationen eller stearinlju

sen. Och alla voro de glada att få 
komma och höra på, när det .lästes 
högt, sjöngs eller musicerades. De 
trivdes hos sina snälla, unga värdin
nor på "Malongen", och månget litet 
korn föll i god jord. 

Dessa sammankomster gåvo upp
hov till Stockholms Södra K. F. U. 
K., varest Agnes lngelman i trettio
tre år verkat som styrelseledamot och 
ännu kvarstår som hedersordförande. 

Industriarbeterskorna hava städse 
haft en pålitlig vän och gott stöd uti 
fru Agnes lngelman. När staten 
1914 skulle övertaga tobaksindu
strin, och svårigheter uppstodo på 

arbetsmarknaden, ställde A.-B. För
enade Tobaksfabriker en fabriks

byggnad till disposition, och här 

startades nu på initiativ av Agnes 
lngelman och Kerstin Hesselgren en 
pappersfabrik, isom sysselsatte 100 
arbeterskor. Man införde principen 
att tillgodose de yngre kvinnorna vid 
tilldelningen av arbetet för att på så, 
sätt förhindra dem att gå lediga. 

Fru lngelman stod för nödhjälps-
organisationen i Stockholm, och hon 
genomdrev inrättandet av en mat
servering, där under femton måna
ders tid dagligen serverades 800 ar
beterskor ett mål mat. Annu en nöd' 

hjälpsfabrik startades, som existera
de vidare under namn av "nödhjälps-
påsen". 

Åren 1917—18 valdes fru lngel
man till ledamot och ordförande i F. 
H. K:s Kvinnoråd, där hon visade 
stora förtjänster och insikt i prakti
ska frågor; igångsatte bl. a,: "Kvin
nornas Brödbakning", ett företag, 
som visade sig bärkraftigt. 

Under kristiden väcktes många 
idéer till liv, nöden blev en uppfin
ningsrik läromästare, hushållningen 
blev aktuellare för varje dag, och 
husmodern trädde i förgrunden, blev 
en faktor att räkna med. 

Överallt i landet bildades förenin
gar och sammanslutningar för till
varatagande av husmödrarnes möj
ligheter att reda sig under svåra ti
der, kravet på system i hushållet 
blev alltmer pockande, och tanken på 
omorganisering av viktiga detaljer i 
hus och hem log sig uttryck i råd 

och rön, föredrag, kurser, m. m. Här 
var ett rikt fält för en kvinna av 
Agnes Ingelmans organisationsför
måga, och bland de fem som år 1917 
invaldes i Folkhushållningskommis-
s'onens Kvinnoråd, blev hon den som 
fick företräda det sociala arbetet. 

När sedan staten 1919 tillsatte 
kommittén för utredning av hemkon
sulentutbildningen, hlev ordförande
skapet uppdraget åt fru lngelman. 
Denna, kommitté var den första stat
liga, som bestod endast av kvinnor. 

Detta år är ett märkesår för sven
ska kvinnan, i det Sveriges Husmo

derföreningars Riksförbund bilda
des med Agnes lngelman som ord
förande. 

Året därpå tillsatte staten ännu 
en kommitté, ocb nu irä'lde det utred

ning av bostadssociala minimifor-
dringar för med allmänna medel un
derstödda smålägenheter, och även 
Här fick fru I. uppdraget som ex
pert. 

Hemproblemens lösning är målet 
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för hennes outtröttliga strävan, och 
de landvinningar, hon på det^i gebit 
redan gjort, belönades' 1920 med 
Il lis quorum. 

Även Vita Bandet har under ett 
tiotal år njutit hennes tjänster som 
in sp ek tris för dess upptagningshem. 

Det är som S. H. R:s ordförande, 
vi imest bemärkt 1'ru Agnes Tngel-
mans offentliga framträdande på se

nare åren, och det är av stort in
tresse att höra hennes tankar och 
förhoppningar på denna väldiga sam
manslutning, som i dag räknar icke 
mindre än 81 lokalföreningar, förde
lade på 4 länsförbund. 

"Varför skulle icke husmoderns 
uppgift och arbeté kunna betraktas 
som ett yike, såväl som varje an
nat", säger fru Tngelman. "Vi ön-

' ska förmedla kontakten mellan hus
modern och samhället och tillvara
taga husmödrarnas intressen, repre
sentera deras yrke". 

I samband med Riksförbundets 

årsmöte i Sandviken, yttrar fru I. 
följande: 

"Vi arbeta för framtidens hem, 
vi istå på verklighetsgrund, och 
framtidstro skall prägla våra mötes-
dagar". 

S. H. R. tillhör numera Nordens 
Husmoderföreningars Förbund, där 
fru Ingelmah är Sveriges represen-

" tant. Vid "Husmödarnas Riksdag" 
i april 1922, skedde egentligen ge
nombrottet, husmödrarnas första 
offentliga fram trädande. När Ag
nes Ingelm&n den gången från talar
stolen hälsade de finska, norska, 
danska och svenska gästerna, gick en 
brusande våg av föreningstankens 
innebörd genom allas sinne, nationa
litetskänslan utplånades för ett ögon
blick, och man kände att en kedja 
av länkade händer sinitts av de 
nordiska landens kvinnor till upplys
ning, till utveckling, till kommande 
släktens väl. 

En av de starkaste länkarna är 
Agnes Tngelman. Fasthet och klar
het prägla hennes framträdande, 
•människokärlek och ansvarskänsla 
diktera hennes gärningar. Vid si
dan om hennes parlamentariska för-

Ett Presentkort 
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i modern infattning fördelaktigast 
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OCTbvdezsxm 
Hov juveler are. Ö. Hamng. 41. 

måga och sega energi besitter bon
den blida, mjuka kvinnans väsen. 

I sitt vackra hem bland granar på 
Djursholms ösby vilar hon ut tin
der de korta arbetspauserna. Men 
alltjämt planerar hon nya uppgifter, 
förbereder reseföredrag och står i 
ständig rapport med S. H. R:s hu
vudkvarter. 

När man betänker det livsarbete, 
som allaredan är verkställt, och ser 
den ungdomliga, charmanta värdin
nan i hemmet, kommer man till den 
reflexionen att blott intelligensen, pa
rad med allmänmänsklig godhet har 
makt att tvinga tiden stilla, när stor
verk bedrivas. 

Gunnel Holthausen. 

Skrattet. 

När sker det? 
När börja vi iskratta på galet ställe 

på teatern och biografen? 
Har det inte hänt er emellanåt, 

då ni suttit i teatersalongens eller 
biografens mörker, att ni skrämts av 
ett -skratt, kommande från spridda 
håll eller unisont, när på bioduken 
eller på andra sidan teaterrampenj 
det onda vunnit seger, när dygden 
förlöjligats, när lasten triumferat, 
när själar gått förlorade? 

Små barn gå .inte på teatern men 
på biografen! 

Har ni givit akt på hur självfallet 
deras sympatier äro på rättens, på 
det godas sida? De skratta aldrig 
på galet ställe! 

Det är en barntillåten film. De 
små. sitta bänkade tillsammans med 
de stora. 

Man spelar det praktfulla utstyr
selstycket "Tjuven i Bagdad" med 
motiv, ur sagocykeln "Tusen och en 
natt". 

Det är första avdelningen. Tju
ven är ännu tjuv i hjärta och hand
ling. Allah finns inte! Inte him
mel eller helvete! Endast denna 
jord, där det gäller att ställa det så 
bra som möjligt för sig. När, han 
Ser något vackert och dyrbart, tin
dra hans ögon och rycker det i fing
rarna av lystnad. Lätt och behän
digt och spelande muntert, tillägnar 
han sig andras ägodelar, en börs, ett 
diamantspänne, en ring. På samma 
sätt vill han också stjäla den sköna 
prinsessan. 

Ainnu äro inte de små åskådarne 
riktigt mied. De känna sig oroade, 
förvirrade av denna underliga och 
stötande kombination: en usel för
aktlig tjuv och på samma gång en 
ung och ståtlig man. Men de stora 
sitta inte med undrande eller leds
na ögon; de skratta hjärtligt, fast 
dämpat: hohoho — han är då för 
oförskämt rolig den där krabaten 
när han stjäl! 

Men nu sker den stora omvälv
ningen i tjuvens liv. Han älskar 
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fyller upp smörgåsbordet. Med en 

G A S U G N  
kan det åstadkommas i en handvänd
ning och för minimal bränslekostnad. 

Tag hem en gasugn till Julen. Den 

lämnas mot avbetalning av några 

kronor i månaden. 

GASVERKETS UTSTÄLLNING. 
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prinsessan och hans kärlek är besva
rad. Han vill inte längre stjäla 
henne. Vinna henne vill han Som 
en ärlig man! Men han avslöjas som 
den tjuv han tidigare'varit, piskas, 
misshandlas och nu står han som en 
ångerfull syndare i moskén. Väl
signad av gudsmannen där inne dra
ger han ut i världen för att genom 
ädla bragder återupprätta sig och 
bli den sköna prinsessan värdig. 

Och nu aro småttingarne med! 
Pojkarne som sitta bredvid mig resa 
sig upp, sträcka på halsarne och jag 
hör deras häftiga andetag, när i de 
genomleva äventyren med honom 
där borta på den vita duken. Hur 
sväller inte också deras hjärta av 
mod när han kämpar med den hisk
liga draken, när han tar de livsfar
liga sprången över de eldsprutande 
avgrunderna, när han störtar sig i 
det vilt svallande havet för att dyka 
ner till dess botten! 

Så med ens stiger från varje hörn 
av salen ett hänfört jubel av barna
röster. av ivrigt applåderande små 
händer. Åter och åter klingar luf
ten av detta ljusa lyckliga, vackra 
skratt — det goda segrar! Han där 
borta är icke längre en halvnaken, 
eländig tjuv utan den sköne och 

tappre prinsen Ahmed av Havets öar 
och han rider en ädel springare med 
guldmundering. 

Det blir åter stilla. Skall han väl 
hinna i tid tillbaka till Bagdad, som 
tagits med list av den grymme mon
golfursten och hans tjugu tusen kri
gare? 

Man hör barnens häftiga andetag: 
Rid fort, prins! Fortare! Pojken 
som står bredvid mig trampar, tram 
par. byter fot, knäpper med fingrar-
ne i luften. Rid prins! Rid för livet! 
Prinsessan är i den hemska mongol-
furstens våld! 

Prins Ahmed står utanför Bag
dads väldiga portar. Låt upp, väk
tare! Ensam vill han kämpa mot 
de tjugu tusen mongoliska krigarne. 
Ett hopplöst företag, men här i den
na sal finns hundraden av svenska 
pojkar, som skulle vilja störta upp 
och fylka sig omkring honom lika 
oförvägna och tappra som han. 

Men se, prinsen öppnar Onskeskri-
net, sam han funnit på sin äventyrs 
färd, han strör ut av dess innehåll 
och som stampade ur marken resa sig 
Rättens oöverskådliga vita härskaror 
omkring honom. Vapnen blixtra, 
standaren höjas, stadsportarne sprin
ga upp. Bagdad är i den tappre 
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VISKAFORS 
på foten 

och Ni sparar skodon, undviker 

snuva och törkylning, ty enastående 

slitstyrka, ringa vikt, utmärkta mo

deller och prydligt utseende ställa 

Viskafors Fabrikatet 
i en klass för sig — den bästa — och 

fyller alla fordringar, som kunna 

ställas på en galosch. 
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Ströms 
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EN LÄMPLIG LÖSNING 
på julklappsfrågan 

finner Ni bland vår utsökta sorte
ring av DAMVÄSKOR, BOKPÄR-
MAR, NECESSÄRER, PLÅNBÖCKER 
o c h  P O R T M O N N Ä E R  

Alla prislägen representerade. 

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

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

prins Ahmeds hand och den sköna 
prinsessan lians brud — 

En bifallsstorm brusar genom sa
len. Luften fylles av höga fröjde
rop. av smattrande applåder, klingar 
av glada skratt — 

Ingen äldre röst höres blanda sig 
i det jubel, som stiger ur dessa unga 
hänförda bröst — det är ju bara en 
saga! 

Men de stora känna sig i alla fall 
på ett sällsamt och lyckligt sätt 
gripna av denna unga ljusa hänfö
relse inför det sköna och. ädla i livet. 
Ur vilken ren källa måste den icke 
välla upp och hur löftesrik och hopp
ingivande för framtiden är den 
icke — — 

Kommer så en besk och bitter 
tanke. 

På samma rena vackra sätt hän
fördes också vi i vår tidiga barndom 
av det soim var skönt, upphöjt och 
modigt. Om tio, tjugu år skola, des
sa småttingar alldeles som vi nu fin
na helt andra, saker nöjsamma, roli
ga. underhållande. Alldeles som vi 
skola de skratta på galet ställe! 

Den fundersamma. 

12M Tlt̂ /yux sum/mtt 
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KOP OA 

Zföäbta, ̂ ajyuÅat 

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

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

MERKURTVALEH 
är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger, 

15 
A.-B. 

etfiuies < '6oÔon 

Kungsgatan 45-
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

Spräckta lerkärl finna allting elän

digt. 

II. C. Andersen. 

Gör icke Gud vred genom att be-
dröva- din moder. 

Antusa. 

Nittionio procent av människor
nas konversation har icke mera vär
de än en flugas surrande. 

Robert Lynd. 

Kobbs 

Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 
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Den gamla. 
Med tanke på Pauvres honteux och insamlingen 

för dem nu till julen. 

När natten vaknade bafy furustam 

och slog med vingen över åsens faam, 

då såg jag, hur man stillsamt tände ljuset 
i gavelrummet i det gula huset. 

Jag stod i drömmar under silverlind 

vid gula husets murart a trädgårdsgrind 
och såg reflexerna från torokaminen 

i rytmisk växling leka på gardinen. 

Den snabba vinden k0™ i ystert sken, 
flög upp och satt på silverlindens gren. 

Vi står du spejande vid hagtornshäcken? 
Vad ser du bak de brustna fönsterblecken? 

Tja, ingenting.... En bagatell, mon cher! 
En liten ful och ranglig sekretär. 

En blombukett, som liknar torkad klöver. 
En gammal grånad hjässa böjd däröver 

Det skymtar något vitt på chiffonjén. 
Ahå! Ett gammalt skrin av elfenben! 

Ett gulblekt nipperskrin med sniderier 
och skrumpna rester av plaisanterier. 
Ett litet knippe gulnade ^uüerf/ 

Ett slitet bernstenssmycke i misère! 
En myrtenkrans, vars vissna blad brouillera .. 

— Hm, sade vinden, ser du intet mera? 

— Nej, intet mer . ... Jo, vänta lite grand! 
En dimma darrar över skrinets rand. 
Den växer, vidgas, sväller ut, förtätas 

uti en rymd, som ej med mått kan mätas. 
Jag ser en sal med gyllengrön spaljé. 
Ply mager vaja, vita tänder le! 
I yppig strålglans festsalongen skiner. 

D e t  k n ä p p e s  r e n  p å  s p r ö d a  v i o l i n e r  . . . .  

Jag ser ett prunkande orangeri 
vars skönsta blomster heter fleur d'esprit. 
Det står en mossig bänk vid marmorbrunnen 

av späda murgrönsrankor överspunnen. 

De heta viskningarnes täta rad 
som fjärlar sväva mellan palmers blad, 
och ut ur skuggan vid fontänen strömmar 
en här av morgonljusa framtidsdrömmar.... 

Nej, allt är borta .... Broder aftonvind, 

som tanklös gungar uti silverlind! 
Hör du den tysta bönen från de gamla 
vars hopp är släckt, vars illusioner ramla? 

Bör ej en stråle ur vårt hjärta gå 
till skuggans folk i deras skumma vrå 
att deras tunga armodsdag förkorta? 
— Kanhända, sade vinden och var borta 

N. S. 

Mör 
skilsmässan. 

Hon dök fram ur dimman och 
närmade sig honom där han stod un
der den stora båglampan. 

— Har du väntat på mig, Nils? 
frågade hon med en glad nick och 
räckte honom handen. 

— Ja, visst har jag väntat! sade 
han i varm ton och tryckte hennes 
hand. Det vill säga du kommer inte 
för sent, men det känns alltid på ett 
underligt sätt tomt och ensamt inom 
mig, när du inte är i närheten. Jag 
börjar hli ibortskäind. 

— Det är så meningen! log hon 
tillhaka. Oclh vart. skola vi ställa 
vår promenad? 

—• Ingen promenad i dag! sade 
han och lade hennes arm under sin. 
Vädret är inte sådant — och så har 
försynen varit nådig och låtit rägna 
ner över mig en hundralapp för en 
novell, som jag sände i väg för länge-
sedan, och som jag alldeles glömt 
bort. Det Iblir alltså en fäst i stäl
let — en liten utsökt supé i en sal, 
där det strålar och lyser — ack, det 
är länge sedan sist! 

De hade superat och saitto nu vid 
kaffet och cigarretterna. Till deras 
plats trängde stråkmusiken mjuk och 
dämpad. 

— O, Maj, sade han och böjde sig 
fram mot henne, och hans blick vi
lade med nästan smärtfylld ömhet 
på hennes unga ansikte med dess un
derbara djupblå ögon, så är denna 
afton snart förliden! — Sällan mö
tas, snarligt skiljas! ja, 
kanske det är det, som ger denna 
glans åt våra möten, skänker denna 
obeskrivliga känsla av koncentrerad 
lycka — men ändå — ändå! Om vi 
inte vore så fattiga, skulle vi gifta 
oss —• att få bo och leva under sam
ma tak — att alltid ha varandra — 
alltid — alltid —-

Hon hade plötsligt blivit allvarsam 
och såg på honom med stora undran 
de ögon: — Men äro vi då verkligen 
så fattiga, Nils? 

Han böjde bekräftande på huvu 
det: —• Mycket, mycket fattiga i för
hållande till våra vanor och önsknin
gar. För forna tidens människor ha
de tanken en koja och ett hjärta in
genting skrämmande. Du helige 
Nepomuk, vilken glad lättsinnighet 
och vilken oförmåga att räkna med 
realiteter! Vi som nu leva äro fun-
tade på ett annat, sätt — 

-—- Bättre?! 

-—- Vi äro kanske inte bättre, men 
klokare, nyktrare. Vi vet att en koja 
och ett hjärta betyder int.e en röd
målad stuga med vita knutar i en le
ende natur nere vid sjöstranden och 
omgiven av susande björkar utan en 
liten ogästvänlig lägenhet i en hyres-
kasärn, mörk och ledsam, ett fattigt 
bord, faibrikssydda kläder, inga vän
ner, inga nöjen, spring i trapporna 
av oförskämda butiksbud med obe-

B E R T H A  A N D E R S O N  
15 Korsgatan, Göteborg. 
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talda räkningar, småbekymmer och 
en stigande kyla i (hjärtat —• 

Det gick en rysning över hennes 
skuldror men i nästa ögonblick log 

hon åter: — Gräsligt, övermåttan 
gräsligt! Men det kunde väl nu lik
som fordom hända, att man dräpte 
den glädjefönstöraren och kärleksför-

tant Dé. 
Julberättelse 

av 

M A R I E  G I R A  I !  D E T .  

A il mot kom med sin sis t. födde 
l'a armen in i sin systers rum. 

Säg mig, älskling, vill du myc-
gärna följa med till soarén hos 

^naud-Latours? . .. 

på- Daisy dröjde med svaret fort-
hon: — Jag tar med de tre äld-

a barnen. Men nu låta. jungfrurna 
. g veta, att de äro bortbjudna på 
L' vàllen. Hur skall jag då bii-

åt för att inte Bebe; skall bli 
hemma? 

en unga flickan hade väntat sig 

en. 

mycket 
ett 

domen 

nöje av denna fest. Efter 
utsökt musikprogram skulle ung-

samlas till dans kring julgra

nen. Men med sin vanliga offervil

lighet sade hon: 
Jag skall stanna hemma, Su

zanne. 
Du är godheten personifierad, 

utropade fru Vilmot. Och .som om 
den lilla keruben hade förstått, 
sträckte han armarna mot den som 
lovat vaka vid hans vagga. 

Daisy Legrand — tant Dé som 
hennes syskonbarn brukade 'kalla 
henne —• hade passerat, trettiotalet. 
Hennes ansikte besjälades av ett par 
stora, blåa ögon, som med sin milda 
glans lyste som stjärnor i sommar
nattens djup. Men kindernas rosor 
hade redan börjat blekna och en och 
annan silverstrimma i det vackra, 
1 jusa håret hade en smula dämpat 

dess glans. 
Tant Dé hade försakat många nät

ters vila för att vaka vid sjukbäddar 
och dagar igenom varit sysselsatt 
med att hjälpa och .söka förströ kon
valescenter för att ej tala om all den 
tid hon använt på att bringa lugn 
och skipa rättvisa i den livliga barn
skara, vars glädje, såväl som dess 

vrede, ofta gav .sig uttryck i högljud

da skrik. 
Om därunder en och annan flik av 

hennes yttre fraicheur fastnat i väg
kantens busksnår, så hade hennes re
na. väsen ingenting förlorat härpå. 
Var hon gick fram följde henne en 

nimbus av godhet.. . 
— Men varför liar inte er syster 

gift sig? . . . sade en väninna, till fru 

Vilmot nyfiket. 
Varför? ... upprepade denna; 

det är någonting, som jag verkligen 
tror hon aldrig reflekterat över ... 
av brist på tid kanske. Ni vet att 
hon tidigare helt ägnat sig åt vården 
av stackars mamma, som blev lam .. . 
Och nu har hon alltför många sys
konbarn för att önska sig egen fa
milj! Oss emellan tror jag, att hon 
är mycket mera moster än hon skulle 

vara mor . . . 
Därefter talade fru Vilmot om an

dra saker. Säkert var hon ej i större 
saknad av hjärta än de flesta andra, 
men då en städse offervillig tillgiven
het stått till hennes förfogande, hade 
hon begagnat sig av den utan skrup

ler. Man vänjer sig lätt vid att taga 
emot allt av den, som aldrig begär 
något igen. Och det känns lugnande 
för egoisten att minska värdet av en 
uppoffring, då han på samma gång 
kan minska den tacksamhet vartill 
gåvans emottagande förpliktigar . . . 

Alltså befann sig Daisy den 25 de
cember ensam i det tysta huset. Först 
försäkrade hon sig om att den lille 
sov under sitt skära sängtäcke; det 
lilla guldlockiga huvudet med de 
slutna ögonen och det lugna ansikts
uttrycket gav henne en den ljuvaste 
bild av sömnen, som ej ens stores av 

drömmar. 
Därefter hade tant Dé en känsla 

av att nu ha en timmes ledighet för 
egen del, en timma, som hon ville 
fylla med minnenas beständigt tör-
dämda flod — de 20 årens jungfru

liga roman. 
Ur en omsorgsfullt låst koffert tog 

hon upp ett skrin, men hejdade sig 
ett ögonblick ... Oh, de gamla bre
ven, de kära breven, som sovo i sina 
slutna lådor, är det inte oförsiktigt 
att åter draga, fram dem i ljuset.? . 

Hon begick ändå denna oförsiktig-
het. Sedan hon löst upp bandet? som 
bevarade det lilla skrinets hemlighet, 
tog hon fram några skrivna ark, lag
da i ordningsföljd. 

Med öm varsamhet vecklade hon 
upp det första, och hennes ögon ilade 
fram över dessa ord, vilka, så många 
gånger tänt på nytt den eld, som 
brann bakom den lugna, yttan av hen

nes klara panna... 
12 augusti. 

"Daisy, min egen älskade, den ut
nämning, som jag väntat på, har 
kommit. Jag har blivit kommende
rad till en post inte långt från Biskra 
vid gränsen till öknen. Ack, iså långt 

bort! 
Frågor, som fylla mig med ångest 

uppresa sig inom mig: Har du mod 
att följa mig dit bort? . . . Det är 
rena ödemarken; inga grannar, inga 
vänner, blott vår ungdom och vår 
kärlek skulle vi ha att lita till. Äl
skar du mig tillräckligt för att våga 
bjuda spetsen åt en dylik enslighet? 
Skall min ömhet, hur stor och upp
finningsrik den än må vara, kunna 

ge dig ersättning för allt det som du 
måste lämna för min skull? Tänk 
noga efter, älskade! Dit får ej hand
la av en spontan, om än aldrig så 
stark impuls, ej känna dig bunden 
av de löften du givit, då du ännu in
genting visste om famtiden . . . Det 
är icke någon som har reda på vår 
dyrbara hemlighet, och du har din 
fulla frihet att bry t.a. vår förlovning 

i dag. 
Detta är vad jag ansett vara min 

plikt att säga dig; nu då det är gjort, 
Daisy, lägger jag mitt hjärta mellan 
dina händer. Du har att bestämma 
över dess öde. Det är ditt; det skall 
aldrig komma att tillhöra någon an
nan. Om du återtar den frihet jag 
erbjuder dig, skall jag böja mig där
för utan bitterhet, men ett oläkligt 
sår, ett isår, värre än döden, skall 
följa mig i min landsflykt. . . 

Var barmhärtig och låt mig ej 
vänta på det svar, på vilket hela mitt 
livs lycka beror. 

Daniel." 
Den unga flickan satt länge orör

lig med huvudet stött mot handen. 
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för hennes outtröttliga strävan, och 
de landvinningar, hon på det^i gebit 
redan gjort, belönades' 1920 med 
Il lis quorum. 

Även Vita Bandet har under ett 
tiotal år njutit hennes tjänster som 
in sp ek tris för dess upptagningshem. 

Det är som S. H. R:s ordförande, 
vi imest bemärkt 1'ru Agnes Tngel-
mans offentliga framträdande på se

nare åren, och det är av stort in
tresse att höra hennes tankar och 
förhoppningar på denna väldiga sam
manslutning, som i dag räknar icke 
mindre än 81 lokalföreningar, förde
lade på 4 länsförbund. 

"Varför skulle icke husmoderns 
uppgift och arbeté kunna betraktas 
som ett yike, såväl som varje an
nat", säger fru Tngelman. "Vi ön-

' ska förmedla kontakten mellan hus
modern och samhället och tillvara
taga husmödrarnas intressen, repre
sentera deras yrke". 

I samband med Riksförbundets 

årsmöte i Sandviken, yttrar fru I. 
följande: 

"Vi arbeta för framtidens hem, 
vi istå på verklighetsgrund, och 
framtidstro skall prägla våra mötes-
dagar". 

S. H. R. tillhör numera Nordens 
Husmoderföreningars Förbund, där 
fru Ingelmah är Sveriges represen-

" tant. Vid "Husmödarnas Riksdag" 
i april 1922, skedde egentligen ge
nombrottet, husmödrarnas första 
offentliga fram trädande. När Ag
nes Ingelm&n den gången från talar
stolen hälsade de finska, norska, 
danska och svenska gästerna, gick en 
brusande våg av föreningstankens 
innebörd genom allas sinne, nationa
litetskänslan utplånades för ett ögon
blick, och man kände att en kedja 
av länkade händer sinitts av de 
nordiska landens kvinnor till upplys
ning, till utveckling, till kommande 
släktens väl. 

En av de starkaste länkarna är 
Agnes Tngelman. Fasthet och klar
het prägla hennes framträdande, 
•människokärlek och ansvarskänsla 
diktera hennes gärningar. Vid si
dan om hennes parlamentariska för-
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måga och sega energi besitter bon
den blida, mjuka kvinnans väsen. 

I sitt vackra hem bland granar på 
Djursholms ösby vilar hon ut tin
der de korta arbetspauserna. Men 
alltjämt planerar hon nya uppgifter, 
förbereder reseföredrag och står i 
ständig rapport med S. H. R:s hu
vudkvarter. 

När man betänker det livsarbete, 
som allaredan är verkställt, och ser 
den ungdomliga, charmanta värdin
nan i hemmet, kommer man till den 
reflexionen att blott intelligensen, pa
rad med allmänmänsklig godhet har 
makt att tvinga tiden stilla, när stor
verk bedrivas. 

Gunnel Holthausen. 

Skrattet. 

När sker det? 
När börja vi iskratta på galet ställe 

på teatern och biografen? 
Har det inte hänt er emellanåt, 

då ni suttit i teatersalongens eller 
biografens mörker, att ni skrämts av 
ett -skratt, kommande från spridda 
håll eller unisont, när på bioduken 
eller på andra sidan teaterrampenj 
det onda vunnit seger, när dygden 
förlöjligats, när lasten triumferat, 
när själar gått förlorade? 

Små barn gå .inte på teatern men 
på biografen! 

Har ni givit akt på hur självfallet 
deras sympatier äro på rättens, på 
det godas sida? De skratta aldrig 
på galet ställe! 

Det är en barntillåten film. De 
små. sitta bänkade tillsammans med 
de stora. 

Man spelar det praktfulla utstyr
selstycket "Tjuven i Bagdad" med 
motiv, ur sagocykeln "Tusen och en 
natt". 

Det är första avdelningen. Tju
ven är ännu tjuv i hjärta och hand
ling. Allah finns inte! Inte him
mel eller helvete! Endast denna 
jord, där det gäller att ställa det så 
bra som möjligt för sig. När, han 
Ser något vackert och dyrbart, tin
dra hans ögon och rycker det i fing
rarna av lystnad. Lätt och behän
digt och spelande muntert, tillägnar 
han sig andras ägodelar, en börs, ett 
diamantspänne, en ring. På samma 
sätt vill han också stjäla den sköna 
prinsessan. 

Ainnu äro inte de små åskådarne 
riktigt mied. De känna sig oroade, 
förvirrade av denna underliga och 
stötande kombination: en usel för
aktlig tjuv och på samma gång en 
ung och ståtlig man. Men de stora 
sitta inte med undrande eller leds
na ögon; de skratta hjärtligt, fast 
dämpat: hohoho — han är då för 
oförskämt rolig den där krabaten 
när han stjäl! 

Men nu sker den stora omvälv
ningen i tjuvens liv. Han älskar 
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prinsessan och hans kärlek är besva
rad. Han vill inte längre stjäla 
henne. Vinna henne vill han Som 
en ärlig man! Men han avslöjas som 
den tjuv han tidigare'varit, piskas, 
misshandlas och nu står han som en 
ångerfull syndare i moskén. Väl
signad av gudsmannen där inne dra
ger han ut i världen för att genom 
ädla bragder återupprätta sig och 
bli den sköna prinsessan värdig. 

Och nu aro småttingarne med! 
Pojkarne som sitta bredvid mig resa 
sig upp, sträcka på halsarne och jag 
hör deras häftiga andetag, när i de 
genomleva äventyren med honom 
där borta på den vita duken. Hur 
sväller inte också deras hjärta av 
mod när han kämpar med den hisk
liga draken, när han tar de livsfar
liga sprången över de eldsprutande 
avgrunderna, när han störtar sig i 
det vilt svallande havet för att dyka 
ner till dess botten! 

Så med ens stiger från varje hörn 
av salen ett hänfört jubel av barna
röster. av ivrigt applåderande små 
händer. Åter och åter klingar luf
ten av detta ljusa lyckliga, vackra 
skratt — det goda segrar! Han där 
borta är icke längre en halvnaken, 
eländig tjuv utan den sköne och 

tappre prinsen Ahmed av Havets öar 
och han rider en ädel springare med 
guldmundering. 

Det blir åter stilla. Skall han väl 
hinna i tid tillbaka till Bagdad, som 
tagits med list av den grymme mon
golfursten och hans tjugu tusen kri
gare? 

Man hör barnens häftiga andetag: 
Rid fort, prins! Fortare! Pojken 
som står bredvid mig trampar, tram 
par. byter fot, knäpper med fingrar-
ne i luften. Rid prins! Rid för livet! 
Prinsessan är i den hemska mongol-
furstens våld! 

Prins Ahmed står utanför Bag
dads väldiga portar. Låt upp, väk
tare! Ensam vill han kämpa mot 
de tjugu tusen mongoliska krigarne. 
Ett hopplöst företag, men här i den
na sal finns hundraden av svenska 
pojkar, som skulle vilja störta upp 
och fylka sig omkring honom lika 
oförvägna och tappra som han. 

Men se, prinsen öppnar Onskeskri-
net, sam han funnit på sin äventyrs 
färd, han strör ut av dess innehåll 
och som stampade ur marken resa sig 
Rättens oöverskådliga vita härskaror 
omkring honom. Vapnen blixtra, 
standaren höjas, stadsportarne sprin
ga upp. Bagdad är i den tappre 

^afoR 

Möt Vintervädret 
med 

VISKAFORS 
på foten 

och Ni sparar skodon, undviker 

snuva och törkylning, ty enastående 

slitstyrka, ringa vikt, utmärkta mo

deller och prydligt utseende ställa 

Viskafors Fabrikatet 
i en klass för sig — den bästa — och 

fyller alla fordringar, som kunna 

ställas på en galosch. 

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET, VISKAFORS 
wwMwmMmmmmmmmwMmM 

Kragpåsar 

Brun GlacéJKr. 5.75 

Resetuier 
från kr. 11.— 

ii 

Grå Mocca 7.50 

p!untor 
SliPat glas med läder_ 

fodral kr. 
12.50 o. 15 

1)1 

Resplaids 
Engelska ocli Skottska 
Specialpris kr. 25.— 

Kit-Bags 
1 rima farskinn från kr Ig 

1 24 » oxhud 

Ströms 
T O R G G A T A N  2 2 — 2 4  

EN LÄMPLIG LÖSNING 
på julklappsfrågan 

finner Ni bland vår utsökta sorte
ring av DAMVÄSKOR, BOKPÄR-
MAR, NECESSÄRER, PLÅNBÖCKER 
o c h  P O R T M O N N Ä E R  

Alla prislägen representerade. 

JM« A. GAM 
RESEFFEKT- OCH LÄ DER VAR U AFFÄR 

KORSGATAN 12 - GÖTEBORG 

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

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

prins Ahmeds hand och den sköna 
prinsessan lians brud — 

En bifallsstorm brusar genom sa
len. Luften fylles av höga fröjde
rop. av smattrande applåder, klingar 
av glada skratt — 

Ingen äldre röst höres blanda sig 
i det jubel, som stiger ur dessa unga 
hänförda bröst — det är ju bara en 
saga! 

Men de stora känna sig i alla fall 
på ett sällsamt och lyckligt sätt 
gripna av denna unga ljusa hänfö
relse inför det sköna och. ädla i livet. 
Ur vilken ren källa måste den icke 
välla upp och hur löftesrik och hopp
ingivande för framtiden är den 
icke — — 

Kommer så en besk och bitter 
tanke. 

På samma rena vackra sätt hän
fördes också vi i vår tidiga barndom 
av det soim var skönt, upphöjt och 
modigt. Om tio, tjugu år skola, des
sa småttingar alldeles som vi nu fin
na helt andra, saker nöjsamma, roli
ga. underhållande. Alldeles som vi 
skola de skratta på galet ställe! 

Den fundersamma. 

12M Tlt̂ /yux sum/mtt 

ocßi (j/dffc 

KOP OA 

Zföäbta, ̂ ajyuÅat 

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

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

MERKURTVALEH 
är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger, 

15 
A.-B. 

etfiuies < '6oÔon 

Kungsgatan 45-
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

Spräckta lerkärl finna allting elän

digt. 

II. C. Andersen. 

Gör icke Gud vred genom att be-
dröva- din moder. 

Antusa. 

Nittionio procent av människor
nas konversation har icke mera vär
de än en flugas surrande. 

Robert Lynd. 

Kobbs 

Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

€ JL 
£5 cg ratntingêfctjïÀ 

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 140S0 - 66° 
ombesörjer  på erkänt bästa J» 

all t  som ti l lhör begravn.ng 

Flrthnnännelsefrireningens expedMj1^ 

—"" 

Motiv, Dukar, Kragar. Kuddar 

uuuium ,  Schalar, Näsdukar, Vàsko 

Depôten för Äkta Spet^ 

Kungsgatan 58,1 tr .  TeUgeff?!̂ -

jVIiisikstipendtuW' 

Föreningen "Musiktornta1»®^ 

redan första på f 
att utdela ett s tipendmi , 
hundra kronor n ° önBkar 
rarinna i Göteborg ^ der J 
musikstudier i utlandet 

ferier. me(j bifatf, 
Skriven fnS^vreisen fö'' 

intyg, ställd f l d/personlig6»^ 
siktointarne ,, tordi frökeQ K» 
lämnas till ordforand före de» 
Almén, Teaterga 
1 januari 192 J-

Mön*!;" 
LJ 1 I Kj IX » i** ^ rp »J O ** 
G A R D I N E R  O C H "  f l  ̂  

k å n k a  h  o  m  «  V  

K O N H T F I.  I  T E N S M <> » I j  K  K  '  

T Y G  E  R ,  

K O N S T F L I T E N ,  G l a  
Högskolan GöteMfll 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

ViH av 

mappar 
se v^r 

enaslående sortering av 

geseffekter 

jilgnü 

ïsfeor, prima clot fr. Kr. S gesv askor, £ktaLäder , , 21 

eotft 

t,r fr. Kr. 7.— 
KtPPsa g^ta Umeå * ' — 

» Läder » » 37— 

Tbtikappsackar, Rcscc tulci', 
, , . irait, fr. 4.— 

stort urval fran D,0 

Kr. 33.00 äkta läder » 8.--

Hattaskar fr. Kr- 5-"-
» äkta Unica » » 11.50 

Portmonnäväskor, iffiit.... Kr. 1.25 
Portmonnäväskor, skinn 
och läder fr Kr. 2.50 

Enastående sortering. 

Cigarr. & Cigarrettetuier fr. Kr. 2.50 
Manicureetuier » » 1 — 
Ficketuier, skinn » » 1.— 

Visit; &. PromenadzVäskor, 100-tals 
mod. i prima skinnkval. fr. Kr. 5.— 

ILI.MIL IHM 
2 Kxmgstorget 2 

Den gamla. 
Med tanke på Pauvres honteux och insamlingen 

för dem nu till julen. 

När natten vaknade bafy furustam 

och slog med vingen över åsens faam, 

då såg jag, hur man stillsamt tände ljuset 
i gavelrummet i det gula huset. 

Jag stod i drömmar under silverlind 

vid gula husets murart a trädgårdsgrind 
och såg reflexerna från torokaminen 

i rytmisk växling leka på gardinen. 

Den snabba vinden k0™ i ystert sken, 
flög upp och satt på silverlindens gren. 

Vi står du spejande vid hagtornshäcken? 
Vad ser du bak de brustna fönsterblecken? 

Tja, ingenting.... En bagatell, mon cher! 
En liten ful och ranglig sekretär. 

En blombukett, som liknar torkad klöver. 
En gammal grånad hjässa böjd däröver 

Det skymtar något vitt på chiffonjén. 
Ahå! Ett gammalt skrin av elfenben! 

Ett gulblekt nipperskrin med sniderier 
och skrumpna rester av plaisanterier. 
Ett litet knippe gulnade ^uüerf/ 

Ett slitet bernstenssmycke i misère! 
En myrtenkrans, vars vissna blad brouillera .. 

— Hm, sade vinden, ser du intet mera? 

— Nej, intet mer . ... Jo, vänta lite grand! 
En dimma darrar över skrinets rand. 
Den växer, vidgas, sväller ut, förtätas 

uti en rymd, som ej med mått kan mätas. 
Jag ser en sal med gyllengrön spaljé. 
Ply mager vaja, vita tänder le! 
I yppig strålglans festsalongen skiner. 

D e t  k n ä p p e s  r e n  p å  s p r ö d a  v i o l i n e r  . . . .  

Jag ser ett prunkande orangeri 
vars skönsta blomster heter fleur d'esprit. 
Det står en mossig bänk vid marmorbrunnen 

av späda murgrönsrankor överspunnen. 

De heta viskningarnes täta rad 
som fjärlar sväva mellan palmers blad, 
och ut ur skuggan vid fontänen strömmar 
en här av morgonljusa framtidsdrömmar.... 

Nej, allt är borta .... Broder aftonvind, 

som tanklös gungar uti silverlind! 
Hör du den tysta bönen från de gamla 
vars hopp är släckt, vars illusioner ramla? 

Bör ej en stråle ur vårt hjärta gå 
till skuggans folk i deras skumma vrå 
att deras tunga armodsdag förkorta? 
— Kanhända, sade vinden och var borta 

N. S. 

Mör 
skilsmässan. 

Hon dök fram ur dimman och 
närmade sig honom där han stod un
der den stora båglampan. 

— Har du väntat på mig, Nils? 
frågade hon med en glad nick och 
räckte honom handen. 

— Ja, visst har jag väntat! sade 
han i varm ton och tryckte hennes 
hand. Det vill säga du kommer inte 
för sent, men det känns alltid på ett 
underligt sätt tomt och ensamt inom 
mig, när du inte är i närheten. Jag 
börjar hli ibortskäind. 

— Det är så meningen! log hon 
tillhaka. Oclh vart. skola vi ställa 
vår promenad? 

—• Ingen promenad i dag! sade 
han och lade hennes arm under sin. 
Vädret är inte sådant — och så har 
försynen varit nådig och låtit rägna 
ner över mig en hundralapp för en 
novell, som jag sände i väg för länge-
sedan, och som jag alldeles glömt 
bort. Det Iblir alltså en fäst i stäl
let — en liten utsökt supé i en sal, 
där det strålar och lyser — ack, det 
är länge sedan sist! 

De hade superat och saitto nu vid 
kaffet och cigarretterna. Till deras 
plats trängde stråkmusiken mjuk och 
dämpad. 

— O, Maj, sade han och böjde sig 
fram mot henne, och hans blick vi
lade med nästan smärtfylld ömhet 
på hennes unga ansikte med dess un
derbara djupblå ögon, så är denna 
afton snart förliden! — Sällan mö
tas, snarligt skiljas! ja, 
kanske det är det, som ger denna 
glans åt våra möten, skänker denna 
obeskrivliga känsla av koncentrerad 
lycka — men ändå — ändå! Om vi 
inte vore så fattiga, skulle vi gifta 
oss —• att få bo och leva under sam
ma tak — att alltid ha varandra — 
alltid — alltid —-

Hon hade plötsligt blivit allvarsam 
och såg på honom med stora undran 
de ögon: — Men äro vi då verkligen 
så fattiga, Nils? 

Han böjde bekräftande på huvu 
det: —• Mycket, mycket fattiga i för
hållande till våra vanor och önsknin
gar. För forna tidens människor ha
de tanken en koja och ett hjärta in
genting skrämmande. Du helige 
Nepomuk, vilken glad lättsinnighet 
och vilken oförmåga att räkna med 
realiteter! Vi som nu leva äro fun-
tade på ett annat, sätt — 

-—- Bättre?! 

-—- Vi äro kanske inte bättre, men 
klokare, nyktrare. Vi vet att en koja 
och ett hjärta betyder int.e en röd
målad stuga med vita knutar i en le
ende natur nere vid sjöstranden och 
omgiven av susande björkar utan en 
liten ogästvänlig lägenhet i en hyres-
kasärn, mörk och ledsam, ett fattigt 
bord, faibrikssydda kläder, inga vän
ner, inga nöjen, spring i trapporna 
av oförskämda butiksbud med obe-

B E R T H A  A N D E R S O N  
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvlta Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Xrieotunderklä-
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. 

Å helt stycke 10 %, samt i stufvar. • Till Tricotstickerskor lämnas rabatt â garner. 
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H 

« Dam med namn .... pr Va duss. Kr. 1.75 » 
O Dam Linnebatist från 71 V* 71 11 

2.95 

fcsä 

H 

Dam med hålsöm .. 

Halvlinne Herrnäsduk, 

71 V 2 71 71 
0.70 C/) 

SK fållad, 45 cm 71 72 71 71 
3.50 Z 

ti Herrnäsduk, kul. bård 11 v» 11 n 
3.50 H 

c/> „ hellinne, vit 71 V2 
11 71 

4.75 W 

ti Gossnäsd. m. kul. bård 71 
Va 

71 11 
1.50 O 

03 
» n » 11 V2 

71 11 
1.25 

H 

F R I B E R G  &  A N D E R S O N  
KUNGSPORTSPLATSEN 1. TEL. 7235 

morgon 

f[förfil fig 

talda räkningar, småbekymmer och 
en stigande kyla i (hjärtat —• 

Det gick en rysning över hennes 
skuldror men i nästa ögonblick log 

hon åter: — Gräsligt, övermåttan 
gräsligt! Men det kunde väl nu lik
som fordom hända, att man dräpte 
den glädjefönstöraren och kärleksför-

tant Dé. 
Julberättelse 

av 

M A R I E  G I R A  I !  D E T .  

A il mot kom med sin sis t. födde 
l'a armen in i sin systers rum. 

Säg mig, älskling, vill du myc-
gärna följa med till soarén hos 

^naud-Latours? . .. 

på- Daisy dröjde med svaret fort-
hon: — Jag tar med de tre äld-

a barnen. Men nu låta. jungfrurna 
. g veta, att de äro bortbjudna på 
L' vàllen. Hur skall jag då bii-

åt för att inte Bebe; skall bli 
hemma? 

en unga flickan hade väntat sig 

en. 

mycket 
ett 

domen 

nöje av denna fest. Efter 
utsökt musikprogram skulle ung-

samlas till dans kring julgra

nen. Men med sin vanliga offervil

lighet sade hon: 
Jag skall stanna hemma, Su

zanne. 
Du är godheten personifierad, 

utropade fru Vilmot. Och .som om 
den lilla keruben hade förstått, 
sträckte han armarna mot den som 
lovat vaka vid hans vagga. 

Daisy Legrand — tant Dé som 
hennes syskonbarn brukade 'kalla 
henne —• hade passerat, trettiotalet. 
Hennes ansikte besjälades av ett par 
stora, blåa ögon, som med sin milda 
glans lyste som stjärnor i sommar
nattens djup. Men kindernas rosor 
hade redan börjat blekna och en och 
annan silverstrimma i det vackra, 
1 jusa håret hade en smula dämpat 

dess glans. 
Tant Dé hade försakat många nät

ters vila för att vaka vid sjukbäddar 
och dagar igenom varit sysselsatt 
med att hjälpa och .söka förströ kon
valescenter för att ej tala om all den 
tid hon använt på att bringa lugn 
och skipa rättvisa i den livliga barn
skara, vars glädje, såväl som dess 

vrede, ofta gav .sig uttryck i högljud

da skrik. 
Om därunder en och annan flik av 

hennes yttre fraicheur fastnat i väg
kantens busksnår, så hade hennes re
na. väsen ingenting förlorat härpå. 
Var hon gick fram följde henne en 

nimbus av godhet.. . 
— Men varför liar inte er syster 

gift sig? . . . sade en väninna, till fru 

Vilmot nyfiket. 
Varför? ... upprepade denna; 

det är någonting, som jag verkligen 
tror hon aldrig reflekterat över ... 
av brist på tid kanske. Ni vet att 
hon tidigare helt ägnat sig åt vården 
av stackars mamma, som blev lam .. . 
Och nu har hon alltför många sys
konbarn för att önska sig egen fa
milj! Oss emellan tror jag, att hon 
är mycket mera moster än hon skulle 

vara mor . . . 
Därefter talade fru Vilmot om an

dra saker. Säkert var hon ej i större 
saknad av hjärta än de flesta andra, 
men då en städse offervillig tillgiven
het stått till hennes förfogande, hade 
hon begagnat sig av den utan skrup

ler. Man vänjer sig lätt vid att taga 
emot allt av den, som aldrig begär 
något igen. Och det känns lugnande 
för egoisten att minska värdet av en 
uppoffring, då han på samma gång 
kan minska den tacksamhet vartill 
gåvans emottagande förpliktigar . . . 

Alltså befann sig Daisy den 25 de
cember ensam i det tysta huset. Först 
försäkrade hon sig om att den lille 
sov under sitt skära sängtäcke; det 
lilla guldlockiga huvudet med de 
slutna ögonen och det lugna ansikts
uttrycket gav henne en den ljuvaste 
bild av sömnen, som ej ens stores av 

drömmar. 
Därefter hade tant Dé en känsla 

av att nu ha en timmes ledighet för 
egen del, en timma, som hon ville 
fylla med minnenas beständigt tör-
dämda flod — de 20 årens jungfru

liga roman. 
Ur en omsorgsfullt låst koffert tog 

hon upp ett skrin, men hejdade sig 
ett ögonblick ... Oh, de gamla bre
ven, de kära breven, som sovo i sina 
slutna lådor, är det inte oförsiktigt 
att åter draga, fram dem i ljuset.? . 

Hon begick ändå denna oförsiktig-
het. Sedan hon löst upp bandet? som 
bevarade det lilla skrinets hemlighet, 
tog hon fram några skrivna ark, lag
da i ordningsföljd. 

Med öm varsamhet vecklade hon 
upp det första, och hennes ögon ilade 
fram över dessa ord, vilka, så många 
gånger tänt på nytt den eld, som 
brann bakom den lugna, yttan av hen

nes klara panna... 
12 augusti. 

"Daisy, min egen älskade, den ut
nämning, som jag väntat på, har 
kommit. Jag har blivit kommende
rad till en post inte långt från Biskra 
vid gränsen till öknen. Ack, iså långt 

bort! 
Frågor, som fylla mig med ångest 

uppresa sig inom mig: Har du mod 
att följa mig dit bort? . . . Det är 
rena ödemarken; inga grannar, inga 
vänner, blott vår ungdom och vår 
kärlek skulle vi ha att lita till. Äl
skar du mig tillräckligt för att våga 
bjuda spetsen åt en dylik enslighet? 
Skall min ömhet, hur stor och upp
finningsrik den än må vara, kunna 

ge dig ersättning för allt det som du 
måste lämna för min skull? Tänk 
noga efter, älskade! Dit får ej hand
la av en spontan, om än aldrig så 
stark impuls, ej känna dig bunden 
av de löften du givit, då du ännu in
genting visste om famtiden . . . Det 
är icke någon som har reda på vår 
dyrbara hemlighet, och du har din 
fulla frihet att bry t.a. vår förlovning 

i dag. 
Detta är vad jag ansett vara min 

plikt att säga dig; nu då det är gjort, 
Daisy, lägger jag mitt hjärta mellan 
dina händer. Du har att bestämma 
över dess öde. Det är ditt; det skall 
aldrig komma att tillhöra någon an
nan. Om du återtar den frihet jag 
erbjuder dig, skall jag böja mig där
för utan bitterhet, men ett oläkligt 
sår, ett isår, värre än döden, skall 
följa mig i min landsflykt. . . 

Var barmhärtig och låt mig ej 
vänta på det svar, på vilket hela mitt 
livs lycka beror. 

Daniel." 
Den unga flickan satt länge orör

lig med huvudet stött mot handen. 
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Julklappar till pojkar! 
Pyjamas Kr. 7.50 

Nattskjortor „ 4.75 
Sportskjortor „ 3.25 
Virkade slips „ 0.65 
Hängslen „ 1.25 
Läderbälten „ 1.25 
Bruna skinnmössor 

med skärm „ 6.50 
Sportmössor med nack-

skydd „ 3.75 
Sporttröja, grå från „ 6.— 

Sporttröja, brun.. „ „6.— 

Sportstrumpor „ „ 2.25 
Raggsockar „ 3.— 
Ryggsäckar „ 3.75 
Förpackning, om så önskas, i 

eleganta Julklappskartonger. 

FISKTORGET. 

därvaren Fattigdom med flit och 
spar,samhet. 

— Maj, vad har flugit i dig? frå
gade han uppriktigt förvånad och i 
en halvt tillrättavisande ton. I den 
här frågan har vi ju alltid varit eni
ga. — Tänk efter, skulle du vilja 
lämna överflödet i din fasters hem 
och flytta in med mig i en tvårums
lägenhet i en av utkanterna, skulle 
du vilja avstå från all den förfining, 
all den njutning och glädje som ri
kedomen skänker dig? 

— Jag vet inte, sade hon tvek
samt, jag tror inte — kanske ändå! 
Om du vore med! Ser du, jag är ju 
inte alldeles ovan vid det. — Det var 
rätt fattigt där hemma hos mina för
äldrar, .men det gick! Knaggligt 
förstås, men det gick i alla fall. Jag 
var mycket duktig — istod för hus
hållet — sydde själv mina kläder, 
riktigt nätt — ja, skratta du! 

—• Skulle du vilja ha igen iden här
liga tiden? gäckades han. 

— Det är så svårt att veta, sade 
hon och lät huvudet sjunka under det 
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en lätt suck steg upp ur hennes bröst, 
— Behövde det verkligen bli så fat
tigt och dåligt för oss, Nils? Nog 
kunde du förtjäna pängar, otm du 
ville — jag menar d'u får ju egent
ligen mycket bra betalt för dina no
veller — hundra kronor stycket. Om 
du kunde rå med en i veckan? 

Det sänkte sig ett djupt veck mel
lan hans mörka ögonbryn : — Det är 
inte precis detsamma att skriva en 
novell och att yxa till ett träblock. 
Flit och arbetslust är inte det avgö
rande därvidlag. 

— Nej, jag vet ju, medgav hon 
utan att dock vilja lämna ämnet, men 
du har varit erbjuden en god anställ
ning i en tidning — sju tusen — 

— Maj! ropade han till. Det kan 
inte vara din .mening! Skulle jag 
stänga in mig på en redaktion, ta 
emot order om en artikel över det 
och det ämnet, så och så många spal
ter lång — 

— Det går för andra — 
— Men inte för mig! Jag är en 

fri man och ingen träl. Jag skriver 
när behovet och lusten finns och inte 
för att plita ihop till ett kilo kött 
eller ett par halvsulor. Låt vara att 
jag är lat och bekväm av mig, men 
det är nu min natur — av födseln 
och ohindrad vana — —• —• 

— Se så Maj, fortfor han i lugna
re ton, det här ämnet ha vi ju för 
länge sedan slutbehandlat. Yi äro 
inga pjun'kiga känslomänniskor utan 
låta förståndet och eftertanken råda. 
Sentimentaliteten är inte för oss. 
Upp med huvudet som en god kam
rat. När vi gifta oss, gifta vi oss 
rikt! Du vet att det är överenskom
melsen av gammalt —• 

— Hon höll blicken nedslagen och 
hennes rosiga finger skrev på bord
duken i en slinga Nils — Nils —•-
Nils 

—• Och när gifter du dig då med 
din rika änka? frågade hon med ett 
halvt leende. 

—• Det brådskar inte, sade han, 
glad över att samtalet länkats in på 
ett annat ämne. Hon får vänta, tills 
du gjort ditt val. 

Hon såg upp på honom med en 
snabb blick. 

—• Då blir ihennes väntetid inte 
lång. 

Han förde ofrivilligt handen åt 
hjärtat för att dämpa den häftiga 
smärtan och lians blick flackade 
skrämd och sökande över den stora 
salen. 

— Ja, det är så, sade hon i lugn 
samtalston. Det som vi många gån
ger talat om och räknat med har 
blivit verklighet — bankir Eber har 
i dag gjort mig ett giftermålsanbud. 

— Så .... så, sade han mödosamt, 
— Det var det som. 'koma mig att 

ansätta dig med alla de obehagliga 
frågorna, fortfor hon. Man kan så 
där, som vi ha gjort, sitta och lugnt 
resonera, om sina framtidsplaner, vä
ga fattigdom och rikedom mot varan
dra, men när så verkligheten tränger 
inpå en, och man skall köpa rikedo
men med offret av sitt hjärta — då 
blir alltsammans så förfärligt, och 
man ser sig om efter ett medel till 
räddning — — — 

Hon hejdade sig och sade under 

det ett darrande leende lade sig kring 
hennes fina mun: 

— Det kanske är bara för stun
den, och mot den där svidande smär
tan kan man ju också sätta upp tan
ken på det liv i rikedom som väntar. 
Det är ändå något att räkna med. 
Allt vad tillvaron har att bjuda av 
skönhet och 'konst och förfinade njut
ningar är inom räckhåll, hela den 
sagolika världen ligger öppen 

— Har du svarat honom? frågade 
han häftigt och böjde sig framåt, sö
kande hennes blicik. 

— Nej, jag Ibegärde en dags be
tänketid, men nu sedan jag talat med 
dig, är jag färdig med mitt svar. 

Han lät sin hand för ett ögonblick 
vila på hennes. 

— Mellan oss blir allt som förut? 
viskade han hest. Jag får se die, 
träffa dig? 

Hon såg på honom med stora 
ögon. 

— Hur kan du tro! utbrast hon. 
Känner du då mig inte alls? Dubbel
spel — oärlighet — krokvägar — 
nej det är mig främmande och för
hatligt. — Kärlek kan jag inte skän
ka den man, som skall bli min make, 
men på min ärlighet och uppriktig
het skall han alltid tryggt kunna 
lita, — Jag älskar dig för mycket 
för att våga vara dig nära — det 
här är vårt sista möte, Nils! 

— Nej, det är det inte! sade han 
i en ton av fast beslutsamhet och med 
iblicken djupt i hennes. Jag 'kom
mer till dig i morgon, du skall följa 
med mig —• vi skola- hyra den där 
kojan åt oss. Och vacker skall den 
ibli, hög i taket och med sol i de bre
da fönstren :— jag kan och jag skall 
arfieta, Maj! 

Cavlor av Ida Cörnström. 

Den kända. Göteborgskonstnärin-
nan Ida Törniströim, som nyligen haft 
en mycket uppmärksammad utställ
ning på Blekihge museum i Karls
krona, där hon även fått sålt åt-; 
^killiga alster av sin konst, har nu, 
därtill uppmanad av styrelsen för 
Göteborgs Idun, dit överflyttat en 
del av dessa dukar. Den tacla man 
först fäster isig vid, är en större ol
jemålning, en fura, motiv från trak
ten kring Mjörn. Den är målad med 
bred pänsel, djärv och kraftig mot 
den klara luften, ett stycke svensk 
naturpoesi, som man icke lätt glöm
mer då man en gång sett den. Så 
finns där också bland andra "Klip
por från Marstrand", där den solbe
lysta graniten står, man skulle vilja 
säga "levande" mot det blå vattnet 
och himlen. — Så finnas där också 
åtskilliga, stilleben och interiörer. 

Man lär, även utan att vara med
lem i "Idun", kunna ringa på och 
begära att få se utställningen — el I 
besök som verkligen lönar sig. 

Flera a.v medlemmarna där ha ut
tryckt sin glädje över det plus i 
hemtrevnaden som utställningen ut
gjort, varför de ha bett fröken T. att 
ännu en tid få ha den kvar. 

R—th A- -n. 

Vad henncö arbete var värt. 

En amerikansk tidning framställ
de till sin läsekrets följande fråga: 

Vad är en hustrus, en husmoders 
arbete värt? 

Bland de inkomna svaren fanns 
även ett från en husmoder, som va
rit gift i 30 år. — Under loppet av 
denna tid, skrev hon, har jag tillrett 
235,425 portioner mat, bakat 33,195 
brödkakor och 5,630 stora vetebröd 
samt lagat i ordning 1,550 liter 
fruktsaft. I min hönsgård har jag 
uppfött 76,630 kycklingar och jag 
har kärnat 2,725 kilo smör. Detta 
arbete är, anser jag, värt 210,000 
kronor. 

Ingen dålig arbetsförtjänst! Det 
skulle vara intressant att söka räkna 
ut vilka inkomster männen i allmän
het böra ha för att i enlighet med 
denna kalkyl ersätta sina hustrurs 
arbete efter dess rätta värde. 
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Ära. och högmod följas gärna åt, 

Nytämjd häst, nygift fru och ny-
bakad student äro tre stolta ting. 

Att hata är egen skada, 
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Man hörde blott det sovande barnets 
jämna, regelbundna andedrag . . . 

Utan att åter vika ihop det ark, 
som brände hennes fingrar, tog hon 
ett nytt och läste: 

14 augusti. 
"Oh, Daisy, jag väntade mig ej 

något mindre av dig! .. . Hur skall 
jag kunna uttrycka den lycksalighet, 
som detta enda ord på ett vitt, pap
persark: "Jag följer dig", har fyllt 
mig med! Du följer mig, älskade! . . . 
Kan du fatta vidden av den lycka 
som dessa ord innebära för mig? . .. 
Och då du vill dela med mig denna 
tillvaro à deux, ensamma, ansikte 
mot ansikte med oändligheten, så 
kommer den att överträffa alla mina 
drömmar. . . 

Vad är väl i jämförelse med den 
livet i en storstad, där mannen är 
upptagen av sina affärer, hustrun 
med sina nöjen och förpliktelser; in
gendera har tid att ägna hemmet 
mer än några fattiga timmar? . . . 
Hur olika blir ej det liv som vi två 
skola leva, älskade, helt för varan
dra i hela världen, universum! . . . 

Bländad av detta perspektiv tycker 
jag att vårt liv ej kan Ibli långt nog 
för att rymma all denna sä 11 het. . . 

När får jag komma och delgiva 
din mor vårt beslut? Du skall själv 
bestämma dagen, och jag inväntar 
ditt svar .. . 

15 augusti. 
Min älskade! Ditt telegram har 

just bringat mig den förskräckliga 
underrättelsen, att din mor träffats 
av ett slaganfall ! Ac'k att jag ej, i 
egenskap av din fr olovade, genast 
kan få skynda till dig och hjälpa dig. 

Låt mig veta vad jag kan göra för 
dig ber innerligt 

din Daniel. 

25 augusti. 
Daisy, älskade Daisy, du vill icke 

lämna henne ... Du säger att läka
ren anser henne vara så angripen att 
hennes nuvarande tillstånd kan räc
ka länge. — Han ger intet hopp om 
fullt tillfrisknande. Under månader, 
kanske år, vill du helt leva för henne, 
ooh kan ej tänka på att lämna henne. 
Ack, du vore inte Daisy, den Daisy, 

jag lärt känna och älska, om du 
skulle svika denna heliga plikt. Men 
säg henne allt, älskade, säg henne, 
att hon i mig komme att få en tack
sam, öm och tillgiven son, en son 
vars högsta glädje det skulle vara att 
få leva för er båda. 

Det land, dit jag skulle föra er, är 
hälsosamt; säkert skulle den rena luf
ten och solen göra henne gott. .. Kä
raste, skriv och säg vad jag får hop
pas . .. 

1 september. 
Det är alltså sant! Trots att 

doktorn ej sätter sig emot, att man 
för henne till soligare trakter, vill 
hon ej höra talas därom. 

Det är alltså förbi med vår dröm: 
jag säger mig under tårar, att den 
var för vacker, för ljuv att gå i upp-
1 y Heise ... Alltså reser jag ensam, 
min älskade, men jag avstår ej från 

jag skall komma, igen med sam
ma känslor för dig då som nu. Vår 
timma skall slå, jag är viss om det. 
Fivet förenar alltid — förr eller se
nare — den m som älska varandra 
med en kärlek sådan som vår, inte 

.sant? Men ack! hur länge skola vi 
sättas på prov? Gud, som vet det, 
skall också hjälpa oss att härda ut, 
och förena oss en dag . .. 

Det sista brevet hade ej samma 
handstil, och innan Daisy öppnade 
det, gömde hon ansiktet i händerna. 
Därefter lät hon ögonen flyga över 
dess rader, så ofta lästa att de stan
nat kvar i hennes inre som något 
grymt och fruktansvärt: 

"Min fröken! 

Förlåt att jag måste framföra ett 
smärtsamt budskap till er. Säkert 
har ni hört, att en nomadstam anfal
lit vår lilla koloni. Yi lyckades 
hålla den stången tills vår trupp 
hann anlända, men min kamrat, Da
niel Mareuil, har stupat, ett offer för 
sitt mod. Allvarligt sårad, gav han 
mig en packe brev och några min
nen, som han bad mig sända er. Vi 
hoppades i det längsta att kunna 
rädda honom, men redan samma 
kväll var allt slut. Hans sista tanke 
gällde er; han dog med ert namn på 
läpparna. Jag begråter honom som 

en bror och ber er mottaga mitt vörd
samma och varma deltagande." 

Den unga flickan slöt ögonen och 
kände det som hennes hjärta skulle 
brista likt en för hårt spänd båge. 

Den allmänna julglädjen gjorde 
henne så ont. I detsamma nådde 
henne som en hälsning kyrkklockor
nas klang. De förkunnade ankomsten 
av Honom, som ingen förgäves åkal
lat, Han som känner alla våra sor
ger, så lätta i jämförelse med Hans, 
och skriver in dem i sin bok, där 
alla tårar äro räknade. Daisy reste 
sig upp och gick fram till fönstret. 
På himlen lyste myriader stjärnor; 
en av dem, större och klarare än -de 
andra, tycktes vinka åt henne och 
säga: "Ju mörkare din horisont är, 
ju obetydligare dina plikter, dess 
klarare skall ljuset skina mot dig". 

Plötsligt började vaggan röra sig, 
lilien öppnade ögonen och tant Dé 
skyndade till honom. Ban sträckte 
armarna ut mot henne och hon lyfte 
honom upp och skötte om honom pä 
det ömmaste; med en mjuk, smeksam 

rörelse strök han huvudet root 

stora väns kind. 
— Kära, oskyldiga lilla varelse, 

mumlade hon. , 
I samma ögonblick hördes u 

av en dörr, som öppnades oc ^ 
tsängdes, steg och glatt kvitten 
gelungarna hade kommit till a 

boet. , ,, ,,;äo 
Man ropade på tant Dé föra 

henne än en docka, an ® "yjj, 
böcker och nämnarn- > kna 

förklarade med stora, son arade med swra, - ^ 
strålande ögon: Ja» % 

det skulle vara jul varenda 
men 
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6tt par böcker. 

Åt alla djurvänner, framför allt 
hundvänner och åt alla av djur-
psykologi intresserade rekommen
dera vi varmt Ida B. Goodwins 
nu till julen utkomna bok " Troll och 
Tott och deras vänner". Den un
derhållande skildringen illustre
ras av ett fyrtiotal underbara ka-
inerabilder av den kände mästa
ren på den konstnärliga fotogra
feringens område, d:r Henry B. 
Gboclwm. En synnerligen vacker 
och välkommen julklapp! 

"Barnungar". 

Det finns många barnböcker 
med kända författarnamn på ti
telbladet eller i innehållsförteck
ningarne i julens bokmarknad 
men "Barnungar" försvarar väl 
sin plats bland dem även om bo
kens författarinna Disa Holberç, 
är debutant utan ens journalistisk 
förtid. Det blir ofta något konst
lat och tillgjort livligt över vux
nas barnskildringar, men Disa 
Helberg berättar naturligt och 
med en lugn och dråplig humor 
om sina upplevelser under barn
domstiden i en äktsvensk liten 
småstad. Läs boken och ni skall 
själv — mycket road — åter ge
nomleva er barndoms upptåg och 
sällsamma äventyr. 

Den i Kvinnornas Tidning upp
tagna diskussionen om "Självförsörj-
ningsproblemet för bildade medelål
ders, icke yrkeskunniga kvinnor" 
har satt pennan i miin hand. Det 
förefaller mig, som om det bakom 
denna fråga dolde sig ett mycket 
större, allvarligare och mera inveck
lat problem än vad som rymmes i 
den uppställda frågan. 

Även om kvinnorörelsen bedyrar 
motsatsen, så är det ett faktum att 
kvinnans ställning just nu — i all
mänhet taget — icke är god och att 
den artar sig att bli sämre. 

Om våra mormödrar och deras 
mödrar, vilka, kunniga, myndiga, 
aktade, självmedvetna styrde sina 
stora, ekonomiskt säkerställda hem, 
sågo hur vi ha det, skulle de' knap
past tycka, att det — på väsentliga 
punkter — gått framåt för oss utan 
tvärtom. De skulle finna oss drunk
nande i arbete! 

Det kan icke vara överdrift att 
säga "drunkna" ifråga om husmöd-
rarne, 

när den frågan börjar bli aktuell 
och dryftas om de skola orka, fak
tiskt orka. att bevara hemmen, 

när husmodern, såsom nu icke säl
lan händer, frivilligt eller nödtvun-
get är upptagen av förvärvsarbete 
för att utfylla mannens för den ön
skade levnadsstandarden otillräckliga 
inkomst och 

när våra unga döttrar äro ställda 
inför nödvändigheten att i likhet med 
sina bröder rusta sig för kampen för 
utkomsten och ännu i tonåren tvin
gas ut i ett hårt, glädjelöst förvärvs
arbete, i vilket de ofta nog få stanna 
kvar så länge deras krafter räcka. 

Det händer allt ibland att före
trädarne för .kvinnorörelsen med 
stolthet tala om flickornas rätt till 
studier och arbete. Ack, de röra sig 
i en längesdan förgången tid, då ett 

val på detta område verkligen stod 
medelklassens kvinnoungdom öp
pet. Nu är det icke längre en rät
tighet utan det hårdaste, mest obön
hörliga tvång. 

Och vilken framtid vänta dessa 
kvinnor? Dessa husmödrar i hem, 
där man i överensstämmelse med 
tidens skick och bruk har lika stora 
utgifter som inkomster och alltså 
saknar sparkapital att vid behov 
falla tillbaka på, och dessa ogifta 
självförsörjande kvinnor när ohälsa 
eller tilltagande ålder lägger hinder 
i vägen för deras yrkesutövning? 

Vi kvinnor ha smittats av andan 
hos det kapitalistiska tidevarv i vil
ket vi leva.. Livets högsta värde är 
för oss liksom för männen penning
inkomsten, den största möjliga in
komsten med allt vad vi innesluter 
i detta begrepp, d. v. s. vällevnaden 
i dess olika former. 

Yi söka oss dit där pängar finnas 
att förtjäna, alltså ut i arbetslivet 
och i händelse av giftermål går lika
ledes vår diktan och traktan företrä
desvis ut på att därur utvinna väl
levnaden för stunden, vilken kommit 
att betyda så ofantligt mycket mera 
för oss än vad den gjorde för våra 
mormödrar. 

Här må en utvikning tillåtas! För 
att göra äktenskapet mera. tilldra
gande för den kapitalistiskt sinnade, 
efter penninginkomst hungrande nu
tidskvinnan förkunnar man, att 
hustrun icke längre är "försörjd" 
utan genom sitt arbete "självförsör
jande". Man anser till och med att 
hon skall ha kontrakterad kontant 
lön! Från en älskad varelse, vilken 
mannen åslundar att skydda, av kär
lek arbetar för och med glädje ger 
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lejonparten av sin inkomst skall hu
strun sjunka ner till löntagare, till 
en anställd. Hennes tidigare fria 
ställning övergår i en beroende. Hon 
är avlönad. Må hon genom arbete 
göra rätt för denna lön! — Sannin
gen är att hustrun, även om hon ar
betar mycket i sitt hem. i regel le
ver omhuldad, värnad på ett sätt som 
ingen självförsörjande kvinna. Hur 
många hustrur ha icke när de vid 
mannens bortgång plötsligt slungats 
ut i det bistra arbetslivet bestörta 
utropat: — Jag har aldrig vetat hur 
skyddad jag var i mitt äktenskap! 

Och låt oss nu återupptaga denna 
'artikels ledtråd! 

Tidens allmänna och även av 
kvinnorna kända längtan efter väl
levnad för stunden har höjt levnads
standarden inom alla samhällsklas
ser. 

Vad som undgått kvinnornas upp
märksamhet är, att det är de, som 
till väsentlig del få betala denna höj
ning nämligen med priset av ett de
ras krafter överstigande, onödigt 
tungt arbete inom hemmet, ofta ökat 
med extra förvärvsarbete, med priset 
av det kapital som, sparat, efter 
hand skulle gjort hemmet burget 
och ekonomiskt säkerställt deras 
egen framtid, med priset — för 
de ogifta kvinnornas del — av ett 
livslångt arbete i andras tjänst. 

Nyligen lästes i en dansk tidning 
en artikel av ungefär följande in
nehåll: — Både min man och jag 
ha vårt förvärvsarbete oc.h vi bidraga 
bägge till hushållet, vilket skötes av
en tjänarinna. Vår dubbla inkomst 
gör det möjligt för oss att leva gott 
och behagligt, detta så mycket me
ra som vi äro lyckliga nog, om jag 
så får säga, att inte ha några barn. 
Min man vilar och förströr sig, när 
han kommer hem från sitt arbete, 
under det att jag är upptagen av att 
se till huset, granska assistentens 
hushållsbok, rådgöra med henne om 
påföljande dags matsedel, laga och 
stoppa o. s. v. Jag har alltså mera. 
arbete än min man, men dock ej så 
mycket att jag tycker mig icke kun
na rå med det. Överskottet på vår 
lön använder vi var och en efter eget 
goU 1'innande. Min man tillåter sig 
whiskygroggar ioch goda cigarrer 
och jag mig, med lika gott samvete, 
silkesstrumpor och vackra kläder. 
Kära medsystrar följ mitt exempel!" 

Denna uppmaning är obehövlig. 
Det finns tusentals kvinnor som re
sonera och handla på samma eller 
på ett snarlikt sätt. Och deras skara 
skall antagligen snabbt ökas. 

Men står sig allt detta inför en 
förnuftig granskning? 

Våra mormödrar hade av sina 
mödrar fått ett klokt råd. som de i 
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sin ordning gåvo döttrarne till led
ning i livet: 

En hustru skall vara duglig i sitt 
arbete, men icke för duktig. Hon 
skall vara sparsam men låta spar
samheten gå i lika mån ut över fa
miljens alla medlemmar. Hon skall 
aldrig utom i yttersta nödfall med 
eget förvärvsarbete bidraga till hu
sets kontenta inkomster. 

Förklaringen var denaa: En man 
är av naturen egoistisk och böjd att 
i första hand tillgodose sig själv. En 
ungkarl liar för egen del full an
vändning för sin inkomst. När 
lian gifter sig gör kärleken det 
emellertid lätt för honom att slå 
av på sina fordringar på livet, 
att förenkla sina vanor, att på 
ett beundransvärt vackert och 
självuppoffrande sätt tänka på hem
met och hustrun. Han spänner sina 
krafter för att gå framåt, för att öka 
sina inkomster, för att höja sin och 
sin familjs sociala ställning. 

Men låt hustrun hjälpa till att för
tjäna pengar eller låt henne genom ett 
måttlöst trälande i hemmet minska 
dettas berättigade krav på mannens 
arbetsförtjänst, och denne skall om 
icke förfalla till lättja, till grov själ
viskhet och till ett ödslande liv, dock 
aldrig komma att iakttaga den per
sonliga sparsamhet, att visa den of
ferlust gent emot familjen, att utvec-
la den energi, den arbetsförmåga och 
segrarevilja, som han skulle göra. om 
han — så som rätt och naturligt är 
— ensam svarade för hemmets in
komst och för en tillräcklig sådan in
komst. 

Låt oss återgå till den nyss om
nämnda tidningsartikeln. Den unga 
dam, som däri så förtjust och fri
modigt talar om för oss vilket ofant
ligt värde hon sätter på silkesstrum
por och vackra kläder, skall en dag 
upptäcka, att dessa ting inte längre 
betyda så mycket för henne. Hon 

: skall ha blivit tio, tjugo år äldre. Hon 
skall ha tröttnat på att tjäna hos an
dra, att ta order av f. d. springpoj
kar, som avancerat till kontorschefer. 
Hon skall hata ljudet av väckarkloc
kan, som jagar henne upp och ut, och 
hon skall längta, längta efter att få 
stanna i sitt eget hem, att få känna 
sig som en fri människa. 

Men nu är frågan : Skall hon kun
na draga sig tilbaka från arbetet? 

Hemmet är dock baserat på hennes 
och mannens gemensamma arbetsför
tjänst. Denna är grundvalen för den 
levnadsstandard de vant sig vid. 

Skall hon utan vidare kunna säga 
till sin man: Jag är trött på trälandet. 

Svecia Antiqua 
och. våra övriga standardverk: Illustr. 
Familjebibel, Allm. Världshistoria, Ryss
lands Historia, Hemmets Läkarebok, 
Advokaten. Jordens Erövring, Elektrici
teten, Sveriges Historia äro 

Välkomna Julklappar! 
Personer, intresserade av att upptaga 
order å dessa bokverk, som säljas på be
kväma villkor, kunna skaffa sig en god 
extrainkomst. Lätt och trevligt arbete. 
Upplysningar och arbetsmaterial från vårt 
avdelningskontor, Drottninggatan 52, tel. 
3600, Göteborg. Se skyltfönstret! 
FRÖLÉEN & COMP. Bokförläggare. 

Jag slutar med det för att istället in
taga den plats i hemmet, vilken rätt
mätigt tillkommer mig som hustru. 

Hur kommer mannen att ställa sig 
till denna plötsliga reducering av 
hemmets inkomster? Också han har 
blivit till åren och litet bekväm av sig. 
Också han är trött. Han skall säkert 
känna sig ohågad, kanske oförmögen 
att genom ökat arbete fylla den ge
nom hustruns arbetsvägran uppkom
na bristen i hemmets budget. Hän
visat uteslutande till mannens inkomst 
skall hemmets levnadsstandard plöts
ligt och eftertryckligt pressas neråt, 
helt säkert till allvarligt förfång för 
den äktenskapliga lyckan. En dam 
kan, bliven äldre, tämligen smärtfritt 
avstå från silkesstrumpor, men hur 
ställer sig månne en man till utsikten 
att avstå från de whiskygroggar, de 
goda cigarrer, vilka på ett oupplös
ligt sätt ingått i hans vanor? 

Det har förekommit i andra län
der, att staten och kommunerna inför 
den tvingande nödvändigheten att 
skaffa arbetslösa manliga familjeför
sörjare anställning, avskedat gifta 
kvinnliga befattningshavare. Dessa 
åtgärder ha mött kraftig opposition 
på kvinnosakshåll, ehuru de, om man 
ser litet längre fram i tiden än till i 
dag och i morgon, måste anses gagna 
kvinnornas intressen. 

Det är dock av omätlig vikt för oss 

Nyttiga Julklappar! 

Vaddtäcken 
och. Filtar 

utsäljes till julen hos 
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G O L V L A M P O R  
L J U S K R O N O R  
Ö R O N L A P P S T O U A R  

F Å T Ö L J E R  
S Y B O R D  
S  Y  S T Ä L  L  

D O C K S K AP 
HYVELBÄ N;K]A*R 

Göteborgs Slöjdmagasin 
Kyrkogatan 26. 
O Ö T E  B O R O .  

En f läk t  av  
Något förnämligt 

ger YvY-tvålen. 

Den ovanliga mildhet och rena sam
mansättning, som YvY-tvålen besitter, 
är högt uppskattad. För en myçket 
ömtålig hud, som har svårt att fördraga 
tvål, är YvY-tvålen den behagligaste. 

Sä l jes  övera l l t  à kr . 1:— pr  st 

A.-B VvY-Fabriken. Ystad. 

(Eftertryck förbjudes). 

LUitb. 
R  O M H N  

Av 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 

B 
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an gav ^ fo<y.a damerna en 
^hb blick för att se, om detta med-

ande skulle göra något intryck på 
,Ifl" Båda förblevo emellertid lik-

,giltiga. 

Med rynkade ögonbryn fortfor un** ° '' 

1 n' Det förefaller, som skulle 
•toon håll 
, al'a pa att utveckla 'sig 1 mo-

Us stil -— hon har så mycket att 
' |a «m andra, 

Y ru Ames' intresse vaknade: — 
ad W hon sagt? 

Hon tycks ha. gjort bekantskap 

med hr Smith, svarade Mallory med 
blicken på Lilith. 

Dessa ord fingo den unga flickan 
att vända sig om. Hon såg in i 
Mallorys ögon och läste i dem något, 
som bestämde hènne för att ge ho
nom det samtal mellan fyra ögon 
vilket han tydligen fordrade. Ehu
ru Lilith icke svarade något på hans 
anmärkning kände han dock att lion 
förstod honom och att hon skulle ge 
honom ett samtal pa tu man hand. 
Han lät ämnet Smith falla och tog 
efter en liten stund avsked. 

Av fruktan för en obehaglig tête-
à-tête med modern smög sig Lilith 
ut i trädgården i samma ögonblick 
Mallory avlägsnade sig ur rummet, 
och hon lämnade moderns invänd
ningar utan avseende. 

På en genväg genom parken nåd
de Lilith ut på landsvägen före Mal
lory. Hon såg honom komma och 
stannade väntande. När han kom 
närmare, tyckte hon sig i hans an
sikte läsa något, som fyllde henne 

med fruktan. 
Ni har något att berätta mig, 

sade hon bävande. Vad är det? 
— Ja, jag har så mycket att be

rätta, att jag knappast vet var jag 
skall börja, 

I Liliths skrämda blick tyckte 
han sig nu läsa även ett stigande 
trots och han förstod att striden mel
lan dem skulle bli hård. 

— Det är för er egen skull jag 
kommer, sade han allvarligt. Det är 
för att jag älskar er, som jag dristar 
mig lätt göra detta, ehuru jag är för
beredd på att ni kanske avvisar mig 
och säger, att det här gäller saker 
och ting, som ligga utanför min be
fogenhet. — Han tystnade för ett 
ögonblick men fortsatte sedan med 
fastare, djärvare ton: — Men på 
sätt och vis har ni själv givit mig 
rätt därtill — ni har dock medgivit, 
att ni håller något av mig. —• Då 
Lilith alltjämt icke svarade tillade 
han: — Nå, hur ni än upptager min 
inblandning, så måste jag tala med 
er och ni skall höra på mig! 

Den unga flickan stod avvisande: 
— Vad tjänar det till? 
— Det vet jag inte. Kanske inte 

till något alls. Men jag kan icke 
likgiltigt åse, att ni på detta sätt 
kastar bort ert liv, er ungdom, er 
skönhet — — 

Liliths ögon flammade:' — E11 
redbar människa håller dock ett gi
vet högtidligt löfteJ 

— Ordhållighet är all aktning 
värd, men def finns dock gränser 
även där, som icke böra överskridas. 
Om den där gynnaren visade er — 
jag vill inte begära så mycket som 
tacksamhet men en smula hänsyns-
fullhet, skulle jag ingenting säga. 
Men när han inför främlingar be
skyller er för att vara hjärtlös, för 
att behandla honom hårt —• då är 
det sannerligen på tiden att se upp. 

— Ni tycks inte tänka på att 
Maud Bamber liksom alla de andra 
damerna här på trakten är ovänligt 
stämd mot mig? Jag har personli
gen ingenting mot Maud men hen
nes uttalanden om mig kan jag inte 
fästa något avseende vid. 

— Naturligtvis är skvaller i och 
för sig ingenting att fästa sig vid, 
medgav Mallory, men ni känner ju 
det gamla ordstävet, "ingen rök 
utan eld". Jag upprepar vad jag 
sagt: Ni kastar bort er på en ovär
dig människa. 

Då Lilith syntes vilja avbryta ho
nom, höjde han befallande handen: 

— Ja, och ni gör det som är värre 
— ni lever på en lögn! 

Hon drog ett djupt andetag och 
gav honom en bestört blick. 

Han skrattade på ett egendomligt 
sätt. 

— Trodde ni, att jag inte visste 
det, frågade han häftigt. Ni måste 
ha ansett mig mycket enfaldig, 0111 
ni trott, att jag kunnat se er dag 
efter dag och. läsa den förtvivlan, 
som ruvar i edra ögon, utan att för
stå, att det är något som ni försöker 
dölja både för mig och för världen 
i sin helhet. Jag erkänner, att jag 
till en början famlade i mörkret, och 
att jag, om er unge vän icke uppen
barat sig på skådeplatsen, måhända 
aldrig skulle blivit klokare. Men 
nu har jag listat ut, hur det hänger 
ihop. 

— Vad är det ni funnit? frågade 
hon. Det vållade henne tydligen 
stor svårighet att få orden över sina 
läppar. — Det hela måste bero pa 
ett mistsag. Jag förstår er inte. 

— Låt oss inte leka blindbock 
längre, avbröt han henne. Fru Ames 
har säkerligen talat om för er, att 
jag gissat den hemlighet hon så ängs

ligt döljer för världen? Härmed har 
jag inte velat säga, att jag förstår 
allt. Men jag vet, att ni lever här 
under falsk skylt, och jag misstän
ker att ni, utan att själva förstå det, 
är föremål för en komplott, det till
tänkta offret för en nedrig komplott. 

Lilith hade med uppbjudande av 
hela. sin själsstyrka återvunnit sitt 
lugn och när hon svarade lät hennes 
stämma behärskad. 

—- Ni misstar er. Jag förstår 
inte, men det måste vara vårt tillba
kadragna liv, som givit upphov till 
alla dessa mer eller mindre fantasti
ska. rykten som kommit i omlopp om 
oss. Vad hemligheten beträffar, så 
finns där verkligen en, men den är 
icke stor och den gäller stackars Eric. 
Det är föf hans skull vi sökt att dölja 
den. Om ni nödvändigt vill veta den 
skall ni få det, ehuru jag inte för
står vad det skall tjäna till. Något 
annat mystiskt finns där verkligen 
inte. 

Mallory såg på henne med en ge
nomborrande blick som om han velat 
söka sanningen i hennes själs inner
sta djup. 

— Jag begär inte, att ni skall be-
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Julklappar till pojkar! 
Pyjamas Kr. 7.50 

Nattskjortor „ 4.75 
Sportskjortor „ 3.25 
Virkade slips „ 0.65 
Hängslen „ 1.25 
Läderbälten „ 1.25 
Bruna skinnmössor 

med skärm „ 6.50 
Sportmössor med nack-

skydd „ 3.75 
Sporttröja, grå från „ 6.— 

Sporttröja, brun.. „ „6.— 

Sportstrumpor „ „ 2.25 
Raggsockar „ 3.— 
Ryggsäckar „ 3.75 
Förpackning, om så önskas, i 

eleganta Julklappskartonger. 

FISKTORGET. 

därvaren Fattigdom med flit och 
spar,samhet. 

— Maj, vad har flugit i dig? frå
gade han uppriktigt förvånad och i 
en halvt tillrättavisande ton. I den 
här frågan har vi ju alltid varit eni
ga. — Tänk efter, skulle du vilja 
lämna överflödet i din fasters hem 
och flytta in med mig i en tvårums
lägenhet i en av utkanterna, skulle 
du vilja avstå från all den förfining, 
all den njutning och glädje som ri
kedomen skänker dig? 

— Jag vet inte, sade hon tvek
samt, jag tror inte — kanske ändå! 
Om du vore med! Ser du, jag är ju 
inte alldeles ovan vid det. — Det var 
rätt fattigt där hemma hos mina för
äldrar, .men det gick! Knaggligt 
förstås, men det gick i alla fall. Jag 
var mycket duktig — istod för hus
hållet — sydde själv mina kläder, 
riktigt nätt — ja, skratta du! 

—• Skulle du vilja ha igen iden här
liga tiden? gäckades han. 

— Det är så svårt att veta, sade 
hon och lät huvudet sjunka under det 

/"Vvv TAPISSERIA 

£?// * DETALJ r^Ar ö. Harang. SI. 1 tr. 

IN1ABS 
Färdigsydda lämp-

^ liga julklappar 

en lätt suck steg upp ur hennes bröst, 
— Behövde det verkligen bli så fat
tigt och dåligt för oss, Nils? Nog 
kunde du förtjäna pängar, otm du 
ville — jag menar d'u får ju egent
ligen mycket bra betalt för dina no
veller — hundra kronor stycket. Om 
du kunde rå med en i veckan? 

Det sänkte sig ett djupt veck mel
lan hans mörka ögonbryn : — Det är 
inte precis detsamma att skriva en 
novell och att yxa till ett träblock. 
Flit och arbetslust är inte det avgö
rande därvidlag. 

— Nej, jag vet ju, medgav hon 
utan att dock vilja lämna ämnet, men 
du har varit erbjuden en god anställ
ning i en tidning — sju tusen — 

— Maj! ropade han till. Det kan 
inte vara din .mening! Skulle jag 
stänga in mig på en redaktion, ta 
emot order om en artikel över det 
och det ämnet, så och så många spal
ter lång — 

— Det går för andra — 
— Men inte för mig! Jag är en 

fri man och ingen träl. Jag skriver 
när behovet och lusten finns och inte 
för att plita ihop till ett kilo kött 
eller ett par halvsulor. Låt vara att 
jag är lat och bekväm av mig, men 
det är nu min natur — av födseln 
och ohindrad vana — —• —• 

— Se så Maj, fortfor han i lugna
re ton, det här ämnet ha vi ju för 
länge sedan slutbehandlat. Yi äro 
inga pjun'kiga känslomänniskor utan 
låta förståndet och eftertanken råda. 
Sentimentaliteten är inte för oss. 
Upp med huvudet som en god kam
rat. När vi gifta oss, gifta vi oss 
rikt! Du vet att det är överenskom
melsen av gammalt —• 

— Hon höll blicken nedslagen och 
hennes rosiga finger skrev på bord
duken i en slinga Nils — Nils —•-
Nils 

—• Och när gifter du dig då med 
din rika änka? frågade hon med ett 
halvt leende. 

—• Det brådskar inte, sade han, 
glad över att samtalet länkats in på 
ett annat ämne. Hon får vänta, tills 
du gjort ditt val. 

Hon såg upp på honom med en 
snabb blick. 

—• Då blir ihennes väntetid inte 
lång. 

Han förde ofrivilligt handen åt 
hjärtat för att dämpa den häftiga 
smärtan och lians blick flackade 
skrämd och sökande över den stora 
salen. 

— Ja, det är så, sade hon i lugn 
samtalston. Det som vi många gån
ger talat om och räknat med har 
blivit verklighet — bankir Eber har 
i dag gjort mig ett giftermålsanbud. 

— Så .... så, sade han mödosamt, 
— Det var det som. 'koma mig att 

ansätta dig med alla de obehagliga 
frågorna, fortfor hon. Man kan så 
där, som vi ha gjort, sitta och lugnt 
resonera, om sina framtidsplaner, vä
ga fattigdom och rikedom mot varan
dra, men när så verkligheten tränger 
inpå en, och man skall köpa rikedo
men med offret av sitt hjärta — då 
blir alltsammans så förfärligt, och 
man ser sig om efter ett medel till 
räddning — — — 

Hon hejdade sig och sade under 

det ett darrande leende lade sig kring 
hennes fina mun: 

— Det kanske är bara för stun
den, och mot den där svidande smär
tan kan man ju också sätta upp tan
ken på det liv i rikedom som väntar. 
Det är ändå något att räkna med. 
Allt vad tillvaron har att bjuda av 
skönhet och 'konst och förfinade njut
ningar är inom räckhåll, hela den 
sagolika världen ligger öppen 

— Har du svarat honom? frågade 
han häftigt och böjde sig framåt, sö
kande hennes blicik. 

— Nej, jag Ibegärde en dags be
tänketid, men nu sedan jag talat med 
dig, är jag färdig med mitt svar. 

Han lät sin hand för ett ögonblick 
vila på hennes. 

— Mellan oss blir allt som förut? 
viskade han hest. Jag får se die, 
träffa dig? 

Hon såg på honom med stora 
ögon. 

— Hur kan du tro! utbrast hon. 
Känner du då mig inte alls? Dubbel
spel — oärlighet — krokvägar — 
nej det är mig främmande och för
hatligt. — Kärlek kan jag inte skän
ka den man, som skall bli min make, 
men på min ärlighet och uppriktig
het skall han alltid tryggt kunna 
lita, — Jag älskar dig för mycket 
för att våga vara dig nära — det 
här är vårt sista möte, Nils! 

— Nej, det är det inte! sade han 
i en ton av fast beslutsamhet och med 
iblicken djupt i hennes. Jag 'kom
mer till dig i morgon, du skall följa 
med mig —• vi skola- hyra den där 
kojan åt oss. Och vacker skall den 
ibli, hög i taket och med sol i de bre
da fönstren :— jag kan och jag skall 
arfieta, Maj! 

Cavlor av Ida Cörnström. 

Den kända. Göteborgskonstnärin-
nan Ida Törniströim, som nyligen haft 
en mycket uppmärksammad utställ
ning på Blekihge museum i Karls
krona, där hon även fått sålt åt-; 
^killiga alster av sin konst, har nu, 
därtill uppmanad av styrelsen för 
Göteborgs Idun, dit överflyttat en 
del av dessa dukar. Den tacla man 
först fäster isig vid, är en större ol
jemålning, en fura, motiv från trak
ten kring Mjörn. Den är målad med 
bred pänsel, djärv och kraftig mot 
den klara luften, ett stycke svensk 
naturpoesi, som man icke lätt glöm
mer då man en gång sett den. Så 
finns där också bland andra "Klip
por från Marstrand", där den solbe
lysta graniten står, man skulle vilja 
säga "levande" mot det blå vattnet 
och himlen. — Så finnas där också 
åtskilliga, stilleben och interiörer. 

Man lär, även utan att vara med
lem i "Idun", kunna ringa på och 
begära att få se utställningen — el I 
besök som verkligen lönar sig. 

Flera a.v medlemmarna där ha ut
tryckt sin glädje över det plus i 
hemtrevnaden som utställningen ut
gjort, varför de ha bett fröken T. att 
ännu en tid få ha den kvar. 

R—th A- -n. 

Vad henncö arbete var värt. 

En amerikansk tidning framställ
de till sin läsekrets följande fråga: 

Vad är en hustrus, en husmoders 
arbete värt? 

Bland de inkomna svaren fanns 
även ett från en husmoder, som va
rit gift i 30 år. — Under loppet av 
denna tid, skrev hon, har jag tillrett 
235,425 portioner mat, bakat 33,195 
brödkakor och 5,630 stora vetebröd 
samt lagat i ordning 1,550 liter 
fruktsaft. I min hönsgård har jag 
uppfött 76,630 kycklingar och jag 
har kärnat 2,725 kilo smör. Detta 
arbete är, anser jag, värt 210,000 
kronor. 

Ingen dålig arbetsförtjänst! Det 
skulle vara intressant att söka räkna 
ut vilka inkomster männen i allmän
het böra ha för att i enlighet med 
denna kalkyl ersätta sina hustrurs 
arbete efter dess rätta värde. 
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Onheepråk. 

Ära. och högmod följas gärna åt, 

Nytämjd häst, nygift fru och ny-
bakad student äro tre stolta ting. 

Att hata är egen skada, 

* 

Man blir inte själv vit, genom att 
svärta andra. 

•Tu längre lögnen reser f!,., 
j~_ aesto «stf. växer den. 

Im 
... f6n ilr :diiviare än den 

vill höra. som 

arre 

inte 

Då! g va.na har långa rötter. 

Liten misstanke kan r, 
gott rykte. a eW 

E F O R S  
har uppnått internationellt erkännande för sina graverade 

konstglas. 

Materialets egen charm, gedigen konstnärlighet i form 

och utsmyckning jämte alla grader i prislägen ha åt Orre

f o r s  k o n s t g l a s  s k a p a t  e n  b e r ä t t i g a d  p o p u l a r i t e t .  

På begäran göras av konstnärerna S. Gate och 

E. Haid förslag till hedersgåvor, an

passade efter visst prisläge, med 

inkomponerade dedikationer, 

monogram, vapen etc. 
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Man hörde blott det sovande barnets 
jämna, regelbundna andedrag . . . 

Utan att åter vika ihop det ark, 
som brände hennes fingrar, tog hon 
ett nytt och läste: 

14 augusti. 
"Oh, Daisy, jag väntade mig ej 

något mindre av dig! .. . Hur skall 
jag kunna uttrycka den lycksalighet, 
som detta enda ord på ett vitt, pap
persark: "Jag följer dig", har fyllt 
mig med! Du följer mig, älskade! . . . 
Kan du fatta vidden av den lycka 
som dessa ord innebära för mig? . .. 
Och då du vill dela med mig denna 
tillvaro à deux, ensamma, ansikte 
mot ansikte med oändligheten, så 
kommer den att överträffa alla mina 
drömmar. . . 

Vad är väl i jämförelse med den 
livet i en storstad, där mannen är 
upptagen av sina affärer, hustrun 
med sina nöjen och förpliktelser; in
gendera har tid att ägna hemmet 
mer än några fattiga timmar? . . . 
Hur olika blir ej det liv som vi två 
skola leva, älskade, helt för varan
dra i hela världen, universum! . . . 

Bländad av detta perspektiv tycker 
jag att vårt liv ej kan Ibli långt nog 
för att rymma all denna sä 11 het. . . 

När får jag komma och delgiva 
din mor vårt beslut? Du skall själv 
bestämma dagen, och jag inväntar 
ditt svar .. . 

15 augusti. 
Min älskade! Ditt telegram har 

just bringat mig den förskräckliga 
underrättelsen, att din mor träffats 
av ett slaganfall ! Ac'k att jag ej, i 
egenskap av din fr olovade, genast 
kan få skynda till dig och hjälpa dig. 

Låt mig veta vad jag kan göra för 
dig ber innerligt 

din Daniel. 

25 augusti. 
Daisy, älskade Daisy, du vill icke 

lämna henne ... Du säger att läka
ren anser henne vara så angripen att 
hennes nuvarande tillstånd kan räc
ka länge. — Han ger intet hopp om 
fullt tillfrisknande. Under månader, 
kanske år, vill du helt leva för henne, 
ooh kan ej tänka på att lämna henne. 
Ack, du vore inte Daisy, den Daisy, 

jag lärt känna och älska, om du 
skulle svika denna heliga plikt. Men 
säg henne allt, älskade, säg henne, 
att hon i mig komme att få en tack
sam, öm och tillgiven son, en son 
vars högsta glädje det skulle vara att 
få leva för er båda. 

Det land, dit jag skulle föra er, är 
hälsosamt; säkert skulle den rena luf
ten och solen göra henne gott. .. Kä
raste, skriv och säg vad jag får hop
pas . .. 

1 september. 
Det är alltså sant! Trots att 

doktorn ej sätter sig emot, att man 
för henne till soligare trakter, vill 
hon ej höra talas därom. 

Det är alltså förbi med vår dröm: 
jag säger mig under tårar, att den 
var för vacker, för ljuv att gå i upp-
1 y Heise ... Alltså reser jag ensam, 
min älskade, men jag avstår ej från 

jag skall komma, igen med sam
ma känslor för dig då som nu. Vår 
timma skall slå, jag är viss om det. 
Fivet förenar alltid — förr eller se
nare — den m som älska varandra 
med en kärlek sådan som vår, inte 

.sant? Men ack! hur länge skola vi 
sättas på prov? Gud, som vet det, 
skall också hjälpa oss att härda ut, 
och förena oss en dag . .. 

Det sista brevet hade ej samma 
handstil, och innan Daisy öppnade 
det, gömde hon ansiktet i händerna. 
Därefter lät hon ögonen flyga över 
dess rader, så ofta lästa att de stan
nat kvar i hennes inre som något 
grymt och fruktansvärt: 

"Min fröken! 

Förlåt att jag måste framföra ett 
smärtsamt budskap till er. Säkert 
har ni hört, att en nomadstam anfal
lit vår lilla koloni. Yi lyckades 
hålla den stången tills vår trupp 
hann anlända, men min kamrat, Da
niel Mareuil, har stupat, ett offer för 
sitt mod. Allvarligt sårad, gav han 
mig en packe brev och några min
nen, som han bad mig sända er. Vi 
hoppades i det längsta att kunna 
rädda honom, men redan samma 
kväll var allt slut. Hans sista tanke 
gällde er; han dog med ert namn på 
läpparna. Jag begråter honom som 

en bror och ber er mottaga mitt vörd
samma och varma deltagande." 

Den unga flickan slöt ögonen och 
kände det som hennes hjärta skulle 
brista likt en för hårt spänd båge. 

Den allmänna julglädjen gjorde 
henne så ont. I detsamma nådde 
henne som en hälsning kyrkklockor
nas klang. De förkunnade ankomsten 
av Honom, som ingen förgäves åkal
lat, Han som känner alla våra sor
ger, så lätta i jämförelse med Hans, 
och skriver in dem i sin bok, där 
alla tårar äro räknade. Daisy reste 
sig upp och gick fram till fönstret. 
På himlen lyste myriader stjärnor; 
en av dem, större och klarare än -de 
andra, tycktes vinka åt henne och 
säga: "Ju mörkare din horisont är, 
ju obetydligare dina plikter, dess 
klarare skall ljuset skina mot dig". 

Plötsligt började vaggan röra sig, 
lilien öppnade ögonen och tant Dé 
skyndade till honom. Ban sträckte 
armarna ut mot henne och hon lyfte 
honom upp och skötte om honom pä 
det ömmaste; med en mjuk, smeksam 

rörelse strök han huvudet root 

stora väns kind. 
— Kära, oskyldiga lilla varelse, 

mumlade hon. , 
I samma ögonblick hördes u 

av en dörr, som öppnades oc ^ 
tsängdes, steg och glatt kvitten 
gelungarna hade kommit till a 

boet. , ,, ,,;äo 
Man ropade på tant Dé föra 

henne än en docka, an ® "yjj, 
böcker och nämnarn- > kna 

förklarade med stora, son arade med swra, - ^ 
strålande ögon: Ja» % 

det skulle vara jul varenda 
men 

(La Femme.) 
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MAGASIN 
KUNGSGAT. 

Förnämsta 

6tt par böcker. 

Åt alla djurvänner, framför allt 
hundvänner och åt alla av djur-
psykologi intresserade rekommen
dera vi varmt Ida B. Goodwins 
nu till julen utkomna bok " Troll och 
Tott och deras vänner". Den un
derhållande skildringen illustre
ras av ett fyrtiotal underbara ka-
inerabilder av den kände mästa
ren på den konstnärliga fotogra
feringens område, d:r Henry B. 
Gboclwm. En synnerligen vacker 
och välkommen julklapp! 

"Barnungar". 

Det finns många barnböcker 
med kända författarnamn på ti
telbladet eller i innehållsförteck
ningarne i julens bokmarknad 
men "Barnungar" försvarar väl 
sin plats bland dem även om bo
kens författarinna Disa Holberç, 
är debutant utan ens journalistisk 
förtid. Det blir ofta något konst
lat och tillgjort livligt över vux
nas barnskildringar, men Disa 
Helberg berättar naturligt och 
med en lugn och dråplig humor 
om sina upplevelser under barn
domstiden i en äktsvensk liten 
småstad. Läs boken och ni skall 
själv — mycket road — åter ge
nomleva er barndoms upptåg och 
sällsamma äventyr. 

Den i Kvinnornas Tidning upp
tagna diskussionen om "Självförsörj-
ningsproblemet för bildade medelål
ders, icke yrkeskunniga kvinnor" 
har satt pennan i miin hand. Det 
förefaller mig, som om det bakom 
denna fråga dolde sig ett mycket 
större, allvarligare och mera inveck
lat problem än vad som rymmes i 
den uppställda frågan. 

Även om kvinnorörelsen bedyrar 
motsatsen, så är det ett faktum att 
kvinnans ställning just nu — i all
mänhet taget — icke är god och att 
den artar sig att bli sämre. 

Om våra mormödrar och deras 
mödrar, vilka, kunniga, myndiga, 
aktade, självmedvetna styrde sina 
stora, ekonomiskt säkerställda hem, 
sågo hur vi ha det, skulle de' knap
past tycka, att det — på väsentliga 
punkter — gått framåt för oss utan 
tvärtom. De skulle finna oss drunk
nande i arbete! 

Det kan icke vara överdrift att 
säga "drunkna" ifråga om husmöd-
rarne, 

när den frågan börjar bli aktuell 
och dryftas om de skola orka, fak
tiskt orka. att bevara hemmen, 

när husmodern, såsom nu icke säl
lan händer, frivilligt eller nödtvun-
get är upptagen av förvärvsarbete 
för att utfylla mannens för den ön
skade levnadsstandarden otillräckliga 
inkomst och 

när våra unga döttrar äro ställda 
inför nödvändigheten att i likhet med 
sina bröder rusta sig för kampen för 
utkomsten och ännu i tonåren tvin
gas ut i ett hårt, glädjelöst förvärvs
arbete, i vilket de ofta nog få stanna 
kvar så länge deras krafter räcka. 

Det händer allt ibland att före
trädarne för .kvinnorörelsen med 
stolthet tala om flickornas rätt till 
studier och arbete. Ack, de röra sig 
i en längesdan förgången tid, då ett 

val på detta område verkligen stod 
medelklassens kvinnoungdom öp
pet. Nu är det icke längre en rät
tighet utan det hårdaste, mest obön
hörliga tvång. 

Och vilken framtid vänta dessa 
kvinnor? Dessa husmödrar i hem, 
där man i överensstämmelse med 
tidens skick och bruk har lika stora 
utgifter som inkomster och alltså 
saknar sparkapital att vid behov 
falla tillbaka på, och dessa ogifta 
självförsörjande kvinnor när ohälsa 
eller tilltagande ålder lägger hinder 
i vägen för deras yrkesutövning? 

Vi kvinnor ha smittats av andan 
hos det kapitalistiska tidevarv i vil
ket vi leva.. Livets högsta värde är 
för oss liksom för männen penning
inkomsten, den största möjliga in
komsten med allt vad vi innesluter 
i detta begrepp, d. v. s. vällevnaden 
i dess olika former. 

Yi söka oss dit där pängar finnas 
att förtjäna, alltså ut i arbetslivet 
och i händelse av giftermål går lika
ledes vår diktan och traktan företrä
desvis ut på att därur utvinna väl
levnaden för stunden, vilken kommit 
att betyda så ofantligt mycket mera 
för oss än vad den gjorde för våra 
mormödrar. 

Här må en utvikning tillåtas! För 
att göra äktenskapet mera. tilldra
gande för den kapitalistiskt sinnade, 
efter penninginkomst hungrande nu
tidskvinnan förkunnar man, att 
hustrun icke längre är "försörjd" 
utan genom sitt arbete "självförsör
jande". Man anser till och med att 
hon skall ha kontrakterad kontant 
lön! Från en älskad varelse, vilken 
mannen åslundar att skydda, av kär
lek arbetar för och med glädje ger 

Julklapparna 
Gardiner, 
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billigast hos 
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lejonparten av sin inkomst skall hu
strun sjunka ner till löntagare, till 
en anställd. Hennes tidigare fria 
ställning övergår i en beroende. Hon 
är avlönad. Må hon genom arbete 
göra rätt för denna lön! — Sannin
gen är att hustrun, även om hon ar
betar mycket i sitt hem. i regel le
ver omhuldad, värnad på ett sätt som 
ingen självförsörjande kvinna. Hur 
många hustrur ha icke när de vid 
mannens bortgång plötsligt slungats 
ut i det bistra arbetslivet bestörta 
utropat: — Jag har aldrig vetat hur 
skyddad jag var i mitt äktenskap! 

Och låt oss nu återupptaga denna 
'artikels ledtråd! 

Tidens allmänna och även av 
kvinnorna kända längtan efter väl
levnad för stunden har höjt levnads
standarden inom alla samhällsklas
ser. 

Vad som undgått kvinnornas upp
märksamhet är, att det är de, som 
till väsentlig del få betala denna höj
ning nämligen med priset av ett de
ras krafter överstigande, onödigt 
tungt arbete inom hemmet, ofta ökat 
med extra förvärvsarbete, med priset 
av det kapital som, sparat, efter 
hand skulle gjort hemmet burget 
och ekonomiskt säkerställt deras 
egen framtid, med priset — för 
de ogifta kvinnornas del — av ett 
livslångt arbete i andras tjänst. 

Nyligen lästes i en dansk tidning 
en artikel av ungefär följande in
nehåll: — Både min man och jag 
ha vårt förvärvsarbete oc.h vi bidraga 
bägge till hushållet, vilket skötes av
en tjänarinna. Vår dubbla inkomst 
gör det möjligt för oss att leva gott 
och behagligt, detta så mycket me
ra som vi äro lyckliga nog, om jag 
så får säga, att inte ha några barn. 
Min man vilar och förströr sig, när 
han kommer hem från sitt arbete, 
under det att jag är upptagen av att 
se till huset, granska assistentens 
hushållsbok, rådgöra med henne om 
påföljande dags matsedel, laga och 
stoppa o. s. v. Jag har alltså mera. 
arbete än min man, men dock ej så 
mycket att jag tycker mig icke kun
na rå med det. Överskottet på vår 
lön använder vi var och en efter eget 
goU 1'innande. Min man tillåter sig 
whiskygroggar ioch goda cigarrer 
och jag mig, med lika gott samvete, 
silkesstrumpor och vackra kläder. 
Kära medsystrar följ mitt exempel!" 

Denna uppmaning är obehövlig. 
Det finns tusentals kvinnor som re
sonera och handla på samma eller 
på ett snarlikt sätt. Och deras skara 
skall antagligen snabbt ökas. 

Men står sig allt detta inför en 
förnuftig granskning? 

Våra mormödrar hade av sina 
mödrar fått ett klokt råd. som de i 
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HANDSKAR och VANTAR 

sin ordning gåvo döttrarne till led
ning i livet: 

En hustru skall vara duglig i sitt 
arbete, men icke för duktig. Hon 
skall vara sparsam men låta spar
samheten gå i lika mån ut över fa
miljens alla medlemmar. Hon skall 
aldrig utom i yttersta nödfall med 
eget förvärvsarbete bidraga till hu
sets kontenta inkomster. 

Förklaringen var denaa: En man 
är av naturen egoistisk och böjd att 
i första hand tillgodose sig själv. En 
ungkarl liar för egen del full an
vändning för sin inkomst. När 
lian gifter sig gör kärleken det 
emellertid lätt för honom att slå 
av på sina fordringar på livet, 
att förenkla sina vanor, att på 
ett beundransvärt vackert och 
självuppoffrande sätt tänka på hem
met och hustrun. Han spänner sina 
krafter för att gå framåt, för att öka 
sina inkomster, för att höja sin och 
sin familjs sociala ställning. 

Men låt hustrun hjälpa till att för
tjäna pengar eller låt henne genom ett 
måttlöst trälande i hemmet minska 
dettas berättigade krav på mannens 
arbetsförtjänst, och denne skall om 
icke förfalla till lättja, till grov själ
viskhet och till ett ödslande liv, dock 
aldrig komma att iakttaga den per
sonliga sparsamhet, att visa den of
ferlust gent emot familjen, att utvec-
la den energi, den arbetsförmåga och 
segrarevilja, som han skulle göra. om 
han — så som rätt och naturligt är 
— ensam svarade för hemmets in
komst och för en tillräcklig sådan in
komst. 

Låt oss återgå till den nyss om
nämnda tidningsartikeln. Den unga 
dam, som däri så förtjust och fri
modigt talar om för oss vilket ofant
ligt värde hon sätter på silkesstrum
por och vackra kläder, skall en dag 
upptäcka, att dessa ting inte längre 
betyda så mycket för henne. Hon 

: skall ha blivit tio, tjugo år äldre. Hon 
skall ha tröttnat på att tjäna hos an
dra, att ta order av f. d. springpoj
kar, som avancerat till kontorschefer. 
Hon skall hata ljudet av väckarkloc
kan, som jagar henne upp och ut, och 
hon skall längta, längta efter att få 
stanna i sitt eget hem, att få känna 
sig som en fri människa. 

Men nu är frågan : Skall hon kun
na draga sig tilbaka från arbetet? 

Hemmet är dock baserat på hennes 
och mannens gemensamma arbetsför
tjänst. Denna är grundvalen för den 
levnadsstandard de vant sig vid. 

Skall hon utan vidare kunna säga 
till sin man: Jag är trött på trälandet. 

Svecia Antiqua 
och. våra övriga standardverk: Illustr. 
Familjebibel, Allm. Världshistoria, Ryss
lands Historia, Hemmets Läkarebok, 
Advokaten. Jordens Erövring, Elektrici
teten, Sveriges Historia äro 

Välkomna Julklappar! 
Personer, intresserade av att upptaga 
order å dessa bokverk, som säljas på be
kväma villkor, kunna skaffa sig en god 
extrainkomst. Lätt och trevligt arbete. 
Upplysningar och arbetsmaterial från vårt 
avdelningskontor, Drottninggatan 52, tel. 
3600, Göteborg. Se skyltfönstret! 
FRÖLÉEN & COMP. Bokförläggare. 

Jag slutar med det för att istället in
taga den plats i hemmet, vilken rätt
mätigt tillkommer mig som hustru. 

Hur kommer mannen att ställa sig 
till denna plötsliga reducering av 
hemmets inkomster? Också han har 
blivit till åren och litet bekväm av sig. 
Också han är trött. Han skall säkert 
känna sig ohågad, kanske oförmögen 
att genom ökat arbete fylla den ge
nom hustruns arbetsvägran uppkom
na bristen i hemmets budget. Hän
visat uteslutande till mannens inkomst 
skall hemmets levnadsstandard plöts
ligt och eftertryckligt pressas neråt, 
helt säkert till allvarligt förfång för 
den äktenskapliga lyckan. En dam 
kan, bliven äldre, tämligen smärtfritt 
avstå från silkesstrumpor, men hur 
ställer sig månne en man till utsikten 
att avstå från de whiskygroggar, de 
goda cigarrer, vilka på ett oupplös
ligt sätt ingått i hans vanor? 

Det har förekommit i andra län
der, att staten och kommunerna inför 
den tvingande nödvändigheten att 
skaffa arbetslösa manliga familjeför
sörjare anställning, avskedat gifta 
kvinnliga befattningshavare. Dessa 
åtgärder ha mött kraftig opposition 
på kvinnosakshåll, ehuru de, om man 
ser litet längre fram i tiden än till i 
dag och i morgon, måste anses gagna 
kvinnornas intressen. 

Det är dock av omätlig vikt för oss 

Nyttiga Julklappar! 
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I I I I I I I I I I I I I H I I I I I MI H I I  11111 (111111111111111111•I•I••1111•< 

G O L V L A M P O R  
L J U S K R O N O R  
Ö R O N L A P P S T O U A R  

F Å T Ö L J E R  
S Y B O R D  
S  Y  S T Ä L  L  

D O C K S K AP 
HYVELBÄ N;K]A*R 

Göteborgs Slöjdmagasin 
Kyrkogatan 26. 
O Ö T E  B O R O .  

En f läk t  av  
Något förnämligt 

ger YvY-tvålen. 

Den ovanliga mildhet och rena sam
mansättning, som YvY-tvålen besitter, 
är högt uppskattad. För en myçket 
ömtålig hud, som har svårt att fördraga 
tvål, är YvY-tvålen den behagligaste. 

Sä l jes  övera l l t  à kr . 1:— pr  st 

A.-B VvY-Fabriken. Ystad. 

(Eftertryck förbjudes). 

LUitb. 
R  O M H N  

Av 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 

B 
34 

an gav ^ fo<y.a damerna en 
^hb blick för att se, om detta med-

ande skulle göra något intryck på 
,Ifl" Båda förblevo emellertid lik-

,giltiga. 

Med rynkade ögonbryn fortfor un** ° '' 

1 n' Det förefaller, som skulle 
•toon håll 
, al'a pa att utveckla 'sig 1 mo-

Us stil -— hon har så mycket att 
' |a «m andra, 

Y ru Ames' intresse vaknade: — 
ad W hon sagt? 

Hon tycks ha. gjort bekantskap 

med hr Smith, svarade Mallory med 
blicken på Lilith. 

Dessa ord fingo den unga flickan 
att vända sig om. Hon såg in i 
Mallorys ögon och läste i dem något, 
som bestämde hènne för att ge ho
nom det samtal mellan fyra ögon 
vilket han tydligen fordrade. Ehu
ru Lilith icke svarade något på hans 
anmärkning kände han dock att lion 
förstod honom och att hon skulle ge 
honom ett samtal pa tu man hand. 
Han lät ämnet Smith falla och tog 
efter en liten stund avsked. 

Av fruktan för en obehaglig tête-
à-tête med modern smög sig Lilith 
ut i trädgården i samma ögonblick 
Mallory avlägsnade sig ur rummet, 
och hon lämnade moderns invänd
ningar utan avseende. 

På en genväg genom parken nåd
de Lilith ut på landsvägen före Mal
lory. Hon såg honom komma och 
stannade väntande. När han kom 
närmare, tyckte hon sig i hans an
sikte läsa något, som fyllde henne 

med fruktan. 
Ni har något att berätta mig, 

sade hon bävande. Vad är det? 
— Ja, jag har så mycket att be

rätta, att jag knappast vet var jag 
skall börja, 

I Liliths skrämda blick tyckte 
han sig nu läsa även ett stigande 
trots och han förstod att striden mel
lan dem skulle bli hård. 

— Det är för er egen skull jag 
kommer, sade han allvarligt. Det är 
för att jag älskar er, som jag dristar 
mig lätt göra detta, ehuru jag är för
beredd på att ni kanske avvisar mig 
och säger, att det här gäller saker 
och ting, som ligga utanför min be
fogenhet. — Han tystnade för ett 
ögonblick men fortsatte sedan med 
fastare, djärvare ton: — Men på 
sätt och vis har ni själv givit mig 
rätt därtill — ni har dock medgivit, 
att ni håller något av mig. —• Då 
Lilith alltjämt icke svarade tillade 
han: — Nå, hur ni än upptager min 
inblandning, så måste jag tala med 
er och ni skall höra på mig! 

Den unga flickan stod avvisande: 
— Vad tjänar det till? 
— Det vet jag inte. Kanske inte 

till något alls. Men jag kan icke 
likgiltigt åse, att ni på detta sätt 
kastar bort ert liv, er ungdom, er 
skönhet — — 

Liliths ögon flammade:' — E11 
redbar människa håller dock ett gi
vet högtidligt löfteJ 

— Ordhållighet är all aktning 
värd, men def finns dock gränser 
även där, som icke böra överskridas. 
Om den där gynnaren visade er — 
jag vill inte begära så mycket som 
tacksamhet men en smula hänsyns-
fullhet, skulle jag ingenting säga. 
Men när han inför främlingar be
skyller er för att vara hjärtlös, för 
att behandla honom hårt —• då är 
det sannerligen på tiden att se upp. 

— Ni tycks inte tänka på att 
Maud Bamber liksom alla de andra 
damerna här på trakten är ovänligt 
stämd mot mig? Jag har personli
gen ingenting mot Maud men hen
nes uttalanden om mig kan jag inte 
fästa något avseende vid. 

— Naturligtvis är skvaller i och 
för sig ingenting att fästa sig vid, 
medgav Mallory, men ni känner ju 
det gamla ordstävet, "ingen rök 
utan eld". Jag upprepar vad jag 
sagt: Ni kastar bort er på en ovär
dig människa. 

Då Lilith syntes vilja avbryta ho
nom, höjde han befallande handen: 

— Ja, och ni gör det som är värre 
— ni lever på en lögn! 

Hon drog ett djupt andetag och 
gav honom en bestört blick. 

Han skrattade på ett egendomligt 
sätt. 

— Trodde ni, att jag inte visste 
det, frågade han häftigt. Ni måste 
ha ansett mig mycket enfaldig, 0111 
ni trott, att jag kunnat se er dag 
efter dag och. läsa den förtvivlan, 
som ruvar i edra ögon, utan att för
stå, att det är något som ni försöker 
dölja både för mig och för världen 
i sin helhet. Jag erkänner, att jag 
till en början famlade i mörkret, och 
att jag, om er unge vän icke uppen
barat sig på skådeplatsen, måhända 
aldrig skulle blivit klokare. Men 
nu har jag listat ut, hur det hänger 
ihop. 

— Vad är det ni funnit? frågade 
hon. Det vållade henne tydligen 
stor svårighet att få orden över sina 
läppar. — Det hela måste bero pa 
ett mistsag. Jag förstår er inte. 

— Låt oss inte leka blindbock 
längre, avbröt han henne. Fru Ames 
har säkerligen talat om för er, att 
jag gissat den hemlighet hon så ängs

ligt döljer för världen? Härmed har 
jag inte velat säga, att jag förstår 
allt. Men jag vet, att ni lever här 
under falsk skylt, och jag misstän
ker att ni, utan att själva förstå det, 
är föremål för en komplott, det till
tänkta offret för en nedrig komplott. 

Lilith hade med uppbjudande av 
hela. sin själsstyrka återvunnit sitt 
lugn och när hon svarade lät hennes 
stämma behärskad. 

—- Ni misstar er. Jag förstår 
inte, men det måste vara vårt tillba
kadragna liv, som givit upphov till 
alla dessa mer eller mindre fantasti
ska. rykten som kommit i omlopp om 
oss. Vad hemligheten beträffar, så 
finns där verkligen en, men den är 
icke stor och den gäller stackars Eric. 
Det är föf hans skull vi sökt att dölja 
den. Om ni nödvändigt vill veta den 
skall ni få det, ehuru jag inte för
står vad det skall tjäna till. Något 
annat mystiskt finns där verkligen 
inte. 

Mallory såg på henne med en ge
nomborrande blick som om han velat 
söka sanningen i hennes själs inner
sta djup. 

— Jag begär inte, att ni skall be-
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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 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

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

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. 

P i a n o s t ä m n i n g  
HILDING OLSON, JUNGMANSGAT. 14. Tel, 19308. 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERTZ' Extrait Vegetal 
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl. 
Hovleverantör ziwert'z Eftr. i Giiteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 10 98. 

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. 

K O L  V E D  

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

kvinnor, att den gamla uppfattningen 

vidmakthålles, att en bra karl ensam 
svarar för familjens goda »ppeh.ille. 

De gifta kvinnornas förvärvsarbete 

utanför hemmet har redan på ett be

tänkligt sätt undergrävt denna upp

fattning. Allt flera män mottaga 

hustruns frivilliga hjälp som någoi 

självklart och utan tacksamhet, och 

det dröjer kanske icke länge förrän 

frivilligheten förbytes i allmänt 

tvång! 
Hur ser de ogifta självförsörjande 

kvinnorna sitt förvärvsarbete, icke de 

få, som lyckats, de som nått den goda 

ställningen med pension på ålderdo

men utan den stora massan i de låga 

graderna, som förbehållas kvinnorna. 

Är månne det brev typiskt, som jag 

hittat i en dansk tidning tillsammans 

med några andra anonyma skrivelser, 

som en känd författarinna emottagit 

och offentliggjorde för att belysa en 

diskuterad fråga. Det lydde ungefär 

på detta sätt: — "Om jag blir gift 

svär jag en helig ed att icke sätta barn 

i världen, vilka liksom jag skola be

höva föra ett trälande liv och leva 

under den ständiga skräcken för upp

sägning och att icke äga bröd för da

gen ". 

Den gamla kvinnorörelsen förde 

kvinnorna ut i arbetslivet. 

Låt oss skapa en ny kvinnorörelse, 

som leder dem tillbaka till hemmet. 

Låt oss betrakta äktenskapet med 

moderskapet som det högsta kall, den 

lyckligaste lott en kvinna kan få, och 

självförsörjningsarbetet som en nöd

fallsutväg för de kvinnor, som icke 

kunna eller icke vilja bli gifta. 

Låt oss kräva att männen, som vara 

duktiga förfäder gjorde, ensamma 
tillföra hemmet den erforderliga in

komsten. 
Låt oss frivilligt slå av på våra 

fordringar på livet. Låt oss sänka 

E n  a l l t i d  Välkommen Julklapp är en kartong 

N ä s d u k a r  
Bland vårt rika urval framhålles följande: 

JDAMNÄSI) UKAR 

Yita, engelsk batist med hål-
söm, god kv lh duss. 0.95 

Vita, hög batistkval., med 
hålsöm V2 duss. 1.85 

Vita, med broder, bokstäver o. 
hålsöm i eleg. kart. 1h duss. 2.45 

Vår Special-J\äsduk 
i I:a hellinne, Va duss. 3.90 

Vita Näsdukar med kul. langett 
Va duss. 1.25 

Kul. Näsdukar, eng. kval. i 
trevligt mönster. Elegant 
förpackning Va duss. 1.65 

I:a Batist-Näsduk med kul. 
langett och brod. bokstäver 

Va duss. 1.75 

HERR-NÄSD UKAR 
Vita fållade,tjock kv. Va duss. 1.95 
Vita Näsdukar, eng. batist med 

bred fåll o. hålsöm, Va duss. 2.25 
Vita I:a Hellinne, tät, god 

kval Va duss. 5.90 
Vita Näsdukar med kul. bård 

V2 duss. 1.95 2.25 
• 

B A R S - N Ä S J )  U K A R  
Kul. Näsdukar med sagobilder 

Va duss. 0.95 

Prydliga 

Julkartonger. 

Broderade Barn-Näsdukar med 
roliga motiv, äkta schwei-
zerkvalité. Originell för
packning. Kartong à 3 st. 1.15 

Order till landsorten 

expedieras prompt. 

Affärstid 9—8. 

HERM. M E E T H S  A.=B. 

levnadsstandarden över lag. Låt oss 
spara och samla på det att medel
klasshemmen åter må bli burgna. 

Detta är det enda sättet att ratio

nellt lösa det kvinnliga försörjnings

problemet. 

Eller finnes något bättre att säga? 

Låt det i så fall bli sagt ! 

Den erfarna Eva. 

Konstnären Tryggve Hedin ut
ställer för julen en del av sina 
målningar i "Allas Byrå" vid 
Västra Hamngatan, Göteborg. Sam
lingen innesluter åtskilliga mycket 
vackra saker; vi nämna särskilt ett 
friskt sjöstycke, ett soligt gatu-
motiv från det gamla Göteborg 
samt blomstermålningar. En del 
av dukarne hava redan funnit kö
pare. 

Konstnärliga tennsaker utställas 
f. n. på Konstfliten (Gamla högsko
lans byggnad) i Göteborg, där de 
tilldraga sig betydande uppmärk
samhet. Denna gamla metall har 
under de senaste åren börjat bli 
populär och så vackert arbetad som 
man här möter den finner man po
pulariteten synnerligen väl förtjänt. 
De exponerade föremålen utgöras 
av ljusstakar, lampetter, skålar, po
kaler, spegelramar, nipperskrin 
m. m allt komponerat av konst
nären Edvin Oilers och utfört på 
Schreuder & Olssons konstgjuteri i 
Stockholm. 

julmarknad. 

När en landsortsbo i dessa da
gar kommer till Göteborg i det 
lovvärda ärendet att tillhandla 
sig ett och annat i julklappsväg 
åt dem därhemma, mötes hennes 
blickar av en stad som i den mör
ka decemberkvällen strålar av 
ljus och vars butiksfönster locka 
med så mycket vackert, att det 
skulle fylla spalter att berätta 
därom. Den, som skriver dessa 
rader, har sett många av värl
dens största städer och får villigt 
medgiva att man ingenstädes ser 
en vackrare julskyltning än t. ex. 
den, som de ledande varuhusen 
och de andra större butikerna ut
efter huvudgatorna i år prestera. 
Mycken möda och stor kostnad ha 
nedlagts på att göra det hela så 
festligt och julstämningslikt som 
möjligt. Glad förväntan ligger 
också i luften. Oöh om den stora 
julkommersen ännu inte börjat 
på allvar när detta skrives, så 
trängas dock kring skyltfönstren 
alla de, som vilja hämta idéer och 
uppslag till lämpliga julklappar 
bland de tusen och en lockande 
saker, som skymta innanför ru
torna. Mången mamma vandrar 
i dessa dagar tröttkörd och förbi 

Fin LUTFISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 

Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

omkring med barnen bland lek
sakernas härligheter. Än vill man 
stanna här, än där, för att se och 
beskåda och "önska" allt möjligt. 

Mamma 1er ett hemlighetsfullt 
småleende och känner sig tröstad 
a v  t a n k e n  p å  a t t  d e t  b a r a  ä r  j u l  
en gång om året. Ty att vandra 
från fönster till fönster med lek-
sakslystna småttingar är sanner
ligen ingen sinekur, om det än 
är roligt att se deras glada för
tjusning inför den stundande ju
lens under. 

Göteborg är att lyckönska till 
den vackra skyltningen, som i år 
tyckes mig om möjligt mera lyc
kad än någonsin tillförene. 

—st. 

På 

J U L A F T O N E N  

då hela familjen 
är samlad kring 
julgranen, väcker 
fars present till 
mor stor glädje. 

D e t  ä r  e n  

grammofon 

f r å n  
S p e c i a l f i r m a n  

si!J^ »s> i* /KUNGSPORTSPLATSEN t 
UÇljU/XJlf ISÖDRA LAR M GATAN II 

O b s e r v e r a !  

Nästa nummer av Kvin
nornas Tidning Kan på 
grund av de många helg
dagarne i julveckan icke 
utkomma förrän 

tisdagen den 

30 december. 

A.-B. 

E s k i l s t u n a b o d e n  
LUDVIG TINGSTRÖM 

TOKGGATAN 23, GÖTEBORG 

Välsorterat lager av Verktyg för 
trä- och metallslöjd. 

TELEFON 1167, 1403, 2237 

10940, 18928. 

Nyutkomna böcker. 
William Shakespeare, liv, drama, 

teater av August Bruniiis. Illustre
rad. Natur och Kultur nr 31. Pris 
2,25, inb. 3,—. Bokförlaget Natur 
och Kultur, Stockholm. 

Det nu så starka intresset i vårt 
land för alla tiders störste dramati
ker har aktualiserat behovet av en på 
samma gång vederhäftig och populär 
Shakespeare-monografi på svenska, 
som med måttliga proportioner för
enar full förtrogenhet med den ny
are litteraturen i ämnet. Detta be
hov fylles på ett synnerligen för
tjänstfullt sätt av Augjust Brunius i 
föreliggande arbete. 

Författaren röjer stor förtrogen
het med sitt ämne. Hans friska, 
eleganta och målande stil -bidrager 
givetvis till att öka njutningen för 
läsaren. 

Fries. Ad. Törner, Frajnt ,r 
Sigfrid Eriksson, Ebba U ' n&?-
Hulting m. fl. Raia*> 

Pris 2 kr. 

*say, 4 

B'ZT '«*. SM-

Carin Eh~g. Sagan om , 

nes konung. Illustrerad. 

Folkskolans Barntidnings förlr 

Stockholm: 

Drottning Nitokris. Sagor } -
tade av Erik Jolin. Ill^t'^ 
av Annika Lindberg och A T'T* 
berg. Pris kr. 1,50. 

•Julklappen. Jultidning niPrl ,. 
drag av Fanny Ekenstierna TP 

Oterdahl, Hjalmar Bergman t a 

Moe, .Tyra Macfie och Astrid For^f 
Gullstrand. Illustrerad av , 

Masolle, Gust. Magnusson, A*"? 
Byberg m. fl. Pris 55 öre. ' ' 

Lilleputt. Julbok med sagor od, 
berättelser av Magda Bèrgqvisf g-
sta Lindström, Jeanna Oterdahl P ~ 
Skantz och Harald Östenson P * 
50 öre. 

Bosen g ull. Julbok med ,sagor av 
Hjalmar Bergman och Sigrid Ehi-
blad. Illustratör: Brita Ellsfaöm! 
Pris 50 öre. 

BILLIG, HYGIENISK. ROLIG, HALLBAR 

EKSTRÖMS 

JJSTMJOL 
ÖfLEÜHO KEM.-TEKN. FADR.1K 

an,UNDAD /ess 

Den franska revolutionen av fil. 
dr. Alma Söderhjelm. Illustrerad. 
Natur och Kultur n:r 32. Pris 2:25, 

Dr. Söderhjelm är som bekant en 
av Nordens förnämsta kvinnliga hi
storiker. Hon är specialist på den 
stora franska revolutionen. Hon är 
också en god författarinna. Ar det 
riktigt, som hon själv lär ha fram
hållit, att detta enligt hennes egen 
mening är den bästa bok hon någon
sin skrivit, torde. tillräckligt vara 
sagt för att väcka läsarens intresse. 

Vi tro, att varje läsare av Alma 
Söderhjlems nya bok om "Den fran
ska revolutionen" skall kunna inty
ga, att hon lyckats över förväntan. 

Min mamma har ett ijummibeä, och Lillebror och jq), 
vi vattna det och sköta det så no$a varje datj.-r-
Vi hoppas, att det blomma skall och bära frukt till sist 
med vackra Rubbadubdub-djur på varje (jm och k/ii. 

GÖTEBORGS LINOLEUM-MAGASIN 
Kunfiportspl. 2 PETERS, FRANZÉN&C2 Göteborg 

Nyutkomna böcker 
för barn och ungdom. 

M. C. Aaröes förlag, Göteborg: 

Mot hemmet. Illustrerad ung
domskalender med bidrag av Karl 

BREVLADA. 
M. Å. Tack! I nästa n:r 

H. H. Håhå! Livet kan vara 
sådant. Men låt oss inte bedi;öva 
andra därmed. Kom igen när hu
möret blivit åtminstone en smula 
blidare. 

Yngve. Ve, det dugde ej! 

L. S., V. A—n. Inte häller. 

Andra skribenter. Svar i nä
sta n :r eller pr post. 

E. Lj—n. New York, /• K-
Kphmn. Vår julhälsning! 

rätta mig något, sade han stelt, men 
tillåt mig att påminna er om något, 
som ni tycks ha glömt — att ni ta
lade till mig i en helt .annan ton 
under den första tiden av vår be
kantskap. 

Det gled en sky över den unga 
flickans ansikte : 

— Gjorde jag? sade hon tonlöst. 
— Ni dolde icke, att ni var olyck

lig. Ni sade att ni inte hade en en
da verklig vän i h-ela världen. 

Lilith böjde sitt huvud i tystnad. 
— Det föreföll mig, som om ni 

stått alldeles ensam. Kommer ni 
ihåg, att ni tackade Gud för att han 

i mig sänt er en vän? 
Lilith vände sig bort, men han 

hade redan sett tårarna i hennes 
ögon. I nästa ögonblick låg hon i 

hans armar. 
— Åh, Lilith, vänd er ioke bort 

från mig! Behandla mig inte som 
om ni glömt allt som varit, viskade 
han lidelsefullt i hennes öra under 
det att han tryckte henne intill sig. 

För några sekunder gav hon vika 
för den ljuva förtrollning som tog 
henne fången, men slutligen åter
vann hon herraväldet över sig själv 

och lutande huvudet tillbaka för
sökte hon småle mot honom. 

— Vad i all världen skulle folk sä

ga, om de sågo oss nu, utbrast hon 

med ett försök att anslå en lugn ton. 

— Låt dem säga vad som hälst, sva

rade Mallory otåligt, om ni blott vill 

samla era krafter och slit er lös ur 

det nät, som jag förstår, man håller 

på att allt mera insnärja er i. Det 

är ingen tid att förlora. Ni kan och 

får inte dröja längre. Jag vågar icke 

använda så starka ord jag ville. Det 

skulle förefalla er alltför brutalt, om 

jag sade er sanningnen även i den o-

fullständiga form jag känner den. 

Nej, ni får inte gå ännu — jag har 

mera att säga er. 

Lilith gjorde emellertid förtvivlade 

ansträngningar att befria sina händer, 

som Mallory höll fängslade. 

— Jag kan och vill inte höra på 

er. Ni vet inte vad ni talar om, sva

rade hon häftigt. 

— Är det verkligen ert allvar? Vill 

ni inte höra på vad jag har att säga 

er- Vill ni ålägga mig tystnad — och 

för alltid? frågade han allvarligt. 

Lilith försökte lugna honom med 

ett leende. 

— Ni anlägger-alltför stora mått på 

den här saken, sade hon undvikande. 

När jag kom hit ut väntade jag att 

ni skulle ha något roligare att säga 

mig än allt det här gamla. 

Om hon verkligen önskat att Mal

lory skulle öppna det fasta grepp han 

hade om hennes händer, så gick denna 

önskan nu i uppfyllelse. Han nästan 

kastade dem ifrån sig. 

Lilith gav honom en överraskad 

och skrämd blick. 

— Det var inte min mening att va

ra ovänlig och jag är verkligen inte 

otacksam, mumlade hon med ett bed

jande tonfall. 

Mallory stod med rynkad panna. 

— Nej, det förstår jag så väl, frö

ken — Ames, sade han sarkastiskt. 

Det inträdde en lång tryckande 

tystnad. Lilith kämpade tydligen en 

hård kamp med sin stolthet, som så

rats av hans yttrande och som i hen

nes mun ville läga ord, vilka antag

lagen endast skulle vidgat klyftan 

mellan dem. 

Honnes mildare känslor segrade 

dock och när hon svarade var hen

nes röst bedrövad : — Ack, att detta 

möte aldrig inträffat. Vi hade ju 

kommit till klarhet, och jag hade en 

känsla att jag fattat det enda beslut, 

som var möjligt, det enda som kunde 

tillfredsställa mitt samvete. Och nu 

rives allt upp igen och kampen bör

jar på nytt. 

-— Naturligtvis ! svarade Mallory 

med en lidelsefull styrka, som nästan 

tog andan från den unga flickan. 

Kampen är icke slut. Ni får inte 

stänga till era öron för vad förnuftet 

säger, ni får inte ge vika för en sjuk

lig sentimentalitet, som kommer att gå 

förödande ut över ert eget och and

ras liv. — Ja, fortfor han, ni tror er 

göra en ädel handling genom att off

ra er själv. Men det gör ni inte! Det 

är uteslutande dumt att kasta bort 

sig själv för människors skull, som 

äro usla nog att utnyttja er oerfaren

het och ert goda hjärta för sina själ

viska syften. Ni tycker helt säkert 

att jag är hård och grym, men ni mås

te förstå, att ni inte har rättighet att 

uppoffra mig lika litet som er själv. 

Vad ni än må invända, så har ni dock 

uppmuntrat min kärlek. Är det verk

ligen er avsikt att slunga mig, så har 

ni handlat skamligt mot mig. 

— Men redan från första stunden 

sade jag er att jag var bunden, in

vände Lilith med skälvande läppar. 

(Forts). 
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UtlandsKrönika 

i sammandrag. 

Veckan-s viktigaste utrikespoliti-
ktilldragelse är amhaissadörkonfe-, 
mis beslut, att Köliizoiien, vilken 
a bekant hålles besatt av engel-
ia- trupper, icke skall utrymmas 
œstinstundande 10 jan. Detta sti
puleras dock i Versaillesfreden om än 
villkorligt, fl. v ,s. under förutsätt
ning att. Tyskland fullgjort sina i 
ämma traktat åtagna förpliktelser. 
Aibassadörkonferen-sen söker nu ett 
ömkligt försvar i påståendet, att 
Tyskland icke i behörig utsträckning 
wrmtat. Hela världen vet dock hur 
grundligt utplundrat Tyskland i mi-
fert hänseende är. Det är i hög 
Päd osannolikt, att ententemakter-
* skola kunna förebringa fullgoda 
åäl för det våldförande av Yer-
a'Uesfreden som amb-assadörkonfe-
'®sens heslut utgör. 

Händelseförloppet skulle måhända 
"wit ett annat, om MacDonald-s ar-
Wrregering suttit kvar vid -styret i 
"gland. Det härskande konserva-
lva Partiet har varit mera benäget 

i detta fall gå Frankrikes ären

det hela är företrädesvis ett 
intresse, gemensamt för hela 

oavsett parti-ståndpunkt. 
Scken för ett tyskt revanschkrig 

a'er alltjämt i sig! 

ad Tyskland beträffar har en-
Jtebeslntet i Kölnfrågan framkal-

jj förbittring, sorg och oro. 
etl häftigaste vreden ger sig givet-
® Ölkanna inom de nationella d. v. 

^^tsame, där man är särskilt 
för övergrepp från fiende-

' men s,tor är harmen även inom 
' ̂ partierna -och över huvud ta-

Wn°S ^k^t' Den tyska re-
Wen ^ar ^enom s'na sändebud i 
toj • .°C'1 London gjort föreställnin-
•t|^ ilr,'ndet hos vederbörande rege-
^ n'aturligtvis med negativt re

fer •• ^kfôtsbrott, som här förelig-
ka ,r c^nat att skada, kanske om-
i«- llet mödosamma fredsarbe-

.. |1;itiforts under innevarande år 
som förnämsta frukt ©att 

Honfg ^a'nen, av vars lyckliga ge-
är a.i ar"'e Europas tillfrisknande 
,av'hangigt. 

® I -j 
'ävejj nn'^e ty-ska tidningarne, 
'ig C an'a av moderat och förson-
sliitet bI!ln® ^mhålla, att Kölnbe-

^te komma att medföra en 

försämring i förhållandet mellan 
Tyskland å ena sidan och F rankrike-
England å den andra. Det kommer 
också med tämligen stor visshet att 
ge den tyska nationella rörelsen ny 
och stark vind i -seglen och försvåra 
ställningen för de utåt mera freds-
benägna moderata och vänstersinna
de partierna, vilka nu sitta vid mak
ten. 

Ännu skönjes dock en utväg ur 
konflikten; det är om en fredlig 
tysk-fransk-engelsk överenskommel
se kan träffas, vilken ger Tyskland 
ett passande vederlag för en fram-
flyttning av datum för Kölnzonens 
utrymning. 

En politisk skandal har inträffat 
i Tyskland i det att en domstol, som 
dömt en ung journalist för förnär-
melse mot ri-kspresident Ebert, -sam
tidigt förklarat, att -den i förnärmel-
sen inneslutna anklagelsen mot presi
denten, högförräderi, varit begrun
dad. Medan kriget- änntu pågick ut
bröt en strejk vi-d de tyska ammuni
tionsfabrikerna. Ebert anslöt sig till 
strejkledningen men, enligt egen 
uppgift, endast för att ha de strej
kande i sin hand och kunna slå ner 
den lands förrädiska arbetsinställel
sen. 

Tyska regeringen har emellertid i 
en till riks-presidenten överlämnad, 
enstämmigt antagen resolution till
kännagivit sin övertygelse, att han i 
allt sitt görande och låtande haft fä
derneslandets väl för ögonen. Alla 
politiska partier utom de ytterst till 
höger stående ha instämt i detta ut
talande. 

Frankrike lider f. n. -av -kommu
nistskräck. Det råder inget tvivel 
om att det i F rankrike liksom i alla 
andra länder finnes en stark kommu
nistisk rörelse med revolution och 
proletariatets diktatur på sitt pro
gram, men hur p-ass farlig denna 
rörelse är kan icke bedömas. Det 
är möjligt, att den radikala regerin
gen alltför mycket bagatelliserar sa
ken för att slippa gripa in så hård
hänt mot kommunisterna, att social
demokraterna, vilka hysa en viss 
svaghet för dem, skola taga illa vid 
sig och vålla regeringen svårigheter. 
Denna lever som békant på socialis
ternas osäkra och dyrköpta nåd. 

Men det är också i hög grad tro
ligt, att de franska högerpartierna 
göra politik i 'kommunistskräcken, 
att de utmåla den röda faran värre 
än den är för att förmå valmännen 
att göra en rättning åt höger, att 
stödja högerpartierna, de enda som 
våga ingripa hårdhänt och effektivt, 
när det gäller att skydda samhället 
mot uppro-rselem-enten. 

Mussolini har överraskat det ita
lienska folket med löftet om en val
reform vilken åter skall ge landet 
ett under fullt fria former valt par
lament. Man väntar icke att hans 
egen maktställning skall rubbas här

av. 
Albanien är skådeplatsen för upp

ror och inbördeskrig. Det berättas 
att Serbien står bakom det hela i 
hopp om att genom ett ingripande till 
ordningens återupprättande kunna 
göra någon landvinning pa albanskt 

område. 
Från Marocko ingå meddelanden 

om nya strider mellan de spanska 

trupperna och infödingarne. 

Vid oärldshaoets 
strand. 

Av RUTH BOGREN. 

I. 

Väg efter våg gommer rullande, dånande, 

slår emot strandbäddens pärlvita sand. 

Djupare, varmare purpur och guldglimmer 

flammar kr'ng solen, som sjunger i våg. — 

Känner du all-livets fläktar beröra dig, 

livet som dväljes i vågornas skum, 

röres och sjunger i fåglarnas hjärtedjup, 

lever i blomman, i stjärnornas ljus? — 

Solen har sjunkit. — 

Färgerna djupare glöda, ren lugnare glida 

världshavets milslånga vågor mot strand. 

Fjärran i söder jag skymtar ett sköldpansrat drakskepp 

g u n g a  p å  h a v s y t a n s  s p e g l a n d e  g u l d . . . .  

Var det en bild utav något som längesen varit? 

Kanske ett moln fantasien gav form. — 

* 

Vågorna längesen slutat att dåna mot stranden, 

världshavet sover 

II. 

Se huru vågorna högre sig bryta! 

Skumstänket pärlande dansar och flyger 

medan i vattnet stormfåglar skrikande, lekande dyka 

Stillhet och lugn är därunder på djupen; 

harptoner lockande, fängslande ljuda, 

havsnymfer glida i ringlande danser, havskungen spelar.. 

frigga Carlberg. 

FRIC4GA CARLBERG. 

Hr et 1925. 
Liksom en människa i umgänget 

med andra, vilka hon aktar -och häl
ler av, ger sitt bästa både för givan-
dets glädje -och -i längtande förvän
tan att finna sina känslor av till
givenhet besvarade, så har -också vår 
redaktion under det år, som nu lider 
mot sitt slut, givit sitt bästa åt den 
läsekrets, för vilken vi med så stort 
intresse och uppriktig glädje -skrivit. 

Det är väl undantagslöst så för 
pennans folk, att de aldrig lyckas ge 
ett helt och fullödigt uttryck åt vad 
de innerst känna och vilja. Syftet 
sträcker sig högre än förmågan når. 
Så har det också varit för oes — vi 
erkänna det villigt — men även om 
vi endast lyckats astadkomma en 
bråkdel av allt det underbara och 
vackra vi velat, så finns den ömsesi

diga glada trösten kvar att för varje 
anispänning växer kraften -och för
mågan — vi skola 1925 kunna ge 
mera, kanske mycket mera än under 
1924! 

Vad som knappast kan bli större 
•är den vänlighet vi mött från våra 
läsares sida och vilken, brevledes el
ler muntiligen uttryckt, skänkt o-ss 
iså stor glädje och inneburit en så 
kraftgivande uppmuntran. Även 
hos våra annonsörer -stå vi i omfat
tande tacksamhetsskuld för visat för
troende och isto-r vänlighet. 

Vändande os-s till a-lla våra vän
ner, däri hjärtligt inneslutande våra 
medarbetare, uttala vi ett varmt tack 
för det gångna året, samt en innerlig 
önskan om fortsatt förbindelse och 

om ett för -oss alla 

Gott nytt år! 

När min penna långsamt och med 
sirliga bokstäver på manuskriptbloc
ket fäst ovanstående vördade ooh äl
skade namn, flocka sig en mängd 
vackra minnen kring pennspetsen, 
allesammans ivriga att komma med 
i den artikel, som skall ansluta sig 
till detta namn. Och dock ä-r det 
omöjligt — de äro -alltför många! 

Jag -ser henne — 
Det är en högsommarmorgon med 

gyllene -sol över den skogsinramade 
dalen med -de många -små boindgår-
darne utefter den buktande landsvä
gen och den vita kyrkan på höjden 
där borta-. Plötsligt höras klingan
de barnröster och bakom stängslet 
på -andra sidan de långa raderna av 
krusbärsbuskar dyker en skara barn 
upp. I mitten går Frigga Carlberg 
och omkring henne ett tjugutal små 
nätt klädda flickor från ett av de 
"Myrornas" barnhem hon varit med 
om att upprätta och vilkas överin-
spektris hon är. 

Vilken förtrolighet som vilar över 
denna vandrande grupp. Vilken 
godhet som utstrålar från henne, 
och från dem vilken dyrkan! De 
hålla henne i händerna, i klädningen, 
de trippa framför henne, de trippa 
bakom henne, de trava vid sidan. 
Vilket kvitter av glada unga röster, 
-s-o-m ha tusen frågor att göra, tusen 
märkliga saker att berätta, vilka 
djupa, innerliga tonfall i denna mo
derliga kvinnostämma, som svarar så 
intresserat på allt det oviktiga. 

Detta lyckliga tåg av barn, som 
nu ko-mmer från ett vackert eget 
hem på landet, har ursprungligen 
utgått från storstadens fattiga kvar
ter. Dessa småttingar ha förr när 
-sommarsolen strålat från himlen lekt 
i landshövdingehu-sens gårdsdjup, där 
luften är frän av ångorna från sop
tunnorna-, kring vilka de stålblanka 
flugorna surra. Och nu — nu går 
detta muntra tåg med matsäckskor
gar i händerna till den stora skogen, 
till bärback-arne, till sjön och bad
stranden ! 

Denna bild är typisk för Frigga 
Carlbergs arbete -bland de fattiga-
Vad som så oemotståndligt dragit 
henne till armodets, boningar har va
rit hennes kärlek till barnen. Hon 
har icke kommit som välgörenhetsda
men utan som barnavännen. Vad hon 
velat och även i ofantlig utsträck
ning gjort har varit att mätta de 
hungrande små, att kläda de nakna, 
att skaffa vård åt de sjuka, uppfos

tran -åt de försummade, goda hem åt 
dem som saknat sådana samt -att vid 
somrar ne s inbrott föra skaror av 
bleka undernärda barn bort från 
storstadens gårdar med deras sop
tunnor och surrande stålblåa flugor 
ut till bondehemmen, till sol, till 
-kogsluft. till -sjö, till ett välförsett 
bord, till snälla godhjärtade männi
skor, till ett jordiskt paradis! Vad 
hon verkat på detta- område, det be
rättar ärenamnet, under vilket hon 
allmänt gått bland Göteborgs fatti
ga mödrar: "Vår fru"! 

F-rigga Carlberg har också synts 
och verkat på andra områden, och 
även där har hennes varma hjärta 
helt varit med. Hon har varit en av 
den svenska kvinnorörelsens mest 
betydande, mest sympatiska och vin
nande pioniärer, verkligt troende ooh 
saken osjälviskt hängiven. 

För att förstå varför hon, i olik
het med flertalet andra gifta kvin
nor i god ekonomisk ställning och 
lyckliga som hustrur och mödrar, ka
stade sig ut i kvinnorörelsen, a-v vars 
framgång hon personligen ingenting 
hade att vinna, måste man känna till 
hennes ungdomshistoria. 

Född 1851 som dotter till garve-
rifabrikören Tobias Lundgren i Fal
kenberg växte hon upp i ett burget 
hem. Det var sålunda icke ekono
miska omständigheter, som hindra
de henne att komma i åtnjutande av 
den högre undervisning ho-n med sitt 
brinnande kunskapsbegär lidelsefullt 
åtrådde ooh bönföll om — det var 
faderns i sig själv helt säkert väl
menande med gammalmodiga upp
fattning av vad "ett ungt fruntim
mer" behövde lära. Det kosta,de hen
ne en alltför hård, en alltför kval
full kamp att övervinna detta från 
hennes synpunkt sett på allt för
nuft, all godhet blottade motstånd. 
Fadern gav slutligen vik-a och den 
unga Frigga fick gå igenom det då 
nyligen upprättade högre kvinnliga 
läroverket i Halm,stad. Men striden 
so-m gått före hade satt outplånliga 
märken i det känsliga -sinnet. Ur 
bitterheten växte senare den starka, 
trofasta offervilliga kärleken till 
det befrielseverk, som skulle ge kvin
norna deras rätt- i livet, till kvinno
rörelsen och till rösträttsrörelsen i 
vilken den förstnämnda ju kom -att 
utmynna. 

Efter att, sedan skolan passerats, 
ha varit verksam som lärarinna in
gick Frigga Lundgren giftermål 
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