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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). 

L i n n e s ö m m e r s k a  
önskar arbete i familj. Lagningar såväl 
som finare arbete utföres. Svar emottages 
tacksamt till "Sömnad" d. t.. annons-
kontor. Adress kan lämnas pr tel. 18070. 

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

Välsmakande och möra 
DELIKAT ESS BRÖD SORTER 
Rekommenderas. I p. tel Långedrag 231. 

Hrla JVIjöll? 

Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

Köp Julklappspapperet! 

Tryckfelsdemonen härjade täm
ligen svårt i föra numret. 
annat lagade han så att det i a ' 
kein "Hos blinda i London' k° 
att stå, att de engelska skatterna 
på vissa inkomstgrupper uPPg 

till 98 proc. Det skulle i s 
stått 92, och det är ju vacke • 

I en annan artikel lästes 
granspappér" i stället för J 
klappspapper o. s. v. 

En bra ochjjllil 

julklapp är 

KVJMORNASJB^ 

nä närmaste P°S 

Prenumerera P- .„,„„0., 

kontor eller P-' pr 

Magasinsgrtan • 

telefon l»"70' 

lipss 
£TtfÉ5TABRÖ0£T 

P 52. 4: de årg. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre p- mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

- ^bei är väl 
att mamma har 

IGummans 
F L I N G O R  

I sä att pysen. kan bli 
ren igen. 

Fabrikanter H B. CNEROTM & Co, Eöloborj. (Även IUI*. •» Gummini TvUtpul.cr _ ocU Gufnmin» Kn>fUkur|iul«ir.) *3 

30 December 1924. 

Prenumerationspris : 

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

Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

'T r̂yck tillåtes gärna om "Kvin

nas Tidning", med hela namnet 

" utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
vi(l världshavets strand. Av Ruth Bo

gren. 
Året 1925-
ffigga Carlberg. Av I. D. 
Madame la baronne. Av Dagny Petscli-

ler. 
Havets färgspel. 
Teater. 
Sjilvförsörjningsproblemet. Av M. A. 
Kunna vi läsa varandras tankar? Av ***. 
ir han inte nöjd? 
Julkaktus. Dess vård. 
Lilith. Roman av Florence "Warden. 

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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med sedermera postkontrollör An
dreas Carl-berg och blev bofast i Gö
teborg. 

Hon var här med om att bilda 
"Göteborgs kvinnoförening" och de 
olika kvinnliga sammanslutningar 
denna förening före sitt utslocknan
de hann giva upphov till. 

Genom detta kvinnliga förenings
arbete var jordmånen i rikets andra 
stad väl beredd för den kvinnliga 
rösträttsrörelsen, när denna vid sekel
skiftet uppstod. En stark förening 
bildades med Frigga Carlberg som 
initiativtagare och som självskriven, 
enhälligt vald ordförande. Uppdra
get förnyades för varje år ända tills 
föreningen, sedan rösträttsreformen 
genomförts, upplöstes. 

Det var en tung men med glädje 
buren arbetsbörda hon härmed på
tog sig. Hon höll otaliga föredrag 
i sin egen stad och överallt i västra 
Sverige, hon skrev och spred massor 
av broschyrer, hon strödde omkring 
sig i pressen varmhjärtade, väckande 
artiklar i kvinnofrågan, uddiga in
sändare, hon besegrade och vann si
na motståndare, entusiasmerade sina 
anhängare — det var fast otroligt 
vad hon rådde med i detta mödosam
ma arbete! En utmärkt och ovär
derlig medhjälpiare hade hon i för
eningens ständige sekreterare fröken 

Hildur Öijer. 
Ett detaljerat återgivande av allt 

övrigt Frigga Carlberg medhunnit 
skulle komma denna artikel att svälla 

ut till oerhörd längd. 
Låt oas därför lämna det i sam

manträngd form! 
Sedan 1892 tills nyligen har 

hon varit kassaförvaltare hos 
Sällskapet Myrorna och från 
samma år öiverinspektris för dess 
sju barnhem, i vilkas bildan
de hon därjämte deltagit. För 
eH av dem, "Födelsedagen" i Räv-
landa, står hon som stiftare. Hon 
har varit delegerad vid olika inter
nationella rösträttskongresser och i 
Romkongressen 1923 deltog hon som 
svenska regeringens representant. 
Vice ordförande i Sociala centralför
bundet för västra Sverige 1908— 
1912 förestod hon i fem år förbun
dets avgiftsfria upplysningsbyrå. 
Åren 1903—09 var hon ordf. för de 
kvinnliga fattigvårdarne i sin stad, 
1907—14 medlem av Svenska fattig
vårdsförbundets centralstyrelse samt 
•under en följd av år sekreterare i 
Första majblommans centralkom
mitté. Livligt politiskt intresserad 
var hon åren 1907—14 medlem av 
Liberala valmansföreningens central
styrelse i Göteborg. Skriftställare 
och föreläsare i sociala ämnen. 

Mian ser kanske icke sällan merit
listor av denna längd i biografier, 
men ytterligt sällan torde det före
komma, att så många krävande för
troendeuppdrag samlade på en hand, 
bli så samvetsgrannt och utmärkt 

skötta som de i Frigga Carlbergs 
vård anförtrodda. Men så har hon 
också i arbetet kunnat stödja sig på 
en överlägsen intelligens, en organi
sationstalang av ovanliga mått, ett 
utv.ecklat ordningssinne -och en modig 
uthållighet 

Det bör tilläggas att hon bredvid 
allt det arbete hon utfört utanför 
sitt hem förmått att på ett verkligt 
förelysande sätt fylla makans, mo
derns, husfruns och den gästfria 
värdinnans plikter. Det enda hon 
icke haft tid för har varit förströ
elser och nöjen och antagligen även 
rekreation ! 

För sina samhälleliga förtjänster 
erhöll Frigga Carlberg 1921 utmär
kelsetecknet Illis quorum. 

Efter sin makes bortgång 1921 
överflyttade hon till Rå-sunda, där 
hennes dotter, gift med professor S. 
Brisman, är bosatt. 

Ännu brinner kärleken till rätt-
färdigheten, kärleken till den hjälp-
behövande nästan i hennes bröst, än
nu står den livfulla hågen till ar
bete, men kraften är icke längre den
samma. Vilans tid har kommit. Må 
levnadsaftonen bli lång och fridfull 
och må över densamma stråla den 
milda återglansen av ett ädelt liv, 
vigt åt osjälviskt välsignelsebrin-
gande arbete för andra! 

I. D. 

De svenska kvinnliga kommunis
terna ha en egen tidning, som heter 
"Röda Röster". I sitt julnummer 
har den en enquête om barnens för
statligande i ett blivande svenskt 
Leninland. 1 det kapitalistiska sam
hället äro barnen föräldrarnes privat
egendom, i det hägrande Len inlandet 
skola barnen tagas ifrån mödrarna 
och, utan att få veta sina föräldrars 
namn, uppfostras i samhällets barn

hem. 
Det har kommit sju svar pa en-

quêten, därav ett manligt. 
Ett av de kvinnliga svaren ger 

grejt besked: "Blir det kommunisti
ska samhället sådant, då vill jag inte 
vara med om det. Det bleve ju nå
got sorts kaninsamhälle och det vill 
vi väl inte ha?" 

Men de fem andra kvinnliga sva
ren ställa .sig sympatiskt till tanken 
på barnens förstatligande. Det kom
mer att bli så bra och glädjande för 

alla parter. 
Det manliga svaret — av den kom

munistiske prästmannen H. F. Spak 
— är, märkligt nog, känsligast i to

nen. 
"Hur skulle kommunismen", skri

ver han, "kunna ge något bättre än 
far och mor åt någon av oss? Även 
en mycket bristfällig isådan kan ej 
ersättas av någon eller något annat 

i världen." 

ne betydde det: 

ungdomsminne. 

Hyllningen åt ett 

•<É>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos-

XTCybidezsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Blandat. 
"— Om jag hade ordet i min 

makt, fingo vi häromdagen ett- brev, 
skulle jag skriva humoristiska saker. 
Det borde alla skrivande göra. Vi 
leva i en så trist tid och vi behöva 
så förfärligt väl sådant som munt
rar upp oss." 

Tänk, att det behövs mera mun
terhet! 

I vår tid som väl är den muntraste 
som funnits. Vi som ha så många 
skämttidningar, så många "Lustiga 
sidan" och "Roliga spalten" i vec
kotidningarne -och de vanliga tidnin
garne, så många skämtsamma kåsö
rer, så många förströelser och nöjen, 
tillrättalagda för varje smak, varje 
klass och varje ålder, vi som h-a 
Chaplin, Fyrtornet -och Släpvagnen, 
Harold med de stora brillorna o. s. v., 
o. s. v. 

Behöva vi verkligen mera flatbott
nad, flyktig, själsuttorkande för
ströelse i alla dess tusen former? 

Är det månne inte allvaret vi sak
na och omedvetet hungra efter, det 
friska, klarögda allvaret -som bety
der inre samling, fördjupning, ut
veckling, harmoni och lugn? 

Saken tål kanske -att tänka på. 

Otroligt nog för -svensk .uppfatt
ning uppröres den finska kvinno
världen f. n. av en strid om fru- och 
frökentiteln. Man vill att frutiteln 
skall gälla även ogifta kvinnor. Som 
det nu är säger ordet "fx*u", påstås 
det. att vederbörande är ett bihang 
till en man. 

Fruar,ne protestera! 
De ogifta äro nu för tiden, invän

da de, alltid något: doktor, redaktör, 
lektor, magister, kontrollör, inspek
tör o. s. v. och alla hålla de hårt på 
sin yrkesbeteckning, sin titel. ATi 
fruar hålla på vår titel och vi vill ha 
den i 1'red för -oss själva. Vi äro 
också yrkesutövare och den talrika
ste och viktigaste gruppen av alla 
kvinnliga! Vi äro nämligen hus
fruar och vår beteckning som sådan 
är fru! 

JVIadame la 
baronne. 

Fru baronessan var en ståtlig kvin

na med ännu ungdomliga drag trots 
de fyrtiofem åren . Hon var även en 

intelligent kvinna, som gjort sig om
tyckt och bemärkt inom såväl in- som 
utländska fashionabla kretsar. Om 
det ännu fanns de, som mindes, så 
var det likväl ingen, som längre tala

de om, att baronens andra hustru en 
gång varit hans barns musiklärarinna. 
Äktenskapet var lyckligt, sades det. 
Ja — där hade aldrig förekommit 
stormar, men heller ingen värme, Fru 

baronessan tillbragte mesta delen av 
året på utländska resor och den andra 
i sin palatsliknande villa i Biarritz. 

Dock försummade hon aldrig att, åt
minstone en gång årligen, besöka sin 
födelsestad, Paris. Vid dessa tillfäl
len nedlade hon alltid en krans på den 

okände soldatens grav under l'Arc de 
Triomphe. En tacksamhetsgärd mot 
fosterlandet, menade folk. För hen-

Fru baronessan drog undan gar
dinen och såg ner på gatan . Här på 
detta lilla hotell, i detta rum hade en 
gång för tjugo år sedan bott en liten 

pianolärarinna. Ven bodde här nu5 

Hon visste det ej. Hade mutat stä
derskan att få slippa in. Här vid 
detta samma fönster hade hon stått i 
så mången skymningsstund, när den 
nedgående solen förgyllde rutorna i 
huset mitt emot, och drömt. Inte om 
palatset i Biarritz, men om en liten 
våning i något av Paris enklare kvar
ter. Och här hade hon- stått just i 
dag, för tjugo år sedan. , Den svarta 
dagen då han gick ifrån henne. Här 
hade hon fattat beslutet, som skulle 

omgestalta hela hennes liv, nämligen 
att bliva baronens hustru. 

Baronen hade börjat ledsna på än-
kemannatillvaron, och den unga, gla
da flicka som undervisade hans små 
döttrar i musik, utövade en allt större 
dragningskraft på honom. Och så en 
dag friade han. Men den lilla piano
lärarinnan sade nej. Vad betyder 
väl en titel och en gammal baron, när 
jordens härligaste man är ens egen. 

Och i dag för tjugo år sedan gjor
de ett löjligt litet missförstånd för 
alltid slut på en vacker saga. Ett 
futtigt gräl och två stolta brushuvuden 
rusade blint åt var sitt håll. Ett en
da litet ord hade kunnat ställa allt 

till rätta. Det lilla ord, som ingen av 
dem uttalade. Så litet vill till att 
ändra ett öde. Det var på trots mot 
all världen, som hon, nästa dag efter 
lektionen, sade till baronen, att nu ha

de hon betänkt sig, och ville han ännu 
ha henne, så var hon villig bliva hans 
hustru. Kort tid därefter var hon 
fru baronessan. 

Åren gingo, och av honom den and

re hörde hon intet. Men så en gång, 
mitt under brinnande krig, såg hon 
hans namn i en rapport. Saknad vid 

Verdun, stod där. 

Fru baronessan lämnade sakta rum
met. Hon gick att lägga sina blom
mor vid l'Arc de Triomphe. Och där 
viskade hon stilla, det ord hon borde 

ha sagt i dag för tjugo år sedan. Det 

lilla ordet, förlåt ! 

Dagny Petsehler. 
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att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs Morgonpos, 
Morgonens förnämsta annonsorg, 

an 
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tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det ' 

Göteborgs Morg0npos\ 
Göteborgs största morgontidning. 

havets färgspel. 

Havet eller rättare havsytan kan 
skimra i växlande färger och färg
nyanser och èrbjuda ögat ett lika 
skiftande som vackert skådespel. 

Vad beträffar orsakerna till den
na allbëkanta företeelse inser man ju 
lätt att de olika färgerna och -deras 
förändringar ej kunna bero på vatt
net självt, utan äro framkallade av 
ljusverkningarna. Havsvattnet är 
i och för sig lika färglöst och kri
stallklart som sötvatten. Grundfär
gen bestämmes i regel av djup för
hållandena, närheten till land, havs
bottnens beskaffenhet o. s. v. Även 
den stora salthalten och den mer el
ler mindre starka tillsatsen av orga
niska ämnen torde till en viss grad 
utöva inflytande på havets färg. 

Den verkliga orsaken till det oför
likneliga färgspel, havsytan kan er
bjuda, Iha vi emellertid att söka hos 
solen. Var ocih en som vistas vid 
havskusten och njutit av soluppgån
garnas och solnedgångarnas förtrol
lande anblick, han vet att detta feeri 
har sitt ursprung i det allt upplivan
de ljuset. Purpurglöden, den guld-
flammande horisontytan, den snabba 
växlingen från ljusaste guldrött ge
nom alla rägnbågens nyanser till 
mattaste violett — allt detta är blott 
reflex av solstrålarna. 

Hur ledsna skulle vi människor 
inte vara, om vi såge oss så — som 
andra se oss! 

Eva. 

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

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

BLOMSTER-
hälsningar 
över hela jorden. Kungl. 

Hovleverantör 

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

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 — 10365. Telegr. Vasa. 

Medlem av Föreningen för blomsterbe-
ställningsförmedling samt de internatio
nella organisationerna F. T. D. i U. S. A 
samt B—V. i Tyskland. 6000 medlemmar' 

VISKAFORS 

på foten 
och Ni sparar skodon, undviker 
snuva och törkylning, ty enastaende 
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 

Ordstäv. 

Den som inte vill svettas på 

sommaren, får ofta frysa på vin
tern. 

* 

"Gå med!" och "Se på!" äro 
två goda tjänare för en arbets
givare. 

* 

Den litet sår, han litet får. 

* 

Ofta äro flitiga händer i slitna 
vantar. 

* 

Bättre är enkel mat än tomt 
fat. 

* 

Bättre är salt sill vid eget bord 
än färsk gädda vid andras. 

* 

Måtlig mun gör kroppen sund. 

* 

Falsk fred gör nytt krig. 
* 

Morgonskratt är ofta aftongråt. 

* 

Hemlig sorg är tung att bära. 

me* <7 iJ5iommof̂ ! 

Begär alltid 

Kobbs 

Thé 

är enastående för 
fintvätt. 

; stot 

Han 

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

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

Unga kr Blom. som gjort 

lycka i staden, hälsar på sma I 
bondföräldrar ute på landet, 
kommer i bil och bjud-er fa w 
på en tur. Farten sättes myckeUV 
hr Blom förlorar herravälde o 
åket i en -sväng och bilen ränner 

ett M „{ter en När resenärerna etter* 
återkomma till sig sjä. v ^ 

gamle Blom beundrande. — 
där gick kvickt och fmt, 0 

får du apparaten till at •s ^ ; 
det inte finns några trad v 

Lilla Ulla-Kerstin berättar en ro
lig historia för sin m-amma: 

— Å då kom ett st-ort väldigt le
jon fram ur skogen, å elefanten 
skyndade sej att klättra upp i ett 
träd. 

Mamma mi-lt korrigerande: — Det 
vet nog lilla Ulla-Kenstin, att ele
fanter inte bruka- klättra i träd. 

Ulla-Kerstin djupt -sårad: — Na
turligtvis, men mamma måtte väl 
förstå, att den här elefanten var all
deles tvungen att klättra upp i trä
det! 

Obs.! 

Detta är det 

sista numret f 

det här året 

ef 

närma5te 

vår 

Skynda att f»»»'* 

prenumeration p® 
postkontor eller P® ' l2, 

„edition, 

Ring gärna er 

Tel. 180'°-

ObJ: 

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

„jfendiga nöjen 

S t o r ®  
T e a t e r n .  

fß* RINNAN MARIZA. 

... tenel av Margit Rosengren 
t il S l"5' 
årsdagen kl. 8 Premiär: 

' FBIHETSBRÖDERNA. 

onsdag kl. 7.80 sista gångerna: 

Gas 

îorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8; 

FLICKORNA GYURKOWICS. 
Lustspel av Ferenc Herczeg. 

f j y a  T e a t e r n .  

, „ kl. 9,30—12: NYÅRS VAKA. 
)nsda® 

Torsdag kl. 8 Premiär: 
SORGLUSTIGE BARBERAREN. 

0 

"lilla Teatern. 

»m kL
8 Sr«"kL '•* 

eN SJÖMAN KOMMER HEM. 
• pfiffen kl. 1,30 Billighetsmatiné: 
^ GIFTA MIG - ALDRIG! 

Kl. 7 ocli 9: 
enT SJÖMAN KOMMER HEM. 

Ceater. 
Störd ïeatern ger i dag och i mor-

,011 för sista gångerna "Grevinnan 
Mariza" -för att sedan inleda det nya 
fet med "Frihetsbröderna ': premiär 

jå, nyårsdagen. 

lorensbergsteatern framför ett 
nytt lustspel "Flickorna Gyurko-
tfes" av Ferenc Herczeg. Pjäsen, 
som fått de bästa förhandsomnäm-
randen, har när tidningen går i press 
innu icke haft sin premiär, vårföre 

ei recension ej medhiunnits. 

Nya Teatern har på nyårsaftonen 
ki. 9,30—12 Nyårs vaka samt nyårs
dagen premiär på "Den sorglustige 
barberareri', ett muntert lustspel. 

Lilla Teatern ger -alltjämt inför 
goda hus "En sjöman kommer hem". 

SjäMörsöri--
ningsproblemet. 

Tillåt även mig att draga ett litet 
strå till stacken i denna fråga. 

Jag -skulle till en början vilja be
tona. att frågan egentligen b-or-de 
uppdelas i flera frågor, som måste 
liesvaras efter olika synpunkter. Jag 
menar därmed, att saken ställer sig 
helt annorlunda för en mor. som har 
*tt eller flera barn att försörja, dels 
därför -att hon behöver -större inkom
ster än den, som blott har sig själv 
ätt tanka på, dels därför att hon ju 
icke kan -offra hela sin tid åt för
värvsarbetet, framför allt- icke bo 
lorta från sitt eget hem. E11 andra 
uppdelning synes av nöden bland 
fen, som helt och hållet äro beroen
de av förvärvsarbete, och en annan 
kategori,, som. endast behöver en ök

ning av annars otillräckliga tillgån
gar. 

Då det här är fråga om bildade 
ivinnor, bör m-an naturligtvis för
utsätta, att det trots den bristande 
yrkesutbildningen -dock finnes kun
skaper, som åtminstone i en del fall 
torde kunna göras inkomstbringan
de. Utvägen att ge lektioner har i 
alla tider frestats a.v dem, s-orn haft 
och ha de minsta förutsättnin
gar -att på -den vägen skaffa sig nå
gra inkomster och skall därför läm
nas åsido. 

Då det här nämnts, att uthyrning 
av rum eller mottagande av inackor
deringar numera icke längre är lö
nande, -är jag utan vidare med, v-ad 
det första beträffar. Inom parentes 
skulle -det väl vara lämpligt, om de 
många, väls itu er-ade familjer, -som nu 
hyra ut rum endast därför -att de ha 
mera utrymme, än de själva behöva, 
ville besinna, vilken illojal konkur
rens de i själva verket utöva, Detta 
ingalunda för att försvara något 
slags hyresocker, ut-a-n endast därför, 
att en fullt berättigad och m-e-r än 
behövlig inkomst därigenom avhän-
des deras mindre lyckligt lottade 
medsystrar, mest av den klass, som 
d-et i detta inlägg är fråga -om. 

Mottagandet av inackorderingar 
torde icke heller bliva någon .affär 
i en större familj, s-om då måste leva 
på samma sätt s-om dessa, d. v. s. 
rätta framför allt sin mathållning 
efter en -annan standard, men kan -sä
kert räcka, till för en ensamstående 
dam med tillräckliga kunskaper på 
-det husliga området och med mått
liga anspråk för egen del. 

Som i allmänhet ny-a uppslag 
skulle j-a-g vilja föreslå följande. 
Hur ofta händer det icke, att tillkom
st-en -av en liten världsmedborgare 
vid sidan av all den glädje, som hän
delsen framkallar, medför icke så 
litet ängslan hos modern fö-r hus
hållets och den övriga familjens 
skull? Händer -det icke understun
dom också, att husmodern skulle be
höva resa bort, kanske på grund av 
en nära anhörigs sjukdom eller ett-
dödsfall inom familjen, kanske av 
en så glädjande orsak som ett bröl
lop eller ett barndop, men icke vå
gar det, emedan hon icke har någon 
tillförlitlig vikarie att tillgå? 

Andra tänkbara fall, då en bildad 
dam skulle kunna få användning för 
sin förmåga och ersättning .för sina 
tjänster äro, då t. ex. äldre eller 
klena personer, som kanske icke ha 
råd att hålla sig med en permanent 
sällskapsdam eller sköterska, be
höva någon, som kunde läsa högt för 
dem, skriva brev, följa dem på .pro
menader etc. -och kunde fa -anlita 
dem i mån av belio-v. Vidare, dä 
folk, s-orn icke hålla sig med tjänar-
inna, men dock ibland vilja gå ut en 
kväll, visste någon, som ville ta hand 
om barnen. Mer-a- dylikt skulle helt 
säkert kunna uttänkas, men allt 
detta kräver för sitt förverkligande 
ett förmedlingsställe. Kanske det 
vore möjligt att inrätta ett sådant 
vid -stadens arbetsförmedling, -som 
väl knappast hittills har sysslat med 
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Hr l)an inte 
nöjd? 

De underbara metamorfoser kvin
nan oväntat och plötsligt undergår 
ifråga om sitt utseende och sin 
kroppsform allt efter modets krav 
har alltid varit en källa till förvå
ning för världen. Mrs Cecil Che
sterton behandlar på ett roligt sätt 
denna fråga i Sunday Express. 
Hon skriver: 

"Gummigördlar äro ett fördärv 
för hälsan!" Så lyder de lärdes 
härskri inför de modärna guinmi-
korsetterna. Huden blir instängd 
och kan icke utsöndra kroppens 
förskämningsprodukter som sig bör 
och musklerna bli lösa och slappa! 

Det tycks nästan som vore det 
inte längre sedan än i går att lä
karna varnade oss för allt det onda, 
varmed den vanliga korsetten med 
sina valfiskben eller stålfjädrar 
hotade kvinnans hälsa. 

Då hettes det att lungorna kunde 
inte andas och att mellangärdet 
och levern klämdes ihop. 

När klagoskrien varat en tid 
slängde vi korsetten och formerna 
fingo svälla ut bäst de gitte. Men 
nu var inte det heller bra. Vi 
måste smärtna, förkunnades det. 
Med dietens hjälp! Och så ströko 
vi villigt färskt bröd, potatis, grädde, 
socker och godsaker (som är vår 
svaghet) från matsedeln, alltid be
redvilliga att följa tidens krav. 

Men det tillfedsställde ändå inte 
i längden dan medicinska veten
skapen. Motion! Gymnastik! ljöd 
det i korus. Träna era muskler, 
gymnastisera benen, gärna genom 
dans, rytmisk eller annan. Och vi 
började dansa. Unga, gamla, me
delålders. Men det var verkligen 

dylik-a anställningar; eller också kun
de -det väl tänkas, -att 'den nystarta
de byrån för uträttande av alla slags 
uppdrag ville åtaga sig denna upp
gift mot en billig -avgift. 

Naturligtvis är en fa-st anställning 
alltid att föredraga framför dylika 
tillfälliga uppdrag; men dessa sena
re torde vara lättare att få och kun
na möjligen i somliga fall småningom 
föra till mera stadigvarande arbete. 

M. Å. 

förmätet att tro att detta skulle 
tillfredsställa hälsoexperten i man
nens skepnad. Ack nej! Det hette 
i stället när dansandet och motio
nerandet pågått en tid: Ni för
brukar muskel- och nervkraft i onö
dan på det här sättet och får en 
onaturlig förkärlek för nöjen och 
förströelser. 

Lydigt — ty sådan är kvinnan, 
förkrossad av mannens visdom — 
fogade vi oss häri och lade bort 
det myckna motionerandet. — 

Vad ligger nu, måntro, bakom 
detta aldrig upphörande intresse 
för den kvinnliga kroppsformen 
och kvinnlig "hälsa"? Det är för
låtligt att vi undra. Ty sedan ti
dernas begynnelse ha vi hugnats 
med samma låt: att vi äro än för 
feta, än allt för magra. För mu
skulösa eller alltför svaga och bräck
liga. Jo, klagovisorna, vart och 
ett barn av sin tid, mynna alla ut 
i samma skenbara ängslan för att 
kvinnan i än det ena, än det an
dra fallet "äventyrar sin förmåga att 
föda barn". Historiens fakta visa 
dock otvetydigt att kvinnan, vare 
sig hon är mager eller fet, och 
skrudad i stålfjäder- eller gummi
korsetter dock fortsätter att enligt 
naturens ordning föda sina barn. 

Det finnes hos kvinnan en aldrig 
svikande förmåga att låta kropps
formen anpassa sig efter tidens 
d. v. s. mannens skiftande skön
hetsideal. Genom smärtor kunna 
vi få fram skönhet. Genom tortyr 
charme. Är det icke underbart? 
Mannen kan sannerligen icke över
träffa oss härutinnan. Den kine
siska kvinnan snör in sina fötter 
och uthärdar de mest helvetiska 
kval bara för att få den åtråvärda 
vaggande gång, som kommer den 
gule mannens hjärta att smälta 
som smör för solen vid hennes 
åsyn. Och vad den kinesiska kvin
nan åstadkommer med sina små, 
små hopsnörda fötter, det- åstad
komma vi europeiska kvinnor med 
våra figurer och ansikten. 

När den manliga smaken före
drar kvinnan med fyllig barm och 
svarvade höfter — ja, då bli vi 
sådana. Och sjunger mannen det 
långa hårets lov få vi strax långt 
hår. Men om det sen är vårt eget 
eller någon annans eller en ljuvlig 
blandning av låda lera, lämna vi 

därhän! 

Kurma vi läea 

varandras tankar? 
]<fågra uppseendeväckande experiment. 

Av * * * 

En del högt ansedda personer i 
London ha i dagarna företagit en rad 
experiment- ifråga om tankeöverfö
ring (själisk ifjärrverkan, telepati) 
och de därvid vunna resultaten äro, 
enligt uppgift, de märkvärdigaste, 
som hittills framlagts inför det frej
dade engelska "Sällskapet för psy
kisk forskning". 

Experimenten utfördes i mr Ger
hard Balfours hem ,i närvaro av sju 
mötesdeltagare, bland vilka märktes 
earlen av Ba-lfour -samt mr J. G. Fid-
dington, ordförande i ovannämnda 
sällskap. Den person, med vilken 
försöken anställdes, var professor 
Gilbert Murray. 

Vid ett av dessa tillfällen sutto 
mötesdeltagarna i -en ring i salongen 
och en efter en meddelade viskande 
vad han eller hon tänkt på och ön
skade skulle på telepatisk väg över
föras till professor Murray. Mellan 
varje sådan överenskommelse inkal
lades denne, vilken under överlägg
ningarne befann -sig i matsalen, skild 
från .salongen a-v ett annat c:a tolv 
meter långt rum. Alla dörrar voro 
stängda, och det var salunda absolut 

Yill NI göra affärer i det livs
kraftiga Småland, söker Ni den 
förträffliga småländska arbets
kraften, idealisk både för hus 
ocli hem, fabrik och kontor, då 
är den absolut säkraste vägen 

S M Å L A N D S P O S T E N  
som har provinsens största upp
laga, ja en av de största i sven
ska landsorten : 

13,157 
i postupplaga 

16,600 
i totalupplaga 

Utgivningsort: V Ä X J Ö 

Fastän en del kvinnor hårdnac
kat påstå att de "bobbat" eller 
"shinglat" sitt hår för att spara tid 
eller besvär eller för att slippa hu
vudvärk (tungt hår och många hår
nålar ge lätt sådan!) tala de all
deles icke sanning. I riksdagen 
eller utanför, på kontoret eller 
hemma friserar och klär kvinnan 
sig (törs man vara så uppriktig?) 

för att "behaga" mannen. 
Men mannens kvinnliga skön

hetsideal växlar tyvärr lika nyck
fullt och hastigt som vinden som 
blåser och shingle-jazz-puder-typen 
av idag är törhända i morgon för
bytt till en värdig kvinna med ju-
nonisk gestalt. "Skapelsens herre" 

får vad han önskar. 
Är han icke nöjd? 

GIV 

Rut 
o c h  

Hanna 

Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

uteslutet, att professor Murray kun
de höra vad som förehades inne i 
salongen. 

De tre första experimenten gåvo 
negativt resultat, men -det fjärde lyc
kades i det närmaste och det femte 
fullständigt. För att visa hur pass 
invecklade försöken voro kan näm
nas -att det tänkta "föremålet" vid 
det sist nämnda experimentet var 
mordet på Thomas à Becket. 

Då professor Murray skulle be
skriva de tankebilder lian i detta fall 
mottagit, sade han: 

— Det är någon som mördas i en 
kyrka. Min första uppfattning var, 
att saken hade något att skaffa med 
bolsjevikerna, men det är inte fråga 
om något ryskt. Jag skulle tro" att 
det är Thomas à Becket. 

Lord Balfour, som själv deltagit i 
experimenten, -och därvid visat sig 
vara en lika framstående tankeav
sändare som -professor Murray är en 
god tankemottagare, gör gällande, 
-att man här står inför ett klart och 
överbevisande ifall av tankeöverfö
ring, men, tillägger han, även om 
själva företeelsen på detta sätt kan 
namnges är -det -omöjligt att förkla-r 
ra, hur denna överföring av tanken 
försiggår. Det vill synas, säger 
ha-n, som -skulle man här stå inför 
en hemlig förmåga, vilken antagli
gen finnes hos alla -människor, ehu
ru hos 'de flesta i det närmaste out
vecklad. 

(Professor Murray har genom lång
variga övningar tillsammans med en 
dotter uppdrivit sin t-ankeläsnings-
förmåga till den styrka den nu 
äger.) 

De här ovan under vetenskaplig 
kontroll verkställda experimenten ha 
väckt betydande uppmärksamhet och 
diskuteras livligt i de stora engelska 
ti-dningarne. Bland de vetenskaps
män, .som ansluta sig till åsikten, att 
man här -står inför fullt bevisad tan
keöverföring är den berömde natur
forskaren sir Oliver Lodge. 

Professor J. S. Haldane -söker 
emellertid en annan förklaring, som, 

Ett nytt år stundar 

G L ,  Ö M  E J  
att prenumerera på och annonsera 

Västgöta Dals Tidning 
V Ä N E R S B O R G  

3 HEMBYGDS- OCH NYHETSORGAN. 
FRAMÅTGÅENDE. 1 D Ä R F Ö R  I P r e n u m e r e r a !  A n n o n s e r a  

t. 
Egen Göteborgsred. 

adress: Göteborg 7. Telefon 4270S. 

(Eftertryck förbjudes). 
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Av .giot-ettjce 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 
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Jag har alltid trott, och jag hade 
ratt att göra det, att ert sunda för-
^*ft till sist skulle segra och ert hjär-

• Men om jag så fullständigt miss-
ai't mig på er persorii så måste jag 

^aturligtvis bära följderna av min 

ïïihet. Endast en narr kan hysa 

en ung flicka, som i valet 
en sådan stackare som Smith 

Först nu inser jag hur orätt det var 

av mig att bedja er bli min vän. Det 

var själviskt av mig — förlåt! 

Gripen av hennes förtvivlan, vars 

äkthet var höjd över allt tvivel, räck

te Mallory ut armarna för att skyd

dande sluta henne intill sitt bröst, 

men Lilith vek undan: — Nej, nej! 

Aldrig mera, viskade hon med bristan

de stämma. Jag borde ha undvikit 

er, flytt undan er kärlek — förlåt 

mig ! 
Hon vände sig bort och skyndade 

gråtande därifrån. 

llllit till 

^llan 
och 
dr; 

en man med min karaktär, före-
ai den förstnämnda. 

Vri har inget val, stammade hon 
tande sina händer av förtvivlan. 

Kap. XXI. 

Försiktigt smög hon sig in i bygg
naden. Halvvägs upp i trappan till 

övra våningen hörde hon fru Ames 
röst nerifrån vardagsrummet: — Li

lith ! Lilith ! 
Ett ögonblick stod hon tvekande 

om hon skulle hörsamma kallelsen. 

— Lilith ! Lilith ! 
Fru Ames' förut milda röst hade 

nu fått en befallande klang, vilken 

syntes få ett gensvar i Liliths ansikts

uttryck, vilket hårdnade och fick ett 

drag av trots. Hon sprang raskt upp

för trappan och in i sitt rum, vars 

dörr hon reglade. När någon efter 

stund knackade på, fäste hon inget 

avseende därvid. 
Först då den stora klockan i hal

len med skarpa slag slog fyra, gick 

hon ner till modern i vardagsrummet. 

Fru Ames, som föreföll nervös och 

orolig, såg upp med en ängslig blick, 

då dottern kom in. Lilith hade sökt 

att utplåna spåren av förmiddagens 

häftiga sinnesrörelse, men hennes ö-

gon voro ännu förgråtna. 
— Jag förstår inte var du hållit 

hus hela tiden, utbrast fru Ames' ner

vöst. 
Stödd mot en stolsrygg stod Lilith 

och såg ned i moderns ansikte. 

— Jag har varit uppe på mitt rum, 
svarade hon, och jag har använt ti
den till att i minnet återkalla allt vad 
som hänt och nu vill jag be dig för
klara en del punkter, som jag inte får 

någon klarhet i. 
Denna begäran tycktes fylla fru 

Ames med verklig olust: — Har 

vi inte talat tillräckligt om allt 
det där? Skall vi nu börja från 

början igen? 

— Det måste ske, svarade Lilith i 
kort ton. Jag måste ha rent be
sked. Naturligtvis förstår jag vart 
dina smycken tagit vägen, men 
varför har Eric tagit min check
bok? 

— Ack, kära barn, slog fru Ames 
otåligt ifrån sig, inte har han ta
git checkboken. Han fick några 
av mina smycken — det erkänner 
jag. Stackars gosse, han kunde ju 
inte stanna, när Grieve kommit 
till trakten, och han kunde inte 
resa tillbaka till London utan pan
gar, och du vet att min kassa var 

i det närmaste tom — 

— Han borde verkligen skäm
mas, utbrast Lilith häftigt. Jag 
är alldeles säker pa att han tog 
dina smycken utan att fraga om 
lov och även min checkbok 

— Nej, hur kan du bara tro nå
got sådant, avbröt iru Ames före
brående. Din checkbok har ju in
get värde för honom — du tror 
väl ändå inte att han skulle vilja 

skriva ditt namn? Det skulle ju 

vara rena självmordet! 
Lilith såg icke övertygad ut. 
Har han varit här i natt fråga

de hon? Du har släppt in honom, 
kan jag tro, och han har begagnat 
tillfället att smyga omkring och 
taga med sig det som han fatt 

lust till. 
Fru Ames satt tyst och Lilith 

gick bort till fönstret. Simmonds 
bar in té, men fru Ames beordrat, 
och denna serverade nu drycken 
under det att hon tillkastade dot

tern eu ängslig blick. 
— Det ordnar sig nog alltsam

mans sade hon. Jag börjar skym
ta en utväg ur alla våra svårighe
ter. 

— Gör du verkligen det? 
Fru Ames for tillsammans vid 

detta utrop som rymde så mycken 
förtvivlan, en så absolut hopplös
het. Aldrig hade hon sett den 
unga flickan så fullständigt uppgi
ven, aldrig hade hon hört henne 
tala i så bitter ton. 

— Ja, varför skulle det inte va
ra möjligt, kära barn sade hon 
milt. Det moln som så länge och 

så hotande hängt över oss har nu 
skingrats och vi tre kunna ater 
börja leva ett nytt och lyckligt liv. 

Då lion inget svar fick fortsatte 
hon långsamt: Har det hänt nå
got som gjort dig ledsen? Du 
ser så betryckt ut och du har grå
tit. Jag är säker på, att det är 
den där odräglige Mallory, som 
gjort dig upprörd, och så det där 
dumma skvallret som, enligt hans 
påstående, fröken Bamber spritt 

ut. 
Lilith svarade icke häller på 

detta och fru Ames tillade: 
— Jag var i alla fall vänlig 

mot honom. Det kan du da inte 

säga annat, 
— Ja, svarade Lilith, häftigt. 

Men det är utan all betydelse. Jag 

får aldrig mer återse honom. 
— Såå, sade fru Ames efter att 

ha övervunnit sin överaskning! — 
Du har träffat honom sedan han 

var här i förmiddags? 
Jag passade på honom ute 

på vägen, då han gick härifrån. 
-— Berättade du något för ho

nom. 
Lilith höjde på axlarne: — Vad 
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med sedermera postkontrollör An
dreas Carl-berg och blev bofast i Gö
teborg. 

Hon var här med om att bilda 
"Göteborgs kvinnoförening" och de 
olika kvinnliga sammanslutningar 
denna förening före sitt utslocknan
de hann giva upphov till. 

Genom detta kvinnliga förenings
arbete var jordmånen i rikets andra 
stad väl beredd för den kvinnliga 
rösträttsrörelsen, när denna vid sekel
skiftet uppstod. En stark förening 
bildades med Frigga Carlberg som 
initiativtagare och som självskriven, 
enhälligt vald ordförande. Uppdra
get förnyades för varje år ända tills 
föreningen, sedan rösträttsreformen 
genomförts, upplöstes. 

Det var en tung men med glädje 
buren arbetsbörda hon härmed på
tog sig. Hon höll otaliga föredrag 
i sin egen stad och överallt i västra 
Sverige, hon skrev och spred massor 
av broschyrer, hon strödde omkring 
sig i pressen varmhjärtade, väckande 
artiklar i kvinnofrågan, uddiga in
sändare, hon besegrade och vann si
na motståndare, entusiasmerade sina 
anhängare — det var fast otroligt 
vad hon rådde med i detta mödosam
ma arbete! En utmärkt och ovär
derlig medhjälpiare hade hon i för
eningens ständige sekreterare fröken 

Hildur Öijer. 
Ett detaljerat återgivande av allt 

övrigt Frigga Carlberg medhunnit 
skulle komma denna artikel att svälla 

ut till oerhörd längd. 
Låt oas därför lämna det i sam

manträngd form! 
Sedan 1892 tills nyligen har 

hon varit kassaförvaltare hos 
Sällskapet Myrorna och från 
samma år öiverinspektris för dess 
sju barnhem, i vilkas bildan
de hon därjämte deltagit. För 
eH av dem, "Födelsedagen" i Räv-
landa, står hon som stiftare. Hon 
har varit delegerad vid olika inter
nationella rösträttskongresser och i 
Romkongressen 1923 deltog hon som 
svenska regeringens representant. 
Vice ordförande i Sociala centralför
bundet för västra Sverige 1908— 
1912 förestod hon i fem år förbun
dets avgiftsfria upplysningsbyrå. 
Åren 1903—09 var hon ordf. för de 
kvinnliga fattigvårdarne i sin stad, 
1907—14 medlem av Svenska fattig
vårdsförbundets centralstyrelse samt 
•under en följd av år sekreterare i 
Första majblommans centralkom
mitté. Livligt politiskt intresserad 
var hon åren 1907—14 medlem av 
Liberala valmansföreningens central
styrelse i Göteborg. Skriftställare 
och föreläsare i sociala ämnen. 

Mian ser kanske icke sällan merit
listor av denna längd i biografier, 
men ytterligt sällan torde det före
komma, att så många krävande för
troendeuppdrag samlade på en hand, 
bli så samvetsgrannt och utmärkt 

skötta som de i Frigga Carlbergs 
vård anförtrodda. Men så har hon 
också i arbetet kunnat stödja sig på 
en överlägsen intelligens, en organi
sationstalang av ovanliga mått, ett 
utv.ecklat ordningssinne -och en modig 
uthållighet 

Det bör tilläggas att hon bredvid 
allt det arbete hon utfört utanför 
sitt hem förmått att på ett verkligt 
förelysande sätt fylla makans, mo
derns, husfruns och den gästfria 
värdinnans plikter. Det enda hon 
icke haft tid för har varit förströ
elser och nöjen och antagligen även 
rekreation ! 

För sina samhälleliga förtjänster 
erhöll Frigga Carlberg 1921 utmär
kelsetecknet Illis quorum. 

Efter sin makes bortgång 1921 
överflyttade hon till Rå-sunda, där 
hennes dotter, gift med professor S. 
Brisman, är bosatt. 

Ännu brinner kärleken till rätt-
färdigheten, kärleken till den hjälp-
behövande nästan i hennes bröst, än
nu står den livfulla hågen till ar
bete, men kraften är icke längre den
samma. Vilans tid har kommit. Må 
levnadsaftonen bli lång och fridfull 
och må över densamma stråla den 
milda återglansen av ett ädelt liv, 
vigt åt osjälviskt välsignelsebrin-
gande arbete för andra! 

I. D. 

De svenska kvinnliga kommunis
terna ha en egen tidning, som heter 
"Röda Röster". I sitt julnummer 
har den en enquête om barnens för
statligande i ett blivande svenskt 
Leninland. 1 det kapitalistiska sam
hället äro barnen föräldrarnes privat
egendom, i det hägrande Len inlandet 
skola barnen tagas ifrån mödrarna 
och, utan att få veta sina föräldrars 
namn, uppfostras i samhällets barn

hem. 
Det har kommit sju svar pa en-

quêten, därav ett manligt. 
Ett av de kvinnliga svaren ger 

grejt besked: "Blir det kommunisti
ska samhället sådant, då vill jag inte 
vara med om det. Det bleve ju nå
got sorts kaninsamhälle och det vill 
vi väl inte ha?" 

Men de fem andra kvinnliga sva
ren ställa .sig sympatiskt till tanken 
på barnens förstatligande. Det kom
mer att bli så bra och glädjande för 

alla parter. 
Det manliga svaret — av den kom

munistiske prästmannen H. F. Spak 
— är, märkligt nog, känsligast i to

nen. 
"Hur skulle kommunismen", skri

ver han, "kunna ge något bättre än 
far och mor åt någon av oss? Även 
en mycket bristfällig isådan kan ej 
ersättas av någon eller något annat 

i världen." 

ne betydde det: 

ungdomsminne. 

Hyllningen åt ett 

•<É>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos-

XTCybidezsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Blandat. 
"— Om jag hade ordet i min 

makt, fingo vi häromdagen ett- brev, 
skulle jag skriva humoristiska saker. 
Det borde alla skrivande göra. Vi 
leva i en så trist tid och vi behöva 
så förfärligt väl sådant som munt
rar upp oss." 

Tänk, att det behövs mera mun
terhet! 

I vår tid som väl är den muntraste 
som funnits. Vi som ha så många 
skämttidningar, så många "Lustiga 
sidan" och "Roliga spalten" i vec
kotidningarne -och de vanliga tidnin
garne, så många skämtsamma kåsö
rer, så många förströelser och nöjen, 
tillrättalagda för varje smak, varje 
klass och varje ålder, vi som h-a 
Chaplin, Fyrtornet -och Släpvagnen, 
Harold med de stora brillorna o. s. v., 
o. s. v. 

Behöva vi verkligen mera flatbott
nad, flyktig, själsuttorkande för
ströelse i alla dess tusen former? 

Är det månne inte allvaret vi sak
na och omedvetet hungra efter, det 
friska, klarögda allvaret -som bety
der inre samling, fördjupning, ut
veckling, harmoni och lugn? 

Saken tål kanske -att tänka på. 

Otroligt nog för -svensk .uppfatt
ning uppröres den finska kvinno
världen f. n. av en strid om fru- och 
frökentiteln. Man vill att frutiteln 
skall gälla även ogifta kvinnor. Som 
det nu är säger ordet "fx*u", påstås 
det. att vederbörande är ett bihang 
till en man. 

Fruar,ne protestera! 
De ogifta äro nu för tiden, invän

da de, alltid något: doktor, redaktör, 
lektor, magister, kontrollör, inspek
tör o. s. v. och alla hålla de hårt på 
sin yrkesbeteckning, sin titel. ATi 
fruar hålla på vår titel och vi vill ha 
den i 1'red för -oss själva. Vi äro 
också yrkesutövare och den talrika
ste och viktigaste gruppen av alla 
kvinnliga! Vi äro nämligen hus
fruar och vår beteckning som sådan 
är fru! 

JVIadame la 
baronne. 

Fru baronessan var en ståtlig kvin

na med ännu ungdomliga drag trots 
de fyrtiofem åren . Hon var även en 

intelligent kvinna, som gjort sig om
tyckt och bemärkt inom såväl in- som 
utländska fashionabla kretsar. Om 
det ännu fanns de, som mindes, så 
var det likväl ingen, som längre tala

de om, att baronens andra hustru en 
gång varit hans barns musiklärarinna. 
Äktenskapet var lyckligt, sades det. 
Ja — där hade aldrig förekommit 
stormar, men heller ingen värme, Fru 

baronessan tillbragte mesta delen av 
året på utländska resor och den andra 
i sin palatsliknande villa i Biarritz. 

Dock försummade hon aldrig att, åt
minstone en gång årligen, besöka sin 
födelsestad, Paris. Vid dessa tillfäl
len nedlade hon alltid en krans på den 

okände soldatens grav under l'Arc de 
Triomphe. En tacksamhetsgärd mot 
fosterlandet, menade folk. För hen-

Fru baronessan drog undan gar
dinen och såg ner på gatan . Här på 
detta lilla hotell, i detta rum hade en 
gång för tjugo år sedan bott en liten 

pianolärarinna. Ven bodde här nu5 

Hon visste det ej. Hade mutat stä
derskan att få slippa in. Här vid 
detta samma fönster hade hon stått i 
så mången skymningsstund, när den 
nedgående solen förgyllde rutorna i 
huset mitt emot, och drömt. Inte om 
palatset i Biarritz, men om en liten 
våning i något av Paris enklare kvar
ter. Och här hade hon- stått just i 
dag, för tjugo år sedan. , Den svarta 
dagen då han gick ifrån henne. Här 
hade hon fattat beslutet, som skulle 

omgestalta hela hennes liv, nämligen 
att bliva baronens hustru. 

Baronen hade börjat ledsna på än-
kemannatillvaron, och den unga, gla
da flicka som undervisade hans små 
döttrar i musik, utövade en allt större 
dragningskraft på honom. Och så en 
dag friade han. Men den lilla piano
lärarinnan sade nej. Vad betyder 
väl en titel och en gammal baron, när 
jordens härligaste man är ens egen. 

Och i dag för tjugo år sedan gjor
de ett löjligt litet missförstånd för 
alltid slut på en vacker saga. Ett 
futtigt gräl och två stolta brushuvuden 
rusade blint åt var sitt håll. Ett en
da litet ord hade kunnat ställa allt 

till rätta. Det lilla ord, som ingen av 
dem uttalade. Så litet vill till att 
ändra ett öde. Det var på trots mot 
all världen, som hon, nästa dag efter 
lektionen, sade till baronen, att nu ha

de hon betänkt sig, och ville han ännu 
ha henne, så var hon villig bliva hans 
hustru. Kort tid därefter var hon 
fru baronessan. 

Åren gingo, och av honom den and

re hörde hon intet. Men så en gång, 
mitt under brinnande krig, såg hon 
hans namn i en rapport. Saknad vid 

Verdun, stod där. 

Fru baronessan lämnade sakta rum
met. Hon gick att lägga sina blom
mor vid l'Arc de Triomphe. Och där 
viskade hon stilla, det ord hon borde 

ha sagt i dag för tjugo år sedan. Det 

lilla ordet, förlåt ! 

Dagny Petsehler. 
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Göteborgs Morgonpos, 
Morgonens förnämsta annonsorg, 
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tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det ' 

Göteborgs Morg0npos\ 
Göteborgs största morgontidning. 

havets färgspel. 

Havet eller rättare havsytan kan 
skimra i växlande färger och färg
nyanser och èrbjuda ögat ett lika 
skiftande som vackert skådespel. 

Vad beträffar orsakerna till den
na allbëkanta företeelse inser man ju 
lätt att de olika färgerna och -deras 
förändringar ej kunna bero på vatt
net självt, utan äro framkallade av 
ljusverkningarna. Havsvattnet är 
i och för sig lika färglöst och kri
stallklart som sötvatten. Grundfär
gen bestämmes i regel av djup för
hållandena, närheten till land, havs
bottnens beskaffenhet o. s. v. Även 
den stora salthalten och den mer el
ler mindre starka tillsatsen av orga
niska ämnen torde till en viss grad 
utöva inflytande på havets färg. 

Den verkliga orsaken till det oför
likneliga färgspel, havsytan kan er
bjuda, Iha vi emellertid att söka hos 
solen. Var ocih en som vistas vid 
havskusten och njutit av soluppgån
garnas och solnedgångarnas förtrol
lande anblick, han vet att detta feeri 
har sitt ursprung i det allt upplivan
de ljuset. Purpurglöden, den guld-
flammande horisontytan, den snabba 
växlingen från ljusaste guldrött ge
nom alla rägnbågens nyanser till 
mattaste violett — allt detta är blott 
reflex av solstrålarna. 

Hur ledsna skulle vi människor 
inte vara, om vi såge oss så — som 
andra se oss! 

Eva. 

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

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

BLOMSTER-
hälsningar 
över hela jorden. Kungl. 
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Beställningar å blommor ombesörjes kost
nadsfritt under garanti för omsorgsfullt 
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VISKAFORS 

på foten 
och Ni sparar skodon, undviker 
snuva och törkylning, ty enastaende 
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 

Ordstäv. 

Den som inte vill svettas på 

sommaren, får ofta frysa på vin
tern. 

* 

"Gå med!" och "Se på!" äro 
två goda tjänare för en arbets
givare. 

* 

Den litet sår, han litet får. 

* 

Ofta äro flitiga händer i slitna 
vantar. 

* 

Bättre är enkel mat än tomt 
fat. 

* 

Bättre är salt sill vid eget bord 
än färsk gädda vid andras. 

* 

Måtlig mun gör kroppen sund. 

* 

Falsk fred gör nytt krig. 
* 

Morgonskratt är ofta aftongråt. 

* 

Hemlig sorg är tung att bära. 

me* <7 iJ5iommof̂ ! 

Begär alltid 

Kobbs 

Thé 

är enastående för 
fintvätt. 

; stot 

Han 

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

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

Unga kr Blom. som gjort 

lycka i staden, hälsar på sma I 
bondföräldrar ute på landet, 
kommer i bil och bjud-er fa w 
på en tur. Farten sättes myckeUV 
hr Blom förlorar herravälde o 
åket i en -sväng och bilen ränner 

ett M „{ter en När resenärerna etter* 
återkomma till sig sjä. v ^ 

gamle Blom beundrande. — 
där gick kvickt och fmt, 0 

får du apparaten till at •s ^ ; 
det inte finns några trad v 

Lilla Ulla-Kerstin berättar en ro
lig historia för sin m-amma: 

— Å då kom ett st-ort väldigt le
jon fram ur skogen, å elefanten 
skyndade sej att klättra upp i ett 
träd. 

Mamma mi-lt korrigerande: — Det 
vet nog lilla Ulla-Kenstin, att ele
fanter inte bruka- klättra i träd. 

Ulla-Kerstin djupt -sårad: — Na
turligtvis, men mamma måtte väl 
förstå, att den här elefanten var all
deles tvungen att klättra upp i trä
det! 

Obs.! 

Detta är det 

sista numret f 

det här året 

ef 

närma5te 

vår 

Skynda att f»»»'* 

prenumeration p® 
postkontor eller P® ' l2, 

„edition, 

Ring gärna er 

Tel. 180'°-

ObJ: 
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„jfendiga nöjen 

S t o r ®  
T e a t e r n .  

fß* RINNAN MARIZA. 

... tenel av Margit Rosengren 
t il S l"5' 
årsdagen kl. 8 Premiär: 

' FBIHETSBRÖDERNA. 

onsdag kl. 7.80 sista gångerna: 

Gas 

îorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8; 

FLICKORNA GYURKOWICS. 
Lustspel av Ferenc Herczeg. 

f j y a  T e a t e r n .  

, „ kl. 9,30—12: NYÅRS VAKA. 
)nsda® 

Torsdag kl. 8 Premiär: 
SORGLUSTIGE BARBERAREN. 

0 

"lilla Teatern. 

»m kL
8 Sr«"kL '•* 

eN SJÖMAN KOMMER HEM. 
• pfiffen kl. 1,30 Billighetsmatiné: 
^ GIFTA MIG - ALDRIG! 

Kl. 7 ocli 9: 
enT SJÖMAN KOMMER HEM. 

Ceater. 
Störd ïeatern ger i dag och i mor-

,011 för sista gångerna "Grevinnan 
Mariza" -för att sedan inleda det nya 
fet med "Frihetsbröderna ': premiär 

jå, nyårsdagen. 

lorensbergsteatern framför ett 
nytt lustspel "Flickorna Gyurko-
tfes" av Ferenc Herczeg. Pjäsen, 
som fått de bästa förhandsomnäm-
randen, har när tidningen går i press 
innu icke haft sin premiär, vårföre 

ei recension ej medhiunnits. 

Nya Teatern har på nyårsaftonen 
ki. 9,30—12 Nyårs vaka samt nyårs
dagen premiär på "Den sorglustige 
barberareri', ett muntert lustspel. 

Lilla Teatern ger -alltjämt inför 
goda hus "En sjöman kommer hem". 

SjäMörsöri--
ningsproblemet. 

Tillåt även mig att draga ett litet 
strå till stacken i denna fråga. 

Jag -skulle till en början vilja be
tona. att frågan egentligen b-or-de 
uppdelas i flera frågor, som måste 
liesvaras efter olika synpunkter. Jag 
menar därmed, att saken ställer sig 
helt annorlunda för en mor. som har 
*tt eller flera barn att försörja, dels 
därför -att hon behöver -större inkom
ster än den, som blott har sig själv 
ätt tanka på, dels därför att hon ju 
icke kan -offra hela sin tid åt för
värvsarbetet, framför allt- icke bo 
lorta från sitt eget hem. E11 andra 
uppdelning synes av nöden bland 
fen, som helt och hållet äro beroen
de av förvärvsarbete, och en annan 
kategori,, som. endast behöver en ök

ning av annars otillräckliga tillgån
gar. 

Då det här är fråga om bildade 
ivinnor, bör m-an naturligtvis för
utsätta, att det trots den bristande 
yrkesutbildningen -dock finnes kun
skaper, som åtminstone i en del fall 
torde kunna göras inkomstbringan
de. Utvägen att ge lektioner har i 
alla tider frestats a.v dem, s-orn haft 
och ha de minsta förutsättnin
gar -att på -den vägen skaffa sig nå
gra inkomster och skall därför läm
nas åsido. 

Då det här nämnts, att uthyrning 
av rum eller mottagande av inackor
deringar numera icke längre är lö
nande, -är jag utan vidare med, v-ad 
det första beträffar. Inom parentes 
skulle -det väl vara lämpligt, om de 
många, väls itu er-ade familjer, -som nu 
hyra ut rum endast därför -att de ha 
mera utrymme, än de själva behöva, 
ville besinna, vilken illojal konkur
rens de i själva verket utöva, Detta 
ingalunda för att försvara något 
slags hyresocker, ut-a-n endast därför, 
att en fullt berättigad och m-e-r än 
behövlig inkomst därigenom avhän-
des deras mindre lyckligt lottade 
medsystrar, mest av den klass, som 
d-et i detta inlägg är fråga -om. 

Mottagandet av inackorderingar 
torde icke heller bliva någon .affär 
i en större familj, s-om då måste leva 
på samma sätt s-om dessa, d. v. s. 
rätta framför allt sin mathållning 
efter en -annan standard, men kan -sä
kert räcka, till för en ensamstående 
dam med tillräckliga kunskaper på 
-det husliga området och med mått
liga anspråk för egen del. 

Som i allmänhet ny-a uppslag 
skulle j-a-g vilja föreslå följande. 
Hur ofta händer det icke, att tillkom
st-en -av en liten världsmedborgare 
vid sidan av all den glädje, som hän
delsen framkallar, medför icke så 
litet ängslan hos modern fö-r hus
hållets och den övriga familjens 
skull? Händer -det icke understun
dom också, att husmodern skulle be
höva resa bort, kanske på grund av 
en nära anhörigs sjukdom eller ett-
dödsfall inom familjen, kanske av 
en så glädjande orsak som ett bröl
lop eller ett barndop, men icke vå
gar det, emedan hon icke har någon 
tillförlitlig vikarie att tillgå? 

Andra tänkbara fall, då en bildad 
dam skulle kunna få användning för 
sin förmåga och ersättning .för sina 
tjänster äro, då t. ex. äldre eller 
klena personer, som kanske icke ha 
råd att hålla sig med en permanent 
sällskapsdam eller sköterska, be
höva någon, som kunde läsa högt för 
dem, skriva brev, följa dem på .pro
menader etc. -och kunde fa -anlita 
dem i mån av belio-v. Vidare, dä 
folk, s-orn icke hålla sig med tjänar-
inna, men dock ibland vilja gå ut en 
kväll, visste någon, som ville ta hand 
om barnen. Mer-a- dylikt skulle helt 
säkert kunna uttänkas, men allt 
detta kräver för sitt förverkligande 
ett förmedlingsställe. Kanske det 
vore möjligt att inrätta ett sådant 
vid -stadens arbetsförmedling, -som 
väl knappast hittills har sysslat med 

•• 

Hr l)an inte 
nöjd? 

De underbara metamorfoser kvin
nan oväntat och plötsligt undergår 
ifråga om sitt utseende och sin 
kroppsform allt efter modets krav 
har alltid varit en källa till förvå
ning för världen. Mrs Cecil Che
sterton behandlar på ett roligt sätt 
denna fråga i Sunday Express. 
Hon skriver: 

"Gummigördlar äro ett fördärv 
för hälsan!" Så lyder de lärdes 
härskri inför de modärna guinmi-
korsetterna. Huden blir instängd 
och kan icke utsöndra kroppens 
förskämningsprodukter som sig bör 
och musklerna bli lösa och slappa! 

Det tycks nästan som vore det 
inte längre sedan än i går att lä
karna varnade oss för allt det onda, 
varmed den vanliga korsetten med 
sina valfiskben eller stålfjädrar 
hotade kvinnans hälsa. 

Då hettes det att lungorna kunde 
inte andas och att mellangärdet 
och levern klämdes ihop. 

När klagoskrien varat en tid 
slängde vi korsetten och formerna 
fingo svälla ut bäst de gitte. Men 
nu var inte det heller bra. Vi 
måste smärtna, förkunnades det. 
Med dietens hjälp! Och så ströko 
vi villigt färskt bröd, potatis, grädde, 
socker och godsaker (som är vår 
svaghet) från matsedeln, alltid be
redvilliga att följa tidens krav. 

Men det tillfedsställde ändå inte 
i längden dan medicinska veten
skapen. Motion! Gymnastik! ljöd 
det i korus. Träna era muskler, 
gymnastisera benen, gärna genom 
dans, rytmisk eller annan. Och vi 
började dansa. Unga, gamla, me
delålders. Men det var verkligen 

dylik-a anställningar; eller också kun
de -det väl tänkas, -att 'den nystarta
de byrån för uträttande av alla slags 
uppdrag ville åtaga sig denna upp
gift mot en billig -avgift. 

Naturligtvis är en fa-st anställning 
alltid att föredraga framför dylika 
tillfälliga uppdrag; men dessa sena
re torde vara lättare att få och kun
na möjligen i somliga fall småningom 
föra till mera stadigvarande arbete. 

M. Å. 

förmätet att tro att detta skulle 
tillfredsställa hälsoexperten i man
nens skepnad. Ack nej! Det hette 
i stället när dansandet och motio
nerandet pågått en tid: Ni för
brukar muskel- och nervkraft i onö
dan på det här sättet och får en 
onaturlig förkärlek för nöjen och 
förströelser. 

Lydigt — ty sådan är kvinnan, 
förkrossad av mannens visdom — 
fogade vi oss häri och lade bort 
det myckna motionerandet. — 

Vad ligger nu, måntro, bakom 
detta aldrig upphörande intresse 
för den kvinnliga kroppsformen 
och kvinnlig "hälsa"? Det är för
låtligt att vi undra. Ty sedan ti
dernas begynnelse ha vi hugnats 
med samma låt: att vi äro än för 
feta, än allt för magra. För mu
skulösa eller alltför svaga och bräck
liga. Jo, klagovisorna, vart och 
ett barn av sin tid, mynna alla ut 
i samma skenbara ängslan för att 
kvinnan i än det ena, än det an
dra fallet "äventyrar sin förmåga att 
föda barn". Historiens fakta visa 
dock otvetydigt att kvinnan, vare 
sig hon är mager eller fet, och 
skrudad i stålfjäder- eller gummi
korsetter dock fortsätter att enligt 
naturens ordning föda sina barn. 

Det finnes hos kvinnan en aldrig 
svikande förmåga att låta kropps
formen anpassa sig efter tidens 
d. v. s. mannens skiftande skön
hetsideal. Genom smärtor kunna 
vi få fram skönhet. Genom tortyr 
charme. Är det icke underbart? 
Mannen kan sannerligen icke över
träffa oss härutinnan. Den kine
siska kvinnan snör in sina fötter 
och uthärdar de mest helvetiska 
kval bara för att få den åtråvärda 
vaggande gång, som kommer den 
gule mannens hjärta att smälta 
som smör för solen vid hennes 
åsyn. Och vad den kinesiska kvin
nan åstadkommer med sina små, 
små hopsnörda fötter, det- åstad
komma vi europeiska kvinnor med 
våra figurer och ansikten. 

När den manliga smaken före
drar kvinnan med fyllig barm och 
svarvade höfter — ja, då bli vi 
sådana. Och sjunger mannen det 
långa hårets lov få vi strax långt 
hår. Men om det sen är vårt eget 
eller någon annans eller en ljuvlig 
blandning av låda lera, lämna vi 

därhän! 

Kurma vi läea 

varandras tankar? 
]<fågra uppseendeväckande experiment. 

Av * * * 

En del högt ansedda personer i 
London ha i dagarna företagit en rad 
experiment- ifråga om tankeöverfö
ring (själisk ifjärrverkan, telepati) 
och de därvid vunna resultaten äro, 
enligt uppgift, de märkvärdigaste, 
som hittills framlagts inför det frej
dade engelska "Sällskapet för psy
kisk forskning". 

Experimenten utfördes i mr Ger
hard Balfours hem ,i närvaro av sju 
mötesdeltagare, bland vilka märktes 
earlen av Ba-lfour -samt mr J. G. Fid-
dington, ordförande i ovannämnda 
sällskap. Den person, med vilken 
försöken anställdes, var professor 
Gilbert Murray. 

Vid ett av dessa tillfällen sutto 
mötesdeltagarna i -en ring i salongen 
och en efter en meddelade viskande 
vad han eller hon tänkt på och ön
skade skulle på telepatisk väg över
föras till professor Murray. Mellan 
varje sådan överenskommelse inkal
lades denne, vilken under överlägg
ningarne befann -sig i matsalen, skild 
från .salongen a-v ett annat c:a tolv 
meter långt rum. Alla dörrar voro 
stängda, och det var salunda absolut 

Yill NI göra affärer i det livs
kraftiga Småland, söker Ni den 
förträffliga småländska arbets
kraften, idealisk både för hus 
ocli hem, fabrik och kontor, då 
är den absolut säkraste vägen 

S M Å L A N D S P O S T E N  
som har provinsens största upp
laga, ja en av de största i sven
ska landsorten : 

13,157 
i postupplaga 

16,600 
i totalupplaga 

Utgivningsort: V Ä X J Ö 

Fastän en del kvinnor hårdnac
kat påstå att de "bobbat" eller 
"shinglat" sitt hår för att spara tid 
eller besvär eller för att slippa hu
vudvärk (tungt hår och många hår
nålar ge lätt sådan!) tala de all
deles icke sanning. I riksdagen 
eller utanför, på kontoret eller 
hemma friserar och klär kvinnan 
sig (törs man vara så uppriktig?) 

för att "behaga" mannen. 
Men mannens kvinnliga skön

hetsideal växlar tyvärr lika nyck
fullt och hastigt som vinden som 
blåser och shingle-jazz-puder-typen 
av idag är törhända i morgon för
bytt till en värdig kvinna med ju-
nonisk gestalt. "Skapelsens herre" 

får vad han önskar. 
Är han icke nöjd? 

GIV 

Rut 
o c h  

Hanna 

Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

uteslutet, att professor Murray kun
de höra vad som förehades inne i 
salongen. 

De tre första experimenten gåvo 
negativt resultat, men -det fjärde lyc
kades i det närmaste och det femte 
fullständigt. För att visa hur pass 
invecklade försöken voro kan näm
nas -att det tänkta "föremålet" vid 
det sist nämnda experimentet var 
mordet på Thomas à Becket. 

Då professor Murray skulle be
skriva de tankebilder lian i detta fall 
mottagit, sade han: 

— Det är någon som mördas i en 
kyrka. Min första uppfattning var, 
att saken hade något att skaffa med 
bolsjevikerna, men det är inte fråga 
om något ryskt. Jag skulle tro" att 
det är Thomas à Becket. 

Lord Balfour, som själv deltagit i 
experimenten, -och därvid visat sig 
vara en lika framstående tankeav
sändare som -professor Murray är en 
god tankemottagare, gör gällande, 
-att man här står inför ett klart och 
överbevisande ifall av tankeöverfö
ring, men, tillägger han, även om 
själva företeelsen på detta sätt kan 
namnges är -det -omöjligt att förkla-r 
ra, hur denna överföring av tanken 
försiggår. Det vill synas, säger 
ha-n, som -skulle man här stå inför 
en hemlig förmåga, vilken antagli
gen finnes hos alla -människor, ehu
ru hos 'de flesta i det närmaste out
vecklad. 

(Professor Murray har genom lång
variga övningar tillsammans med en 
dotter uppdrivit sin t-ankeläsnings-
förmåga till den styrka den nu 
äger.) 

De här ovan under vetenskaplig 
kontroll verkställda experimenten ha 
väckt betydande uppmärksamhet och 
diskuteras livligt i de stora engelska 
ti-dningarne. Bland de vetenskaps
män, .som ansluta sig till åsikten, att 
man här -står inför fullt bevisad tan
keöverföring är den berömde natur
forskaren sir Oliver Lodge. 

Professor J. S. Haldane -söker 
emellertid en annan förklaring, som, 

Ett nytt år stundar 

G L ,  Ö M  E J  
att prenumerera på och annonsera 
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Jag har alltid trott, och jag hade 
ratt att göra det, att ert sunda för-
^*ft till sist skulle segra och ert hjär-

• Men om jag så fullständigt miss-
ai't mig på er persorii så måste jag 

^aturligtvis bära följderna av min 

ïïihet. Endast en narr kan hysa 

en ung flicka, som i valet 
en sådan stackare som Smith 

Först nu inser jag hur orätt det var 

av mig att bedja er bli min vän. Det 

var själviskt av mig — förlåt! 

Gripen av hennes förtvivlan, vars 

äkthet var höjd över allt tvivel, räck

te Mallory ut armarna för att skyd

dande sluta henne intill sitt bröst, 

men Lilith vek undan: — Nej, nej! 

Aldrig mera, viskade hon med bristan

de stämma. Jag borde ha undvikit 

er, flytt undan er kärlek — förlåt 

mig ! 
Hon vände sig bort och skyndade 

gråtande därifrån. 

llllit till 

^llan 
och 
dr; 

en man med min karaktär, före-
ai den förstnämnda. 

Vri har inget val, stammade hon 
tande sina händer av förtvivlan. 

Kap. XXI. 

Försiktigt smög hon sig in i bygg
naden. Halvvägs upp i trappan till 

övra våningen hörde hon fru Ames 
röst nerifrån vardagsrummet: — Li

lith ! Lilith ! 
Ett ögonblick stod hon tvekande 

om hon skulle hörsamma kallelsen. 

— Lilith ! Lilith ! 
Fru Ames' förut milda röst hade 

nu fått en befallande klang, vilken 

syntes få ett gensvar i Liliths ansikts

uttryck, vilket hårdnade och fick ett 

drag av trots. Hon sprang raskt upp

för trappan och in i sitt rum, vars 

dörr hon reglade. När någon efter 

stund knackade på, fäste hon inget 

avseende därvid. 
Först då den stora klockan i hal

len med skarpa slag slog fyra, gick 

hon ner till modern i vardagsrummet. 

Fru Ames, som föreföll nervös och 

orolig, såg upp med en ängslig blick, 

då dottern kom in. Lilith hade sökt 

att utplåna spåren av förmiddagens 

häftiga sinnesrörelse, men hennes ö-

gon voro ännu förgråtna. 
— Jag förstår inte var du hållit 

hus hela tiden, utbrast fru Ames' ner

vöst. 
Stödd mot en stolsrygg stod Lilith 

och såg ned i moderns ansikte. 

— Jag har varit uppe på mitt rum, 
svarade hon, och jag har använt ti
den till att i minnet återkalla allt vad 
som hänt och nu vill jag be dig för
klara en del punkter, som jag inte får 

någon klarhet i. 
Denna begäran tycktes fylla fru 

Ames med verklig olust: — Har 

vi inte talat tillräckligt om allt 
det där? Skall vi nu börja från 

början igen? 

— Det måste ske, svarade Lilith i 
kort ton. Jag måste ha rent be
sked. Naturligtvis förstår jag vart 
dina smycken tagit vägen, men 
varför har Eric tagit min check
bok? 

— Ack, kära barn, slog fru Ames 
otåligt ifrån sig, inte har han ta
git checkboken. Han fick några 
av mina smycken — det erkänner 
jag. Stackars gosse, han kunde ju 
inte stanna, när Grieve kommit 
till trakten, och han kunde inte 
resa tillbaka till London utan pan
gar, och du vet att min kassa var 

i det närmaste tom — 

— Han borde verkligen skäm
mas, utbrast Lilith häftigt. Jag 
är alldeles säker pa att han tog 
dina smycken utan att fraga om 
lov och även min checkbok 

— Nej, hur kan du bara tro nå
got sådant, avbröt iru Ames före
brående. Din checkbok har ju in
get värde för honom — du tror 
väl ändå inte att han skulle vilja 

skriva ditt namn? Det skulle ju 

vara rena självmordet! 
Lilith såg icke övertygad ut. 
Har han varit här i natt fråga

de hon? Du har släppt in honom, 
kan jag tro, och han har begagnat 
tillfället att smyga omkring och 
taga med sig det som han fatt 

lust till. 
Fru Ames satt tyst och Lilith 

gick bort till fönstret. Simmonds 
bar in té, men fru Ames beordrat, 
och denna serverade nu drycken 
under det att hon tillkastade dot

tern eu ängslig blick. 
— Det ordnar sig nog alltsam

mans sade hon. Jag börjar skym
ta en utväg ur alla våra svårighe
ter. 

— Gör du verkligen det? 
Fru Ames for tillsammans vid 

detta utrop som rymde så mycken 
förtvivlan, en så absolut hopplös
het. Aldrig hade hon sett den 
unga flickan så fullständigt uppgi
ven, aldrig hade hon hört henne 
tala i så bitter ton. 

— Ja, varför skulle det inte va
ra möjligt, kära barn sade hon 
milt. Det moln som så länge och 

så hotande hängt över oss har nu 
skingrats och vi tre kunna ater 
börja leva ett nytt och lyckligt liv. 

Då lion inget svar fick fortsatte 
hon långsamt: Har det hänt nå
got som gjort dig ledsen? Du 
ser så betryckt ut och du har grå
tit. Jag är säker på, att det är 
den där odräglige Mallory, som 
gjort dig upprörd, och så det där 
dumma skvallret som, enligt hans 
påstående, fröken Bamber spritt 

ut. 
Lilith svarade icke häller på 

detta och fru Ames tillade: 
— Jag var i alla fall vänlig 

mot honom. Det kan du da inte 

säga annat, 
— Ja, svarade Lilith, häftigt. 

Men det är utan all betydelse. Jag 

får aldrig mer återse honom. 
— Såå, sade fru Ames efter att 

ha övervunnit sin överaskning! — 
Du har träffat honom sedan han 

var här i förmiddags? 
Jag passade på honom ute 

på vägen, då han gick härifrån. 
-— Berättade du något för ho

nom. 
Lilith höjde på axlarne: — Vad 
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hur egendomlig den än låter, clock 
isynes ha fog för sig. 

Han påstår, att det icke är fråga 
om en överföring av tankar utan av 
ljud! Professor Murray hör vad mö
tesdeltagarna säga, ehuru han och 
de befinna sig i olika rum med yt
terligare ett rum mellan sig och med 
dörrarne stängda. Det har nämligen 
visat sig, att det tänkta också måste 
sägas, om än endast med viskande 
stämma, för att professor Murray 
skall kunna uppfatta det. Det blott 
och bart tänkta undgår honom full
ständigt! 

— Det är självklart, anmärker 
professor Haldane, att det här, ehu
ru man måste räkna med ljudvågor, 
icke är fråga om ett hörande i vanlig 
mening — professor Murray hör på 
undermedveten väg. Men även i 
detta fall, tillägger han, är fenome
net utomordentligt intressant. Det 
visar nämligen hur underbart käns
ligt för intryck vårt undermedvetan
de är och att dessa intryck, i regel 
fullständigt omedvetna, på vägar, 
som vi ännu icke känna till och så
lunda icke häller behärska, någon 
gång kunna nå fram till vårt med
vetande som tankar och tankebilder. 

Icke häller dessa experiment ha 
sålunda kunnat giva det länge sökta 
definitiva svaret på den betydelse
fulla frågan, om det existerar någon 
hemlig förbindelse mellan våra tan
kevärldar, om vi kunna känna andras 
tankar eller påtvingas dem, om vi 
själva kunna läsas av andra som 
uppslagna böcker, o. s. v. 

Många av vår tids, psykologer 
hålla före, att tankeöverföring icke 
blott är möjlig utan även utomor
dentligt vanlig, ehuru vi icke ägna 
saken någon uppmärksamhet. 

Den på detta område kände ame
rikanske författaren Prentice Mul-
ford har kraftigt tagit till orda för 
uppfattningen, att vi stå under stän
dig, ond eller god, mental påverkan 
av andra — ofta hemlig och omed
veten! — och att vi även utöva en 
sådan gent emot dem.. Blotta tanken 
spelar här en lika stor roll som det 
talade eller skrivna ordet. 

Detta påstående är icke bevisat. 
Det skulle å viss utsträckning ha 
varit det-, om professor Murray vid 
de i London anställda försöken lyc
kats uppfatta det enbart tänkta, vil
ket han jii inte kunde. Yår erfa
renhet synes dock ge Prentice Mul-
ford rätt. Hur ofta ha vi icke känt 
att människor genom sin blotta när
varo eller därigenom att vi på något 
sätt ha med dem att göra påföra oss 
tankar av håglöshet, iav missmod, av 
fruktan, av låg innebörd eller av 

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. 

styrka, kraft, glädje, renhet o. s. v. 
Eller är detta "påförande" endast 
skenbart och välla dessa tankar och 
förnimmelser npp ur vårt eget inres 
hemliga djup? 

En annan modärn psykolog Leo 
Erichsen tror likaledes på möjlighe
ten av att vi kunna känna andras 
tankar. — Tänkandet, skriver han i 
sitt arbete "Sinnliches — übersinn
liches", är 'en psykofysisk energiut
veckling, en dynamisk process, en 
rörelse, vilken utgår från vår hjärna 
•som vågor eller strålar, vilka nå fram 
till andra människors medvetande. 
Vi utsända ständigt tankevågor, tan
kestrålar i den oss omgivande värl
den. 

Dessa vågor och strålar äro, påstår 
han, kännbara. Gör ett försök! 
Fixera i konsert- eller teatersalon-
gen en framför er sittande person. 
Han vänder ryggen åt er och kan 
sålunda icke observera, att han är 
föremål för .uppmärksamhet, men 
icke desto mindre börjar han snart 
visa en påfallande oro. Han skru
var på sig och slutligen ivänder han 
sig om, liksom tvingad av en osyn
lig makt. Han har känt, faktiskt 
känt tanken! 

Hur ofta, tillägger han, händer 
det icke människor, som leva till
sammans, att de känna varandras 
tankar, att den ene utsäger just vad 
den andre har på hjärtat! 

Den belgiske författaren Maurice 
Maeterlinck har på ett indirekt sätt 
berört tankeöverföringen i sitt ar
bete: "Den ringes rikedomar", av
snittet "Tystnaden". 

Han gör gällande att ordet aldrig 
förmedlar verkliga d. v. s. de bety
delsefullaste, de absolut sanna och 
fullständiga meddelandena mellan 
människorna. Det är under tystna

den. själarne lyssna till och förstå 
varandra. Icke den passiva tystnad, 
som är slummer och livlöshet, utan 
den aktiva, den vakna tystnaden, 
som är fördjupat och förtätat liv. 

— Även de oförsiktigaste av oss 
tiga därför icke i sällskap med den 
förste bäste, skriver Maeterlinck. Det 
instinktiva medvetande vi alla äga 
om den översinnliga verkligheten sä
ger oss, att det är farligt att tiga 
tillsammans med någon, som man 
icke vill lära känna eller som man 
icke tycker om. Ty orden mellan 
människor förflyktigas, nien har 
tystnaden ett ögonblick fått tillfälle 
att verka, så utplånas den aldrig. 
Och det är därför att vi alla känna 
till denna dunkla makt och dess far
liga verkningar, som vi hava en så
dan stor fruktan för tystnaden. Vi 
kunna, när så måste ske, uthärda den 
enstaka tystnaden, vår egen tystnad, 
men den mångfaldigade tystnaden o. 
i synnerhet en folkmassas tystnad är 
en övernaturlig börda, för vars oför
klarliga tyngd de starkaste själar 

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. 

bäva. Vi använda en stor del av vår 
tid på att uppsöka ställen, där tyst
naden icke råder. Så snart två eller 
tre människor träffas, tänka de först 
av allt på att fördriva den osynlige 
fienden, ty hur många vanliga vän
skapsband hava icke uteslutande sitt 
upphov i hatet till tystnaden." 

Ger vår egen erfarenhet Maeter
linck rätt? 

Hur egendomlig och oförklarlig är 
icke den känsla av oro, av obehag, 
av plåga vi erfara, när tystnaden 
sänker sig över ett till fest samlat 
sällskap! Hur febrilt och ängsligt 
söker icke var och en ett samtals
ämne, även de't torftigaste, för att 
slunga in i och fylla denna hemska 
tystnad, som om den fortfore en 
kvart, en halvtimme antagligen 
skulle driva oss, från förståndet eller 
i vild flykt ut ur gästabudssalen. 

Kunna vii göra oss verklig reda 
för denna med något liknande blyg
sel förenade känsla? Är det själva 
tystnaden som plågar oss? Men är 
tystnaden verklig tystnad, ljudlös? 
Våra röster höras icke, men våra 
tankar? Det muntliga meningsut
bytet har upphört, men i stället för 
att känna oss isolerade genom, skyd
dade av tystnaden ha vi en irrite
rande förnimmelse av att vi kommit 
varandra alltför nära inpå livet, att 
vi liksom känna de andras väsenden 
och att vårt eget är utlämnat åt dem. 
Det är som om vi plötsligt komme 
på oss med att vara alltför lätt and
ligt klädda. I samma ögonblick 
samtalet, i sig självt hur värdelöst 
som hälst, åter kommer i gång, draga 
vi en samfälld suck av lättnad. Or
den och de tomma fraserna äro oss 
som en skyddande mantel, bakom 
vars lyftade flik vi dölja vårt verk
liga anlete. 

Varför kännes tystnaden så ho
tande, så direkt farlig i närvaro av 
en person, för vilken vi hava något 
av vikt att dölja. Varför tillgripa vi 
vid sådana tillfällen begärligt pra
tet om ovidkommande ting som bä
sta skyddsmedel? 

Vi känna att Maeterlinck har rätt, 
när han säger, att vi tala när vi icke 
vilja förnimma våra medmänniskor 
och ej häller vilja förnimmas av dem. 
Vi tillämpa instinktivt denna regel 
i vårt eget liv. 

Det naturliga vore dock att i 
tystnaden se en absolut pålitlig, tyst
låten bundsförvant. Han är det ic
ke. Han är en förrädare. Vi känna, 
även om vetenskapen icke lyckats 
och aldrig skall lyckas bevisa det, att 
hans tysta stämma är starkt ljudan

de och hänsynslöst uppriktig. Den 
lyder icke vår vilja, anpassar sig ic
ke efter våra önskningar utan för
råder oss, förråder oss genom att på 
ett tyst men för andra förnimbart 
sätt utropa våra tankar! 

julkaktus. 
Dess vård. 

Allas vår bekante och midvin-
terblomstrande julkaktus skiljer 
sig väsentligt från de vanliga 
klotformiga vasstaggade kaktus
arterna. Stänglarne äro tillplat
tade och avdelade i leder. Från 
den yttersta av dessa och under
stundom ocså från längre in va
rande springer vid juletid fram 
en utomordentligt vacker blom
ma, till färg och form något på
minnande om "bloddroppen". 

Blomningen är ofta enastående 
rik — ett hudratal blommor är 
ingen sällsynthet. Ibland kan 
man nå upp till det dubbla anta
let. 

Julkaktusens hemland är Bra-
cilien. Den växer icke som många 
dess släktingar på torra, steniga 
och starkt solbelysta platser utan 
inne î skogarne på träden i ihå
ligheter, där jord och växtavfall 
samlats. 

En julkaktus bör vintertiden stå 
nära ett fönster men dock skyd
dad för kyla och drag. Må man 
komma ihåg, att dess egentliga 
luftstreck är varmt och dess växt-
plats fuktig! 

Skötseln måste rätta sig däref
ter. Alltså varm men icike torr 
luft. Har man värmeelement, är 
en daglig varsam överstrilning 
med ljumt vatten att rekommen
dera. 

Växten är svårskött i fråga om 
vattning. För mycket vatten och 
den ruttnar, för litet och den tap
par stjälkarnes ytterled, blom
sterleden. 

Man har två slag av denna vack
ra kaktus, den rotäkta, där stjäl
karne växa direkt ur jorden och 
den ympade med en enda stam, 
från "vilken stjälkarne hänga ned. 
Stammen är av en annan kaktus
art. 

Den ympade julkaktusen är me
ra lättsikött än den rotäkta och 
därför också duktigare och pålit
ligare i fråga om blomningen. 

Denna synes också i icke ovä
sentlig mån vara beroende av om 
trädet hunnit vänja sig vid det 
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rum, där det står. Det kan gå 
både ett och ett par år, innan 
växten riktigt kommer i gång med 
sitt arbete. Hav tålamod ! Den 
kommer en gång att ge er riklig 
lön för er möda och er omsorg. 

Efter blomningen skall kaktu
sen ha en tids vila med sparsam 
vattning. Behöver den en större 
kruka, så omplantera den efter 
vilotidens slut. 

Denna kaktus tål icke att stå i 
solskenet under sommaren! 

Nyutkomna böcker 
Tjugofem år på Ceylon. Minnen 

och äventyr av John Hagenbeck. 
Förord och till svenska av Birger 
Mörner. Rikt illustrerad. Pris 6:—, 
inb. 7:75. Bokförlaget Natur och 
Kultur, Stockholm. 

John Hagenbecks av greve Mörner 
till vårt språk överflyttade bok om 
Ceylon bjuder på en frisk och un
derhållande läsning. Det är ingen 
vetenskaplig avhandling, so-m här 
bjueds, icke heller en reseskildring av 
det vanliga slaget, baserad på mer 
eller mindre flyktiga intryck, utan 
en vaken och duglig mans erfarenhe
ter av Ceylons natur och kultur, dess 
folk och djurvärld, grundad på 25 
års framgångsrik verksamhet på ön. 
Illustrationerna äro både många och 
roliga, översättaren har själv bidra
git med en del. 
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Goethes Faust. En vägledning av 
rektor Hilding Andersson. N. o. K. 
nr 34. Illustrerad. Pris 2:25, inb. 
3:—. Bokförlaget Natur och Kul
tur, Stockholm. 

Dessa studier i Goethes Faust vän
da sig ej i första hand till kännare 
och, specialister utan till en bredare 
publik, som är i behov av vägledning 
och orientering inom den germanska 
diktningens största, men i sina de
taljer ingalunda lättåtkomliga verk. 
Såsom rektor Herman Söderbergh, 
vilken i ett företal gjort en vacker 
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Lain. Hu ! 

Erica. Nej, under all kritik var 
art. ej. Men måttet för införande 
höll den icke häller. Tag nya tagt 
övning ger färdighet! 

B. O. Hjärtligt tack för medde
landet, som vi säkert skola kunna 
draga nytta av. 

Hr A—n h., Rio de Janeiro. Tack 
för den brasilianskt varma, av oss 
högt skattade hälsningen. Yår åter-
hälsning har samma värmegrad. 

Mottag gärna ett råd av din vän,, 
men icke en gåva den du icke kan, 
gengälda. 

II. C. Andersen. 

Söker du en väns hjälp så se gla<£ 

ut. 
J. G. Herder. 
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skulle det ha varit? Han tycks ha 
reda på allt. 

Fru Ames rynkade pannan: — 
Läkarne bruka ju vara tystlåtna, 

men på den här unge mannen li
tar jag inte riktigt. 

— An sedan? Även om han be
rättar allt vad han letat reda på 
om oss, betyder det ju ingenting. 
Det är sannt vad du sade. Vi 
börja nu ett nytt liv, och den här 
trakten har snart sett QSS för sista 
gången. 

— Ja! utbrast den gamla damen 
med en iver, som lion inte lycka
des dölja: 

— När går hyrestiden ut för 
oss? Om sex veckor, inte sannt. 

— Det är inte möjligt att du 
vill stanna kvar här så länge, in
vände fru Ames irriterad. Nu sedan 
Grieve kommit hit, bränner mar
ken under mina fötter. Och dess
utom Lilith — du måste förstå, 
att det med hänsyn till dttt eget 
sinneslugn, din egen lycka är bäst 
att du icke återser doktor Mallory. 

— Min lycka, upprt-pade Lilith 
med en stämma som förrådde den 
djupaste förtvivlan. Om någon lyc

ka kan det nog aldrig bliva tal 
om för min del. Jag har tagit 
avsked av honom för alltid. 

— Hon närmade sig modern och 
med blicken i hennes fortfor hon 
lidelsefullt! — Jag har gjort allt 
vad du kunnat begära av mig. Jag 
har stött honom tillbaka, visat bort 
honom — vi är skilda åt för livet. 

Ett omisskänligt drag av lättnad 
gled över fru Ames ansikte vid 
denna försäkran. Kära barn, det 
är bäst så. Det måste ju sluta på 
detta sätt, om du inte ville bryta 
ditt högtidliga löfte till Eric. 

Tala inte om Eric! utbrast Li
lith häftigt. 

Fru Ames bet sig i läppen: — 
Nu när du beslutat dig för att 
hålla ditt ord till honom, bör du 
försöka tänka på de goda egenska
per han dock har bredvid sina svag
heter. Jag erkänner, att han bu
rit sig illa åt, men han är ju inte 
stort mer än en pojke. Det skall 
nog bli hållning och karaktär på 
honom när ni blivit gifta. Du vet 
hur förälskad han alltid varit i dig 
och han kommer att vara som vax 

i dina händer. — Var är han nu? 
avbröt Lilith moderns lovsång. 

Fru Ames förstod att en viss 
försiktighet och återhållsamhet här 
voro av nöden. 

— Jag antar att han är i Lon
don vid det här laget, sade hon. 
Han fick min tillåtelse att stanna 
här i natt, men han måtte ha av
lägsnat sig härifrån mycket tidigt. 

Lilith drog en suck av lättnad: — 
Då slippa vi antagligen att återse 

honom så länge vi äro kvar här. 
I detta ögonblick tycktes en blixt

lik tanke av förfäran genomkorsa 
fru Arnes hjärna. 

—Hur var dét du sade? Du har 
brutit med Mallory. Definitivt? 

Ja, 

Fru Ames rusade upp ur sto
len: — I så fall anser han sig tro
ligen löst från sitt löfte att söka 
träda i förbindelse med sir George 
Paradine? 

Lilith gav modern en förvånad 
blick utan att förstå orsaken till 
den häftiga sinnesrörelse, för vil
ken hon syntes vara ett byte: — 

Antagligen gör han det. Men 
vad har det att betyda? 

Vad det har att betyda, mumlade 
den gamla damen skräckslagen. 

Men i nästa ögonblick hade hon 
återvunnit sin självbehärskning, 
tvingande sig till tystnad. 

— Jag förstår inte, fortsatte Lilith 
inträngande. Vad gör det om 
doktor Mallory utfrågar sir Geor
ge Paradine? Denne kan ju inte 
säga honom något annat eller me
ra än vad han själv gissat. 

Fru Ames vände sig bort från 
henne utan att svara och gick utan 
att helt kunna dölja sin upphets
ning ett par slag av och an i 
rummet. Hennes läppar rörde sig 
sakta, men de ord hon viskade för 
sig själv hördes icke : — Så nä
ra målet och dock i fara att för
lora hela spelet! 

— Mamma vad är det? utbrast 
Lilith mod ömhet, förskräckt över 
moderns sinnesrörelse, vilken hon 
fann fullständigt oförklarlig. Det 
måste finnas något som du dolt för 
mig. Ja, alldeles säkert. Du har 
faktiskt inte varit dig lik sedan den 
dagen, då du besökte sår George. 
Du har varit förbehållsam mot mig 
sedan dess. Vad hände när du var 

hos honom? Vad sade han till dig? 
Vad är det i denna sak som du döl
jer för mig? 

F ru Ames tvingade sig till att 
skratta: -r— Kära barn, sade hon med 
en röst, som ännu skälvde av sin
nesrörelse, det är ingenting. Jag 
är en sådan gammal stackare. Vil
ken förflugen tanke som hälst kan 
fylla mig med namnlös skräck. Mitt 
nervsystem är fullständigt förstört, 
men du vet — jag har gått igenom 
så mycket, lidit — 

Hon förde näsduken till ögonen, 
men Liliths nyfikenhet var väckt 
och hon kunde inte befria sig från 
misstanken att något av vikt dol
des för henne. 

— Det är mycket antagligt, fram
kastade hon i hopp att få modern 
att bekänna kort, att sir George gör 
visit hos oss när han får veta, att vi 
ämna resa härifrån. 

—• Jag vill inte ta emot några 
besök, protesterade fru Ames häf
tigt. Jag hatar den här trakten, jag 
hatar människorna som bo här och 
jag får inte tillbaka mitt sinneslugn 
förrän vi komma bort härifrån! Hon 
kastade sig i dotterns armar och ut

brast med lidelsefull 'häftighet. —* 
Låt oss resa härifrån! Från detta 
rysliga ställe, där vi varit så olye 
liga och där luften är förgiftad » 
onda och lögnaktiga rykten om os-
Jag hatar dem — dessa skvaller» 

tiga kvinnor och dessa påträngas 

nyfikna män! Jag uthärdar 
se dem mera. Ack, låt oss resa 

ifrån — nu — genast! 
(Forts). 
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