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Sänd Eder Tvätt 

Tvättanstalten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb le\ erans. 

Denna tidsföreteelse att de gifta 
kvinnorna i allt större utsträckning 
och utan tvingande skäl överge hem
met, anförtro dess vård, barnens till
syn och fostran åt legda främmande 
personer liksom deras accepterande 
av tanken på gemensaimh etshushåll, 
gemensamma barnkamrar och vagg
ealar sammanfaller nära -med tidens 
klo mmiu ni sti ska strä via nden. 

Dessa gå som 'bekant ut på att om
störta det bestående samhället. En 
av de viktigaste förutsättningarne 
för att detta skall lyckas är att 
hemmet, samhällets grundval, för-
störes. I d:en kommunistiska staten 
existerar äktenskaplig förbindelse, 
men båda makarne äro skyldiga att 
deltaga i arbetslivet. Vad barnen 
beträffar skiljer staten dem från för-
äldrarne och låter dem växa upp i 
de statliga barnhemmens vaggsalar 
och barnkamrar. Hemmets idé har 
utplånats. Är det dessa för mänsk
ligheten fördärvliga syften kvinnor
na vilja tjäna? 

För de ogifta obemedlade kvin
norna, som arbeta för livsuppehället, 
är konkurrensen om det knappa ar
betet från de gifta kvinnornas sida-
till verkligt och stort förfång. För 
de sistnämnda betyder förvärvsarbe
tet en förbättrad levnadsstandard, 
•för de förstnämnda den enda heder
liga utvägen att uppehålla livet. 

Hela den kvinnovärld, både den 
p-ifta och den ogifta, vilken vill 
skydda hemmet och drömmer om dess 
renässans, är avgjord motståndare 
till de gifta kvinnornas förvärvsar
bete. 

Att gifta sig, framhålles det, är 
för en kvinna icke att upptaga en 
sysselsättning vid sidan av förvärvs
arbetet. 

I Vitrums FERROL 
= är det kraftigast aptitgivande och mest stär-
= kände av alla moderna organiska järnpreparat. 
= Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm-
= tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
EE största verkan. Dess angenäma smak gör att 
EE det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

J Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 
Laboratorium, Stockholm. 

= Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Ü Fäs pä alla apotek. 
= Om Vitrums F e r r o 1 ej finnes på närmaste 

= apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 
== Stockholm. 

Apelsinmarmelad 
(Smörgåsmarmelad) — (prisbelönt) 

i burkar à 1 kr., 6 brk kr. 5:— fraktfritt. 
Provburk fraktfritt mot 1 kr. i postanvisn. 
Efterkrav. Hj. Lundins Saft- & Fruktkon
servfabrik, Mosås. 
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Besök vår utställning! 

Kungstorget 2. 

Det är ett val hon gör, ett val 
vars konsekvenser hon på ett red
bart sätt måste taga. Hon lämnar 
ett mindre viktigt yrkesarbete för att 
ägna sig åt det högre, henne person
ligen dyrbarare kallet som maka och 
mor. -Det är ett omfattande arbete 
hon åtager sig, viktiga plikter hon 
ikläder sig. 

Att hon iskulle kunna fylla allt 
detta samtidigt .med att hon innehar 
en avlönad krävande befattning i 
arbetslivet är uteslutet. Någotdera 
måste åsidosättas och försummas — 
det blir medi vislshet icke det avlö
nade arbetet, inom vilket inga för
summelser tillåtas! 

Om en kvinna tror på sitt äkten
skap och är besluten att göra det 
bästa av det, håller bon icke fast 
vid det gamla yrkesarbetet som ett 
slags trygghet i framtida ekonomiskt 
hänseende. Hon tar .modigt risken. 
Hon tryggar sig till sitt hem. Var
för skulle hon vara fegare än andra? 
De «flesta människor förlita sig på 
ett arbete och kasta icke samtidigt 
ut ett nödankare på något annat ar
betsområde. 

Och slutligen det icke minst vik
tiga! 

Det naturliga för en man är'an
tagligen att leva som ungkarl d. v. 
s. utan alla inskränkningar i sin fri 
het och att använda det livets goda 
han lyckas erövra, för egen räkning. 

Det har troligen under tidernas 
lopp kostat kvinnan ett oerhört ar
bete att utveckla hans husfaderlighet, 
hans sinne för hemmet, hans osjälv
iskhet gent emot hustru och barn, 
hans offervilliga lust att arbeta för 
dem. 

Vilja nutidskvinnorna att allt 
detta skall förstöras och utplånas? 
Har man icke anledning befara, att 
de gifta kvinnorna med sitt förvärvs
arbete skola framalstra en ny 
självisk manstyp, som skall fordra 
att kvinnan bredvid sitt humoderliga 
kall delar den försörjningsbörda för 
hemmet, som rätteligen tor åligga 
mannen ensam? 

Kan «man sanningsenligt säga, att 
de gifta kvinnornas förvärvsarbete i 
full utsträckning är frivilligt? Och 
skall icke denna redan nu ganska 
tvivelaktiga frihet efter hand övergå 
i tvång? 

Ja, detta torde i stort sett vara 
de synpunkter man på olika håll an 
lägger på denna viktiga tidsfråga. 
Jag överlämnar dem härmed för be
grundan och eventuellt bemötande 
till denna tidnings läsarinnor. 

Poliskonstapeln: — Laga att ni 
kommer bort här ifrån. Raska på 
nu! Nå, hur. går det?? Det kan ni 
väl förstå, att ni inte kan få stå så 
här alldeles inpå eldsvådan och se på. 

Mängden knorrar: — Men den där 
karen står ju mycket närmare än vi 
och han får vara i fred? 

Konstapeln: — Tacka för det! 
Tacka för det! Det är ju hans elds
våda! 

Doktor flbrams 
magiska låda. 

Vi lämna gärna plats för 
nedanstående vilket torde va
ra av intresse för mången. 
Författarinnan, en högt bil
dad dam och synnerligen om
dömesgill är personligen känd 
av redaktionen. 

I ett föregående nummer av Kv. 
Tidning talades om ovanstående 
"låda". Som undertecknad begag
nat sig av den för att söka bot för 
ett svårt nervöst lidande kan jaig ge 
några upplysningar om denna nya 
läkemetod —- den elektroniska. Allt
sedan Adams tid har mänsklighetens 
fysiska tillstånd försämrats, och 
varje generation har ärvt den före
gåendes ökade svaghet och sjukdom, 
som lett till förtidig död. Medel
livslängden lär nu vara omkring 40 
år. Vår tids män och kvinnor leva 
under stora svårigheter, och de som 
kunna, söka i allt större antal begag
na sig av d:r Abrams elektriska re
aktioner, diagnosmetod och behand
ling för att få den lindring eller 
hälsa, som de länge förgäves sökt 
på annat häll. 

D:r Abrams «diagnos har visat sig 
överlägsen alla hittills gjorda. Han 
anser ett symtom vara en försvars
åtgärd av kroppen mot något främ
mande som trängt sig in. Genom 
Era, = elektriska reaktionen av 
Abrams, som den engelska termen 
lyder, kan man upptäcka en början
de kräfta, innan den blivit mer än 
en förtätning av huden. Liksom ba
rometern förutsäger, «storm, så kan 
cellernas sjukliga förändringar för
utses och hämmas. Men vår kropp 
består ej ytterst av celler utan av 
elektroner, av vilka det «antas att det 
materiella världsalltet också är upp
byggt. Detta visade d:r Tho«mps«son 
för 40 år sedan. Den teorien är inte 
ny; «det är bara vi, som inte har reda 

på den. 
Att vibrationer kan bota sjukdom 

beror på att varje föremål har sin 
egen vibrationshastighet, olika i häl
sa och sjukdom, och om man tillför 
en sak vibrationer, som äro likartade 
med dess egna, sättes denna i star-

AUa som köpa 

S P I S B R Ö D  
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Göteborgs Ångbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. IIMIIIHIIIIIIIIIIIIII 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Norr 24241. 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

S. Hamngatan 59. Göteborg. Tel.: 4692. 

«som 

kare vibration, som t. o. m. kan upp
läsa den. Sångaren Caruso kunde 
genom att knacka på ett vinglas och 
«avlyssna «dess ton = vibration och 
sedan sjunga den tonen i glaset, 
splittra det i småbitar. 

Den låda «genom vilken strömmen 
frå«n det elektriska batteriet mtodi-
fieras till att passa, för olika sjuk
domar kallas osoilloclast och varje 
patient har en sådan på ett bord 
bredvid sig. Elektriska vågor inver
ka endast på föremål «som vibrera i 
samklang >m«e«d «dem «och genom att 
med vår sjukdom likartade vibra«tio-
ner införas i vår kropp, neutralisera 
de sjukdomens vibrationer. 

Abrams upptäckt inskränker sig 
emellertid ej till detta, utan han har 
med verklig intuition förstått att så-

grund för behandlingen låta 
p.åverkas av de elektriska 

strömmarna. Och vi minnas, att ve
tenskapen för ganska länge sedan 
fann, «att mjälten tillverkar de vita 
blodkropparne, so«m uppbygga och 
vidmakthålla vår kropp, att de äro 
livets bärare s. «a. s., «så förstå vi den 
stora betydelse «det har, att «detta or
gan tillföres energi från det elektri
ska batteriet.* Det är n«o«g detta, som 
gör att engelska läkare tala om upp
täckten av livskraften — elektricitet 
i alla former är världsalltets liv, och 
vi äro alla elektriska fenomen. 

D:r Abram fann olika vibrationer, 
som bota omkring 20 sjukdomar. Mer 
hann han ej innan han dog. Jag 
har själv sett tuberkulos i båda lun
gorna efter spanska sjukan fullstän
digt botad. Även perniciös anämi, 
kräfta, sockersjuka, åderförkalkning 
äro några andra sjukdomar; ärvtlig 
belastning av nervsystemet hos mig 
själv har nästan försvunnit. För 
dem, som vilja försöka metoden finns 
ett Elektroniskt institut i Stockholm 
sedan 1 år tillbaka«, (beläget v«id Hjort-
hagsvägen 11. Det förestås av d:r 
AxeLl «so«m själv «studerat hos Abrams 
och som tillsammans med en stock
holmsläkare sköter patienterna. 

A. Ii. 

BERTHA ANDERSOM 
15 Korsgatan, Göteborg. ^ 
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Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger »vi* b°mulI> 
Wa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Tricot» - Väf-

lerkjolar. Snörliv, Reformliv Nä ä" 
nåder, bästa fabrikat. _ -"••o xricotunH 
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsn l®" 
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täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- oeh Bomullsgarn 8" 

Å helt stycke 10 %, samt à stufvar. . Till Tricotstickerskor lämnas rabatt â 

jsfytta och nöje. 

Önskar ni en verkligt trevlig sys

selsättning att gripa till på lediga 
stunder, så lär er bokbinderi. Det 
är ett «a.v de roligaste och med hän
syn till de vackra resultaten tack
sammaste förströelsearbeten man 
kan hitta på. Kurser i bokbinderi 
givas «som ni ser i vår annonsavdel
ning «av fröken Skiöld, Skanstorget 
10. Närmare upplysningar lämnas 

pr tel. 14437. 
"Vli säga «av uppriktigt hjärta: 

Försumma icke tillfället att bli 
amatörbokbindare ! 

garner. 

En rättelse. Undertecknar! • , 
sin studie "Hjältesagan" f-

numret, illa åt hr Ktisel f-T °/ra 
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tjänade det, «men «« 'förtid? [Ö1 

en rehabilitering! J a.ndr, T, .a* 
gen av filmen Karl XII jul 
Kusel, för «manlig att bli 1* 
som trosskusk. En ' ?ri8are, 
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JVIusikeriQ inverkan på 

bårväxten. 

Sedan långt tillbaka skall man ha 
iakttagit, att musiken utövar ett 
stort inflytande på hårväxten, skri
ver en fransk tidning. Icke utan an
ledning visa oss därför karikatyrer
na stora konstnärer med en hårväxt, 
på vilken t. o. m. själva Absalon 
skulle kunna se med avundsjuka — 
jämför t. ex. Paganini, Liszt och 
Paderewski o. s. v. Det anses nu
mera fastställt, att stråkinstrument 
inverka gynnsamt på hårväxten, un
der det att mässingsinstrument utöva 
en förstörande inverkan på håret, så 
att de stackars musikanternas huvud 
om få år icke ,så litet likna en bil
jardboll. A andra sidan skall erfa
renheten ha visat, att blåsinstrument 
av trä ha varken gynnsamt eller 
ogynnsamt inflytande på håret. Vil
ken verkan pianospelet kan ha, där
om nämnes ingenting närmare. Så 
mycket är emellertid känt, att håret 
vid en viss sorts pianospelning står 
på ända, i detta fall dock icke på 
den musicerande personen, utan på 
åhörarna. 

Men även hos honom vaknarT?' 
rans stund «det svenska ijfiltemodet" 
och han stupar i striden för att i" 
«en landsman ur rv,sk fån™ 'i 
Hans Kil sel, en gång en spritt 
narr, en vekling, en kroka dör 'J* 
en hjälte och röner den välförtisT 
hedern att ,sex äreholjda JiJ 
blotta sitt huvud inför honom i 
«känsla för vad han gjort. er~ 

Den fundersamma. 

BREVLÅDA. 
Madame B., Madrid. Edert brev 

kort fållade adressaten ett svårt hu~ 
vudbry men slutligen öppnades hen" 
nes ögon och hon förstod, mycket 
road, vad saken gällde. Hön tackar 
— Red. gläder sig över den manW 
läsarens intresse. En samfälld häls
ning! 

R .  M — n ,  Svenljunga. När blir 
idet utlovade besöket av? 

W . L . , G . S . , M . H .  Vi tacka,mat 

måste avböja. 

L. D. Nej, inga vinterdikter me
ra, Vi ha nu definitivt övergått till 
vårdikterna. Efter den ] atpril äm
na vi släp ti a fram somniarskalderna, 
«som få fritt spelrum ända till 1 okt'. 
Det kommer nämligen att bli en 
lång vacker solig sommar. 

Bröstkaramellen 
Vä 1 g ö pa nde 
Väl smakande 
Oö veptpäffad E Lagligen 

skyddad 
Endetillvepkape 

A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes övepallt i påsap om 1 hg. à 50 öre. 

ni i • : • 11 • 11 

B o k b i n d e r i  
Billig och grundlig undervisning erhålles 
av Fr. EVA SKIÖLD, Skanst. 10. 

Sarin, tel.: 14437. 

Orsaken; 
till att YvY-tvålen använ- i 

des i nästan varje hem är I 

den behagliga mildhet, som j 

är utmärkande för YvY- • 

tvålen och som framträder ! 

redan vid första begag- i 

nande såsom en fläkt av • 

skönhet och något för- \ 

nämligt. Använd dagligen i 

YvY-tvål. j 

Pris 1 kr." ; 

A.-B. YvY-FABRIKENl 

YSTAD i 

som mrs B. sade, men också Maren, 

Mrs B. gav namnet Mar — Mary 
men förstod att namnet icke va«r rik

tigt. 
K varan talar «därefter om de tre 

gassarne, två «små «och en vuxen, «som 
mrs B. sag bredvid den «unga kvin

nan. 
• Den ene av de två minsta hade 

hon kallat Einar, den -andres namn 
skulle börja med M. och den vuxne 
gav hon na.mnet Sigurdur. 

Kv-ara«n berättar, att han med sin 
bortgångna hustru hade två söner, 
båda döda i det första levnadsåret. 
Den ene hette Einar och den andre 
Matthias. M«ed sin andra ännu le
vande hustru ha«de han en so«n, som 
dog 15 år gammal. Han hette 
Sigurdur. Att en engelska kunde 
uttala detta isländska för henne helt 
säkert fullständigt obekanta namn 
måste, framhåller Kvaran, be«traktas 
som mycket «egendomligt. 

Den unga kvinnans utsago-, att 
hon på sätt och vis «själv vållat «sin 
död, finner Kvaran märkligt. Hans 
hustru dog nämligen i barnsäng, av 
barnsängsfeber. Hon ville inte ha 
en läkare utan to«g en barnmorska. 
Läkairne sade sedan, att barnmorskan 
påfört «henne den «smiftosamma sjuk
dom varav hon dog. 

Mrs Brittaiii talade om en snart 

inträffande minnesdag. Seancen äg
de rum den 21 okt. Den 21 nov. 
var fru K varans dödsdag. 

Den bo«k som nämndes i seancen 
och som hade samband med «den 
bortgångna, men sällan lästes av 
Kvaran kunde möjligen vara en kok
bok, som han gömt kvar. Medde
landet hade ju haft en påfallande 
skämtsam karaktär. 

Kvaran fick verkligen ett porträtt 
av hustrun efter hennes bortgång. 
Det hade sin plats på Väggen i hans 

arbetsrum. 
— Så långt, säger Kvaran, måste 

man «medge, att mrs Brittains utta
landen synnerligen Väl passa in på 
de honom närstående kvinnorna. 

Sedan kommer han till m«rs B:s 
uppgifter om de koppar med "något 
rykande varmt i", som de båda an
degestalterna visade henne. Vad ha 
de velat säga därmed? Han försö
ker en förklaring men erkänner, att 
den kanske ingenting betyder för an

dra. 
Under det Kvaran och hans hustru 

bodde i Winnipeg, Amerika, hade 
de vanligen ingen hjälp i huset. Vin
tern var mycket kaill och Kvaran 
brukade gå upp på morgnarne och 
k«o«ka kaffe, som han sedan bjö«d hu
strun på sängen. Hon fäste stor 
vikt vid denna lilla uppmärksamhet 

och skrev därom till sin .mor i Dan
mark. När Kvaran flera år senare 
besökte sin «svärmor, visade det sig 
att denna bagatell på ett utomor-
'dentligt kraftigt sätt bitit sig fast 

hennes minne. Det vittnade, en
ligt hennes förmenande, om hur 

god" Kvaran varit mot hennes dot
ter. Under hans besök ville svär-
modern nästan varje timme bjuda ho
nom på kafife. 

Kvaran anser, att historien med 
kopparne oe'h den varma drycken 
egentligen var d'et bästa identitets
bevis de båda kvinnorna kunde 
lämna. 

Mrs Brittains beskrivning på Kva-
rans -drunknade vän Edvard stämde 
i varje detalj. 

Den "Joseph", som vid seancen 
framförde en hälsning, kunde vara 
en bror till Kvaran, död för ett tju
gutal år «sedan. 

Så är det namnet "Peter", mirs B. 
nämner. "Det är -en gammal man". 
Den bortgångna fru Kvarans far, 
s«o«m dog vid hög ålder, -hette Peter. 

— Men, tillägger Kvaran i sin 
berättelse, sedan är det, som komme 
det något nytt i förbindelse med 
namnet Peter. Mrs Brittains ord 
falla: "Men nu säger hon (d. v. s. 
den unga kvinnan) Stackars Peter, 

och hon skrattar. Hon skrattar hela 
tiden". 

— Nåväl, «min -döda hustru hade 
en bror Peter som ännu lever. Hon 
var innerligt fästad vid honom. När 
hon flyttade över till Amerika var 
han i ko-nfirmationsåldern. Det var 
en «ovanlig pojke, utrustad med glän
sande egenskaper och hon kunde 
sitta och tala o«m honom i timtal. 
Hon brukade skratta mycket, när 
hon berättade dessa historier, men 
det var kärlekens ömma «skratt, som 
ligger gråten nära. De båda -sysko
nen levde ju iså långt från varandra. 

— Den dam, till vilken den unga 
kvinnan vid seancen sände en häls
ning, måste ha varit min nuvarande 
hustru. Beskrivningen passar in på 
henne. Mrs Brittain lyckades icke 
säga hennes namn men utropade ju 

till sist "Mammia". 
— I själva verket, säger Kvaran, 

går min hustru under detta namn. 
Jag kallar henne alltid så, hennes 
barn göra det självfallet, men även 
några av husets vänner. 

Sedan nämndes vid seancen nam
net "Matta" och den «osynliga damen 
sänder en hälsning till Mathilde. — 
Jag har en dotter i mitt andra äk
tenskap, Mathilde, uppkallad efter 
min första hustru. Inom familjen 
kallas hon alltid "Matta". Både 

det verkliga na.mnet och smeknam
net kunde sålunda mr-s Brittain ge. 

Slutligen «återstår från seancen ett 
namn "Percy". Det sändes en häls
ning till Percy. 

— Om, .säger Kvaran, «min hustru 
skulle kunna tänkas sänd-a en häls
ning till någon utanför fami.ljekret-
isen så borde det vara just till Percy! 

Han var en liten pojke den gån-
«gen vi bodde i Winnipeg. Varje dag 
de 9—10 sista månaderna min 'hu
stru levde v«a«r hon tillsammans med 
honom, «och hon höll övermåttan 
mycket av honom. Jag har icke sett 
hio«nom på 27 år «och hade nästan full
ständigt glömt bort honom. Han 
torde ännu «leva i Canada. 

— Även det övriga mrs Brittain 
sade sammanföll med verkligheten, 
ehuru jag då icke kände till allt. 
T. ex. hennes o«rd: "Mamma har det 
inte bra, hon är orolig och bekym
rad. Hon är mycket trött i foten". 

Detrar också en viss ängslan hos 
oss med «anledning av att vi skulle 
lämna ett hus, det hade inträffat en 
stor förändring i min dotter Mathil
des liv «o. s. v. 

Efter att hava slutat sin redogö
relse frågar Kvaran hur man skall 
kunna förklara, «aitt en för honom 
obekant engelsk dam, vilken han 
sammanträffar med en timmes tid 

under ett tillfälligt ibesök i London 
och som icke har den ringaste kän 
nedom om hans person, kan draga 
fram en sådan massa detaljer ur-

hans eget, hans döda hustrus 
hans övriga anförvanters liv? Ie e 

ens en nära vän skulle ha kunn 

göra det. 
Varifrån hämtade mrs Britta®' 

«sin ingående kunskap? ^ 

Från «andevärlden eller på^aai 

överföringens väg från ^*'a 

eget minne, från hans tankar.' J* 
sistnämnda förklaringen Äker « 
till. Det fanns detaljer, som 
ran vid seancen icke kände - i 

«som han fick veta fo,rst 'ia,r 

längre fram kom till Köpen a«m ^ 

hem till Island. Mrs 
dermedvetande skulle «sålundia v' 

stånd att leta reda 
soner i främmande' lander 
sa.ka också deras tankar oeh 

komster. . ^ del 
Kvaran ansluter sig » n_ 

till den spiritistiska för 
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Köln-frågan står «alltjämt oeli stam
par på «samma ställe, «och hur den 
slutliga lösningen skall komma all 
se ut vet- ingen. Englands försök 
a-tt skilja detta spörsmål från sä-ker-
ktsfråga«n (skydd för Frankrike mot 
å .framtida- tyskt« hämndekrig) mo
ln' på franskt håll ett beslutsamt 
motstånd. Saken är föremål för iv
riga men hittills «resultat!ö«sa över-
iggningar. 
Möjligen är att den franska- utri-

[espolitiken kommer att ledas in på 
nya- vägar. Man räknar nämligen 

att den nuvarande konseljpresi
denten Herriot snart iskall nödgas 
träda- tillbaka. M«a.n synes ingenting 
direkt ha att förebrå honom, inga 
missgrepp, inga försyn dels-er, men 
det går i alla fall en för honom fa-r-
; våg av missnöje över landet. 
Det ligger något- av oförmåga över 
n Herriotska regimen: «den finan-

ställ ningen är bekymmersam, 
®an fraktar tyngre skatter, francen 
är sjuk och dålig, livsmedelspriserna 

det tyska krigs-spöket väcker 
»lustiga känslor, någon fransk-en
gelsk säkerhetspakt blir aldrig lår-

Frankrikes fordringsägare En-g-
- och Amerika- påminna ständigt 
på ett irriterande sätt om isina 

Jodrinigar. Man har en allmän känsla 
att denna stagnation icke längre 
tålas utan att något måste "gö-

tas"- Man vill se en stark ma.n i 
sPetsen för landets regering, -en man 
Wm k-an reda upp hela den tilltrass-

'de härvan. 

Man vet «redan vem han är, Joseph 
''(lühux, tidigare fransk konseljpre-
8i'dent, och en av förgrundsgestalter-
^ i-n-oim fransk politik, ehuru -osyn-

under de senaste åren på grund 
den honom övergångna domen för 

0ä'erlaiidsf ien tl.i ghet. 

Ban tillhör det her,sikande vän-
Alocket såso«m medlem «av «det ra-

, a^a partiet. p«å vars högra flygel 
^ står. Det är också «den -samlade 
Jätern, sam «nu förmedlat hans 
inträde i det politiska livet ge-

att till hans« ära anordna en 
111 bankett med två tusen del tagt 

Info -
rare. 

« «d-enna väldiga församling av 
^j'Uci .framlade Cailla,ux i ett stort 

s'na synpunkter på den politiska 
H all°nen såväl inom -det egna lan-

S0ln utåt. Han gjorde det som 
( 

r.8on,da.gens main", den alltså som 
1er \^Ur taga ledningen -och kän-
J> • Sl'^ vu*en uppgiften. Han gav 

0löcaré och 

"tors 

lull för deras dåliga förvaltning av 
landets intressen. De hade efter kri
get farit fram onödigt hårt mot den 
besegrade fienden i stället för ätt sö
ka vinna honom genom sam-för-
stån-dspolitiik, de ha«de, räknande med 
den tyska krigslskuHens miljarder, 
fört en för landet ruinerande ekono
misk politik. De hade försummat 
att tillgodogöra sig de engelska er
bjudandena om en avskrivning av 
krigsskulderna o. «s. v. —• Caillaux 
gjorde sig nu som talesman -för ett 
närmande mellan kontinentalmakter-
na vilket måste anses som själva för
utsättningen fö«r att uppnå politisk o. 
ekonomisk ordning i Europa. Han 
framhöll vidare, att det är av högsta 
vikt att samma ordning kommer till 
.stånd inom Frankrikes egna gränser, 
att den inom vida kretsar rådande 
korruptionen «och demoralisationen 
samt de stora samma ms-lutningar 11 es 
själviskhet rensas undan. Tal. lät 
iförs,tå, att allt detta är möjligt en
dast om statsmakten beklädes med 
större myndighet och lbefo«genhet. 
Man ser redan i Caillaux diktatorn! 
Ett avsnitt i hans glänsande och -med 
entusiasm mottagna programförkla
ring har -väckt särskild uppmärksam
het. — "Man kan", yttrade han 
aprio'p'os de franska krigsskulderna, 
"omöjligen finna .sig i att Frankrike 
blir en tributstat till det allierade 
Europa, en gälldstuga under anglo

saxisk flagg". 
Marx nybildade preussiska mini

stär levde endast en enda dag. När 
den fra«mställde sig inför lantdagen 
lyckades den på grund av -att- nå«gra-
av «dess partivänner höllo sig borta 
från sammanträde t icke få -ett begärt 
förtroendevotiim utan måste a.vgå. 

England håller på att öka -s-ina 
sjöstri-dskrafter i Medelhavet på ett 
sätt «som vittnar om att detta områ
de, -alltid viktigt, nu påkallar isärskilt 
stor uppmärk «samhet-. Man ih-ar att 
räkna med Fra-nkrikes stora lust till 
det Marocko .som Spanien innehaft, 
mèn nu -drives bort ifrån. Med det 
spa«nisika Marocko, kuststräckan utei-
ter Alf-rikas nordkust, i -sin hand 
skulle Frankrike behärska hela väs
tra Medelhavet och inloppet -dit från 
Atlanten. Denna händelsernas ut
veckling kan emellertid icke tillåtas 
av England och ej häller av Italien. 

Det spända förhållandet mellan 
Grekland -och Turkiet drager också 
intresset till de -östra farvattnen av 

Medelhavet. 
En egendomlig tvistefråga har 

dykt upp mellan Italien och Egyp
ten. År 1921 lovade England Ita
lien en egyptisk oas, Jara«but, på den 
egyptisk-cyr-enaiska gränsen. Över-
enisfcommelsen hade -emellertid icke 
hunnit stadfästas, då England erkän
de Egypten som självständig stat. 
Mussolini fordrar nu barskt för Ita
liens räkning att få den dar oasen. 
England ställer -sig utanför saken 
och Egypten nekar desperat att ef

terkomma Italiens fordran. 
Den norske 1 arbeta,releda«ren Ole 

Lian har avlidit. Han företrädde in
om det norska .arbetarepartiet, där de 
revolutionära åsikterna äro fö-rher-
skande en mera moderat riktning. 

Planerna på en «allmän avrust-
ningsk-onferens i Washington börja-
efter hand antaga fastare former imen 

är ännu «osäker. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Storetädmrig. 
Av F RIGG A CARLBERG. 

Svenska Kvinnors Medbor garförbunds artikelserie 

högerblocket skäppan 

När August Strindberg «skrev i 
"Likt och Olikt", att det var inte en 
dag för tidigt att kvinnorna började 
ar'bet-a — det var när de börjat få 
tillträde till statstjänster — sedan de 
latat sig i sex tusen år, så var det 
noig -en och annan s-om log ett «skep
tiskt leende -och i sitt stilla sinne und
rade, vem «det var som under de sex 
tusen åren hållit mänskligheten hel 
«och ren och mätt. För «det glömde 
herr Strindberg tala -om. 

Forska vi i urkunderna, vare sig 
"heliga" eller profana, så skola vi 
snart finna, «att det var "den tjänande 
systern" och inte "den tjänande bro
dern", som tillgodosåg familjebeho
ven. Han hade vä-1 viktigare saker 
aJt sköta — då som nu. 

Storstädning är ett, mycket obe
hagligt ord i en familjefars öron och 
han blickar sig oroligt omkring när 
han hör «det och undrar: vad skall hon 
nu förstöra för mig? Detta vet 
"hon" -och tänker -därför ofta-: "jag 
s k a l !  p a s s a  p å  « a t t  s t - ä « d a  m e d a n  f a r  

är borta. 
Det skulle vara intressant att veta 

vem Strindberg tror «det- var, som 
skötte om hem -och land under män
nens långa och täta- krigståg, vem 
det var som plöjde åkern, sådde -och 
skördade, spann linet, vävde tyget, 
sydde kläderna, fostrade barnen m. 
m. m. m. Och efter kriget — vem 
var -det so.m vårdade de sjuka, trösta
de de bedrövade, «stödde de svaga i 
Eller -var allt detta latman-sgöra? 

Men va-d var forntidens städning 
med sopborste -och såpa och tvaga, 
ja-, till och med vacuum-cleaner m«ot 
den allra modernaste städningen 
kvinnorna funnit på: samhällsstcid-

ningen. Den är förresten inte så ny 
som ni tror, utan har varit prövad 
med .framgång förr. Florence Nigh
tingale städadé bort sjukvanvården 
ur England och därmed ur världen. 
Josephine Butler städade bort. pro
stitutionen — åtminstone ett skede 
,ur «(Jen —. Harriet Beecher St-owe 
städade bort negerslaveriet, och 1 

vårt eget land ha vi haft en I1 red-
rika Bremer, som städade (bort mån
ga dammgömmor ur «människohjär

nor. 
Hur var «det med samhällsstädnin-

gen under kriget? En gren därav 
som blivit särskilt belyst genom det 
«egendomliga sätt, varpå det avbröts 
.förtjänar begrundan av målsmän för 

barn -och kvinnor. 
En engelsk tidskrift Time and 

Tide för juni 1923 anför ett tal 1 

underhuset av lady Astor, vari hon 
redogör fö-r den kvinnliga polisst-yr-
k-ans (omkring 100 personer) arbete 
från 1914 till 1918—19. En av par
lamentet tillsatt kommitté, vara-v la
dy Astor varit medlem, företog 1920 
en undersökning och det är på denna 

hon grundar sitt anförande. 
De kv. poliserna hade ingen rätt 

att anhålla personer, men de varnade 
2,000 för antastande a-v kvinnor och 
barn i parker och offentliga platser, 

"liior l)ar så gammal
modiga åsikter" 

Av HEDVIG BERGGREN. 

3,000 personer varnades för oanstän
digt uppförande å offentlig plats, 
2,700 unga flickor varnades på ga.-
tornaoch hjälptes tillrätta, ett 1,000-
tal fördes till skyddshem eller sjuk
hus, 6,400 ordentliga kvinnor, som 
sakna-de bo«s,tad anskaffades sådan. 

Intyg lämnades, fortsatte lady 
Astor, a-v -sir Nevil M-acready, -sir 
Leonard Dunning, överko-mmissarier 
och framstående sociala arbetare 
samt av kommittén enhälligt, att i 
denna tätt befolkade -stadsdel, där 
övervåld mot kvinnor och barn bru
kade så «ofta förekomma, en kvinn
lig poliskår var «absolut nödvändig. 
Likaiså framhölls att dessa kvinnor 
borde vara särskilt kvalificerade, om
sorgsfullt tränade «och >väl avlönade. 

Dock erinrar oss Time and Tide: 
efter noggrann p-olisundersökning 
- upplöste G ed desk om-m iss io nen den 

kvinnliga poliskåren". 
Vad månne «de avskedade .medlem

marna av denna tänkte, när de läst 
de ofta förekommande tidningsnoti
serna, om övervåld mot kvinnor och 

barn? 
Biskopen av London tog kraftigt 

till orda i Times -under rubrik "Hy
de Park Morals" mot avskedandet av 
'kvinnorna-, och nödvändigheten a«v 
deras skyddsarbete -bevisas bäst där
av, att enskilda personer anställde 
idem i sin tjänst -som skyddsvakt. 

Hänvändelser ha gjorts till parla
mentet, till pressen «och till enskilda 
och offentliga samma,nsliitnirigar till 
League of Nations t. «0. un., men —-

Frågan var kvinnornas, så länge 
den var endast moralisk, -men så blev 
«den ekonomisk — och «då voro de 
hjälplösa (utan starkare sammanhåll
ning.) 

Uppfostringsfrågan är för «det mo-
därna samhället en fråga om liv och 
död, en fråga på vilken fra«mtiden 
beror. 

E. Renan. 

Det finns blott ett sätt, varpå du 
kan uppfostra dina barn, oeli det är 
genoim «att uppfostra «dig själv. Tänk 
därför på din egen själs uppfostran, 
då du tänker på att uppfostra, dina 

barn. 
I). G. Monrad. 

Aria«d betyder ett barn för en mor? 
Det är en själ som det gäller att 

ibilda.! 
A. Martin. 

* 

Den första uppfostran, given av 
en öm och dygdig moder, har lika 
stort inflytande på vår framtid som 
de -dyrbaraste naturgåvor. 

Napoleon III. 

För några nummer sedan fanns i 
denna tidning införd en artikel "Den 

stora lögnen". Det kom ett svar 
från någon i «läsekretsen. En passus 
däri grep mig djupt. Den ljöd som 
en s«uck ur tusen sorgsna mödrahjär-
tan, bedragna på -den kärlek «och 
lycka de fö-rimena sig ha rätt att vän
ta av -sina barn -som lön för ett helt 
liv av osjälvis«kt offrande. Och jag 
tyckte :mig höra ett återljud av sam
ma klagan från tusen den av män
niskor, vilka ,s«om barn förmenats 
vad «de haft rätt att vänta av sina 
mödrar. 

De ifrågavarande orden föllo så
lunda : 

"Mor är nog snäll, men hon har 
så gammalmodiga idéer. Huru ofta 
hör man icke «dessa eller liknande 
-ord yttras. — Och med sådana tan
kar -och åsikter «är det som barnen 
sakta, m»en säkert glida bort från -den 
eller -dem, «som vigt. hela. sitt liv åt 
omsorgen för deras välfärd. Och of
tast står en mor lika. ensam och oför
stådd vid sina femtio år «sonn hon 
«skulle gjort« om hon aldrig gift sig 
utan fortsatt i sin plats. Och det 
är då s-oim hon helt oförsiktigt säger 
till «den unga, oerfarna flickan: "Gift 
dig inte, du anar ej vad du går till 
mötes". Eller: "Du vet ej förrän du 
blivit gift huru gott -du n-u har det." 
Och det är på detta sätt som den 
"stora lögnen" blivit spridd." 

Dessa ord återkalla i mitt minne 
andra ord som jag hört -och läst om 
förhållandet mellan mödrar och barn. 

Sven Lidman skriver på ett ställe: 
— O, «du kamratskapets hemliga 

förförelse! Ett, tu tre, innan du nå
gon aning har «däro«m, du far -och mor, 
så kommer du en dag plötsligt att 
finna hur din pojke och -din flicka-
ha fått en auktoritet, möt vilken du 
själv «förlorar all auktoritet: en vän 
eller en väninna, till vilken de blicka 
upp som till ett -högre väsen och på 
vilken de blint lita, liksom d-e blint 

lyda den. 
Allt vad den vännen eller vänin

nan säger är en lag fö«r ditt barn, 
-det enda rätta och riktiga och allt 
va«d du säger och gör betyder intet, 
om ej -den där vännen gillat -det. Du 
är avsatt, du mor och far, och har 
ingenting att säga till om längre, när 
det gäller ditt barns tycken, tankar 
och handlingar. —- Far är dum «och 
mor är dum det är bara ditt barn 
och vännen -som förstå något. Det 
sällsamma är också, att det aldrig är 
idealexemplaren och de bästa barnen, 
som bli sådana där auktorit,eter utan 
-det är raka motsatsen." 

Hjalmar Bergman låter i sin ro
man "Martin Bircks ungdom" den 
nyblivne studenten Martin tänka: 

—- Hur hade förhållandet mellan 
honom och hans mor kunnat bliva 
sådant det var. Det hade gått där
hän att han icke längre kunde tala 
med henne om annat än om de var
dagligaste ämnen, om skjortor och 

strump-or 'och knappar, som skulle 
sys i. Om deras samtal någon gång 
ko«m in på «ett -allvarligare område, 
behandlade de varandra ömsesidigt 
som små barn. Och utan att han 
ville «det -eller märkte det förr än det 
redan var för sent, kunde han därvid 
få något överlägset i tonen, som så
rade henne, så att det efter ett sådant 
samtal stannade en tagg i hjärtat på 
de:m 'bägge." 

Och längre fram säge,s det om 
Martin Birck: 

Han förstod, att m-odern ville, att 
han skulle tala med henne om sina 
tankar; h«on bultade på dörren: släpp 
in mig, ilåt mig inte stå utanför, jag 
fryser, det är så ensamt. Och likväl 
öppnade han icke dörren, -han kunde 
det icke, han hade aldrig .stängt «den ; 
den hade gått i lås «av sig själv. — 

Modern satt tyst med händerna 
ko«r.sla,gda i knät «och ögonen, som el-
jes lia«de så nära till gråt, .stirrade 
nu tårlösa in i skuggorna«, som «om «de 
sökte och frågade: Äro då alla möd.'-
rar lika olyckliga soin jag? Lika en
samma? Lika övergivna av sina 
barn? 

Yad är det som mödrarne i dessa 
tre «fall givit sina. barn och för vilket 
de anse sig i gengåva hava fått en
dast o-tack, köld och glömska? 

I «det nyssnämnda svaret på -art. 
"Den stora lögnen" talar förf., «om 
«man ger akt därpå, endast om det 
myckna, alltför myckna arbete en 
mor får vidkännas för sina barn, om 
bekymren och uppoffringarne. Så 
-och s»å länge har hon i -det -angivna 
fallet sa.mma.nlagt och med ångest för 
barnsbörden och livsfaran, burit dem 
under sitt hjärta, «så och så många 
sömnlösa nätter ha. «d«e kostat henne, 
så och så många timmars dagligt slit 
och släp. Och när de ä-ntligen blivit 
vuxna-, «då är hon, i förtid åldrad ge
nom arbete, nattvak och bekymmer, 
redan gammal med livet bakom sig. 
Och dessa barn för vilka bon tycker 
sig ha offrat allt, -som haft värde i 
livet-, ha ingenting annat att säga 
henne än, att "mor är nog snäll men 
så gammalmodig ifråga om åsikter", 
ingenting annat «att ge henne än en 
pliktskyldig ljum tillgivenhet -och 
ensamhet. Man får det intrycket 
att något själsligt samband aldrig 
existerat mellan denna- mor och hen

nes barn. 

När Sven Lidman talar «om "kam
ratskapets hemliga förförelse" och 
om den ofta onda auktoritet barnen 
utvälja inom kamratkretsen oeh upp
höja till sin föresyn i stället för far 
och mor, synes han likaledes tala om 
hem, där allt i materiellt hänseende 
göres och offras för Ibar.nen, men där 
barnasjälen lever -o-beaktad, utan om
vårdnad, uta.11 tukt och ans. utan 
alltså att äga ett verkligt hem och 
«som, längtande -efter ett fä«ste, ett 
stöd, en ledning söker detta ute i li
vet bland främlingar. 
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grundsatser, "bärkraftiga livsprinci-

Brand- och Livförsäkrings -Aktiebolaget 

SVEA 
Göteborg.  

Den gode ocl) den onde. 

Martin Bi reks mor har med viss
het givit sin son den bästa och mest 
uppoffrande materiella omvårdnad; 
åon har helt säkert vakat vid hans 
sjukbädd, dukat ett gott bord åt ho
nom, stoppat hane strumpor, sytt i 
hans knappar, sörjt för den utmärk
ta skolundervisning, som skal 1 till
försäkra honom ett gott levebröd, 
och även berett honom nöjen och för
ströelser, men märk väl, allt detta 
omnämner icke Martin bland barndo
mens och ungdomstidens många ihåg-
komna bagatellartade händelser. Den
na moderliga omsorg synes honom så. 

-självfallen, att han inte anser den 
värd ett enda ord. Det finns — vi 
förstå det —- ingenting i hans hjärta 
som tackar modern, ingenting som 
beundrar och tillber henne för detta! 

Det enda han minus och dröjer vid 
är att hon isökt påverka honom i re
ligiöst hänseende; hon har, när han 
var barn, läst aftonbönerna med ho
nom och under uppväxttiden då och 
då lett samtalet in på religiösa äm
nen. Men som vuxen förstår Mar
tin, att moderns religion är utan 
verkligt liv. Hon önskar att han 
skall bli religiös, därför att hon har 
sett, att det inte går väl för de ogud-
aktiga här i livet. Det är alltid och 
allenast hans jordiska välfärd som 
är av vikt för henne. 

Martin å sin sida är ingen religiös 
natur, men han kan dock grubbla 
över tillvarons gåta och någon gång 
drömma om höga ideal. Dit når 
icke modern. Dörren har för evigt 
fallit i lås mellan dem. När denna 
stackars mor och denna stackars son, 
ännu med ömhet i hjärtat, försöka 
närma sig varandra, finna de till sin 
i&org endast de .mest vardagliga och 
triviala samtalsämnen : skjortor och 
strumpor och knappar som skola 

sys i — 

Detta är otaliga mödrars och barns 
historia men inte allas! 

Volymer skulle kunna fyllas med 
stora mäns och stora kvinnors av 
tacksamhet och dyrkan genomandade 
uttalanden om den livsavgörande 'be
tydelse deras mödrar haft för dem, 
.mödrar ofta av en, låg samhällsställ
ning och fattiga på bokliga kunska
per. Men aldrig ha dessa ömma 
oförgängliga känslor anknutit sig till 
de timliga offer mödrarne 'bringat, 
till vällevnad, till nöjen och lyx utan 
till den mottagna själiska omvård
naden, karaktärens uppbyggande och 
stärkande, meddelandet av ädla 

<Ê>-
A 

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

DC.7bvdßzsim 
jujelerare. O Harring. 41 

per. 
Och är icke allt detta just vad vi 

i första rummet åstunda, vad vi 
begära och även äga rätt att för
vän ta. av våra mödrar och som, om 
vi verkligen finge det, .skulle kom
ma oss att med vördnad blicka upp 
till dem, att med tacksam, aldrig 
upphörande kärlek omfatta dem, att 
för evigt välsigna deras minne! 

Det materiella goda spelar icke 
för barndomen och ungdomen den 
viktiga roll som mödrarna tyckas 

tro. 
Vi födas till livet med ett anlag 

till anspråkslöshet, till osjälviskhet 
och, gentemot våra mödrar, med ett 
anlag itill dyrkan. Vi känna oss 
som barn och unga lika lyckliga i 
det mindre bemedlade hemmet med 
dess nödtorft som i det rika och 
överdådiga, och det är lika natur
ligt, lika lätt för ofes att älska en 
gammal, fattig och ful mor som en 
ung, skön och rik. 

Vi närma oss, ursprungligen, icke 
våra mödrar som små rövare, vilka 
vilja plundra dem på arbetskraft och 
hälsa, på nattsömn, ägodelar och 
penningar utan, tillitsfulla, älskande 
och lydiga, för att trygga oss till 
deras kärleksfulla fasta ledning och 
för att inhämta goda lärdomar. 

Det är isom om vi utan^ att ännu 
veta något därom anade, att vi in
kastats i en värld av lidelser och fa
ror. frestelser ioch lidanden, det är 
som om vi ville avkräva våra möd
rar, vilka givit oss kroppens liv, 
även själens liv, d. v. s. vapen i .stri
den mot det onda, som hotar oss, 
ljus i det .mörker som välver sig 
över vår lenvadsväg. 

Men idet är här vi svikas av våra 
mödrar. De förlägga hjärtpunkten 
.av sitt förhållande till oss till det 
materiella området, förledda måhän
da. av det starka ivriga gensvar de 
få —• vi födas nämligen till livet 
också med ett anlag till själviskhet. 
oändligt benäget till utveckling. 

Otaliga undantag givas naturligt
vis men i allmänhet torde det cen
trala i förhållandet mellan mödrar 
•och barn ha blivit att tillförsäkra 
dessa senare jordisk lycka och fram
gång. Hur stora materiella omsor
ger, hur 'litet själisk omvårdnad! 
Hur mycket prat om vardagens ba
gateller, hur litet tankeutbyte i de 
livsavgörande frågorna! Hur främ
mande själ för själ! Den barnsliga 
öppenheten, tilliten, respekten, vörd
naden borta. Hur många mödrar te 
sig icke ur barnens synpunkt 
".snälla" men alltför obetydliga att 
räknas med, hur många mödrar få 
icke vika platsen för den ovärdige 
vännen-förledaren, hur många möd
rar dela icke öde med Martin Bircks 
moder, sam står utanför den för 
evigt stängda porten till sonens tan
ke- och känslovärld! Må imödrarne 
icke försvara sig mied, att det är 
en fråga 0111 bokliga, kunskaper, som 
ödet förmenat dem, eller tidens smak
riktning, som de saknat tillfälle att 
sätta sig in i. Det är inte detta 
som gör vår mor till det högsta i 
livet för oss, till vår tillflykt, till 
vår förtrogna; det är en fråga om 
karaktär, personlighet, inre utveck
ling och höghet och vad hon delat 
med .sig därav till oss. Den tyske 
filosofen Kant isa.de ännu i sin höga 
ålderdom om modern: ".Tag skall al
drig glömma, henne — det är hon 
som nedlagt fröet till det goda i min 
själ." •— Och denna mor var en fat
tig obildad hantverkarhustru! 

Den sorg som i våra dagar suckar 
i så många, övergivna mödrars hjär
tan finner ett gensvar i barnens. 

De voro grannar i ett a.v dessa 
villasamhällen, som förfuska sin ur
sprungliga uppgift att återföra män
niskan till naturen genom att i mi
niatyr upprepa alla stadens brister. 
Till att Ibörja imed var det ett sam
hälle om ett tjugutal hus, som efter 
10 år förökat sig till närmare hun
dra, De tjugu gamla husen höllo 
vart och ett i sin stad väl reda på 
nykomlingarna, som en längre tid 
betraktades såsom inkräktare för 
att småningom nådigt undan för un
dan införlivs med stammen, tills det 
hela bildade liksom en stor släkt, 
vari många medlemmar icke vidkän-
des och de flesta förtalade varan

dra. 
De båda grannarnas villor lågo 

mitt emot varandra å ömse sidor om 
vägen. Den ena var uppförd i en 
mera vräkig än magnifik stil, med 
terrasser, jättestora bronsstatyer i 
trädgården och väldiga gula marki
ser för fönster och verandor. Äga
ren var herr Sten Sjöström, som be
bodde den med sin familj, hustru, 
tre barn, tjänstefolk och hundar. Den 
andra villan, som var byggd i herr
gårdsstil, hade mycket blommor men 
inga statyer i trädgården och mjuka 
gröna gräsmattor i stället för terras
ser. Den ägdes av herr Arthur 

Malm. 

Båda dessa herrar voro grossörer. 
Båda hade i taxeringskalendern ett 
5-siffrigt tal, som i båda fallen be-
gynte med en trea. Herrarna träf
fades på båten morgnar och efter
middagar, och utbytte några ord om 
Väderleken. Längre kommo de al

drig. 
Herr Sjöström hälsade laget runt, 

slog sig ned 'här och där på soffor
na, i all synnerhet hos de kvinnliga, 
passagerarna. Och var han gick 
följdes han av gillande och beund
rande blickar, och man viskade för

tjust bakom hans rygg: 
— Så trevlig och stilig han är! 
Herr Malm däremot läste sin tid

ning från pärm, till pärm, beskå
dade uppmärksamt stränderna, kun
de vara intressant och kvick, när 
han någon igång talade, men var i 
allmänhet fåordig. Man sade om 
honom, imed en viss respekt men utan 
sympati: — Han är en kniv! 

Det stadgade anseendet såsom den 
älskvärde mannen innehades obetin
gat av herr Sjöström. Han ansågs 
mer än trevlig, han ansågs stilfull, 
generös, välvillig, god. Medan herr 
Malm ofta var .så anspråkslös i sitt 
yttre att man kunnat taga honom 
för en fattig, lägre avlönad men 
stolt adelsman vid något av verken, 
frapperade herr Sjöström med sin 

Nutidens ungdom går icke som 
tidigare generationers ut i livet med 
anspråkslösa fordringar, förhopp
ningsfull och glad, trygg i. känslan 
av att veta pliktens väg. 

Man har genom att ge de unga 
en barndom i vällevnad belastat .dem 
med dyrbara vanor, vilkas nödtvung
na frångående betyder lidande och 
vilkas upprätthållande måste betalas 
med mycket arbete och stora bekym
mer, man har genom en materalis-
tiskt betonad uppfostran lärt dem att 
söka lyck.au utanför sig själva i om
ständigheter, som de icke behärska, 
man har försummat att ge dem de 
solida principer, de fasta, övertygel
ser som ge karaktären styrka. Utan 
en levande religiös tro lia dessa un
ga, som nu skola leva på eget an
svar, icke funnit en fast sedlig in
riktning för sitt. samvete till ledning 

och stöd i livet. Utan inre styrka, 
oviss 01m sin jordiska väg, utan ett 
mål bortom tiden, är denna ungdom 
till sitt väsende disharmonisk, pessi
mistisk och, trots en visad yttre upp
sluppenhet, i grund och botten föga 

lycklig. 
Även mänskligheten lider! 
Det är icke tillräckligt att kvin

norna som mödrar Skänka livet åt 
den nya generation, som tillförsäk
rar släktet fortbestånd. Den höga 
och ärofulla uppgiften tillfaller ock
så kvinnorna i egenskap av släktets 
upfostrarinnor att fostra denna un
ga generation så, att den verkligen 
utgör det tillflöde av oskuld, frisk
het och kraft, vilket ensamt är i 
stånd att inom mänskligheten "be
kämpa förruttnelsen och syndens ge
nom,gr i pa nd e kall bra nd". 
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HANDSKAR och VANTAR 

alltid oklanderliga elegans. Pälsar 
om vintern, ljusa kostymer om som
maren, ständigt den generösaste på 
klubben. Han betraktades som en 
man med både hjärta och sm,ak. 
Man visade på hans villa, då man 
gick förbi och sade: 

— Där bor Sten Sjöström. En 
utomordentligt angenäm karl, . . . 
men han har det visst inte så roligt 
hemma, 

Han levde också som en ungherre, 
ehuru han var gift. Endast någon 
sällsynt gång visade han sig ute 
tillsammans med hustrun, som gjor
de ett bisarrt intryck vid den ele
gante mannens sida- I en ©samman
satt dräkt, en klädning från det ena 
året, en kappa från det andra, i sta
diga enkla skor och en hatt som 
tycktes vara oimmoderniserad under 
.minst tio säsonger gjorde hon sig 
oansenligare än hon kunnat behöva 
med sitt ursprungligen fina, men nu 
blekta och trötta ansikte och sin be
hagliga gestalt. I hela hennes upp
trädande, blick, rörelser, tal, låg öd
mjukheten hos den kuvade och resig
nationen hos den förbisedda. 

Denne elegante ma.11, på vars 
dräkt icke fanns en oegentlig prick, 
med sitt goda hull, sin välvårdade 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

Rlomsterhälsninp 
över hela jorden. Rådfråga 

Vasa MoflisterMnilGl 
Gustaf Ekman 
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MERKUR-TYÅLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi> 
nare tyger med ömtåliga färger. 

hy, sina drag av ett bekymmerslöst 
.och angenämt liv och denna hustru, 
sam i sitt fina sällskap tycktes vilja-
dölja. sin ringhet genom att göra sig 
ännu mycket mindre och oansenli
gare, ingav ovillkorligen betrakta

ren vissa funderingar. 
Här återspeglade sig något mer än 

tillfälligheten. I hennes dräkt och 
väsen såg man intuitivt hemmet 
de knappa hushållspengarna, den 
bryska revanschen efter slöserierna 
utomhus — en hel historia^o® des

potism och förtryck, om två männ 

skor, två likar, varav den ena « 
kade under i kärldkens släpad e 

inför den andras egoism. Någo a 

samma stämpel vidlådde även 

»MIMI"" 
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Aktiebolaget Pehrssons Förlag 

nen. De voro snygga, men ej mera, 
mättade men ej praktfulla. Detta 
var det hemlighetsfulla innandömet 
i den vräkiga villan, som dess terras
ser, jättestatyer, markiser och urnor 
icke helt förmådde dölja. Därför 
ar trädgården så öde, därför skäll
de de stora hundarna så ondsint på 
varje förbigående, därför sökte sig 
larnen till främmande marker, .och 
därför höll sig husets fru så ljus-
skyggt inomhus. 

Med herr Malm var det raka mot
satsen. Han ensam tilldrog sig in
gen uppmärksamhet. Men när han 
visade sig med familjen tittade folk 
intresserat. Han hade en ståtlig 
fen.-vacker, ungdomlig med friska 
färger och en älskad kvinnas hela 
dianme. Barnen voro förtjusande 
— två unga flickor som höllo pappa 
nnder armen och med sitt långa 
glänsande utslagna hår, sina rosiga 
Tradiga anleten kringstrålade honom 
som en vår. Gossarna, följde mam-
®a, friska, käcka, vakna och verse
rade på det .sätt barn bli i ett hem, 
där faderns intryck utifrån och mo
derns inflytande inifrån harmoniskt 
^mverka. 

I sin familj var nämligen herr 
Kalm e.n annan än under båtturerna 

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

piano. 

Vila och Rekreation hhi 

H i n d å s h e m m e t  
{. d. Björkmans Kuranstalt. 
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staden. Där kastade från och till 

lian isin mask, blev munter, pojkak
tig, sällskaplig, syntes i kälkbacken 
och på skridskobanan om vintern 
och seglade familjen i sin stora jakt 
på sommaren. 

"En kniv" fick han heta i alla 
fall av världen. 

Men herr Sjöström, som .gav värl
den vad den ville ha, vann världen. 
— En charmör! sade herrarna. — 
En .man som förtjänat ett bättre öde! 

sedan de sett hu-saide kvinnorna. 
istrun. 

Att hon möjligen .skulle förtjänat, 
nej, på en sådan orimlighet 
verkligen icke världen. 

Tora Ramm. 

'det — 
tänkte 

Ceater. 
vec-Lorensbergsteaiern har under 

kan haft premiär på Hjalmar Berg
mans 4-alktskomedi "Swedenhielms". 
Författarens, regiens och skådespe-
larnes samarbete, över vilket man 
tyckte .sig förnimma, att det roade 
intressets livgivande anda spelat, 
gjorde framgången stor och fästlig. 
Det är nog mycket sällan publiken 
lämnar en teater så angenämt un
derhållen, så värmd och med en så 
distinkt och behaglig känsla, àv att 
—- med hänsyn till de sceniska ge
stalterna. — ha varit i verkligt gott 
värdefullt och spirituellt sällskap. 
Det är något äktsvenskt över den i 
så säIIspord grad vinnande Sweden-
hielmska familjen. Vad den tycker, 
säger och gör anslår besläktade om 
än sällan ljudande strängar i våra 
hjärtan. Ty Swedenhielms höra 
mera till tiden för hundra år sedan 
än till vår egen. Detta överdåd, den
na livets festivitas trots ekonomiens 
trassliga beskaffenhet, dessa bråda 
lynnesskiftningar, detta mod att all
tid vara sig själva, denna hänryck
ning iför äran, denna familjens fasta 
sammanhållning — nej, allt detta är 
icke vår tid. Men när vi se det så 
här är det i ailla fall något inom oss, 
.som svarar med ett varmt tonfall. 

Någon redogörelse för händelse
förloppet lämna vi icke. Obekant
skapen därmed är nämligen en viktig 
förutsättning för pjäsens rätta begå
ende och njutning. 

Teaterns [bästa krafter hade trätt 
i aktion och varje roll utan undan
tag fick ett utmärkt, på åtskilliga 
händer glänsade utförande. Främst 
lyste Olof Sandberg som Sweden-
hielm senior, förträffligt sekunderad 
av hrr Carl Ström, Torre Ceder
borg, Sven Milliander och Semmy 
Friedmann. Av de kvinnliga kraf
terna, Tekla Sjöblom, Elsa Carlsson 
och Anna Carlsten togs priset av den 
förstnämnda i svägerskan-husföre
ståndarinnans enkla gestalt. 

N y a  t e a t e r n  har bytt program och 
framför nu Werner Nielsens sang-
fars "N:r 66", vilken lokaliserats till 
Göteborg. Premiären inträffar först 
sedan föreliggande n:r gått i press 
varför det får anstå med vårt om
nämnande till nästa n:r. Farsen 
skall enligt förljudande vara mycket 
rolig. 

ftjalmar Branting 

t 
När man ritar korset under nam

net här ovan sker det i en känsla av
ait här avslutats icke blott en 
stor och fräjdad mans mäk
tiga. livsgärning, icke Iblott en 
nobel och god människas liv, utan 
även en hel tidsepok. Den svenska 
arbetarerörelsen har mist .sin höv
ding och träder därmed in i ett nytt 
och ännu oöverskådligt skede. 

Här såsom ofta är det som om 
det (krävdes det redan förflutnas 
bakgrund för att se en personlighets 
och en gärnings verkliga mått. Först 
när allt oväsentligt och tillfälligt 
bortfallit och man skådar in i det 
djupa perspektivet av ett människo
liv träder dess verkliga storhet och 
innebörd fram för ens blick. 

Språket äger så 'många vackra och 
lysande ord för en berömd mans av
slutade livsverk. Det synes, när det 
icke längre kan ställas under debatt, 
enbart ärorikt och avundsvärt. Men 
verkligheten har varit något annat. 
Den har sparat de lysande, fagra 
orden. Den har bjudit en tung tör
nestig av kamp, motstånd, missräk
ningar, förföljelse, hat. Idébärarens 
väg är nästan alltid en korsets väg. 
Banérförarens stig går genom kulor 
och spjut. Men där en guldren tro 
bär idén .och där en tadellös man för 
baneret, där vinkar dock en härlig 
seger till slut. Där randas alltid 
det ögonblick, då smädelsens tunga 
förstummas, då förföljelsen sänker 
vapen och hatet slocknar ut. Då 
sanningen uppgår att vi stått inför 
en livsgärning, buren av den rena 
viljan, den osjälviska, offervillighe
ten, den heliga övertygelsen sänka 
vi alla vördnadsfullt och .gripna vå

ra huvuden. 
Det är legenden om en man, som 

skänkte allt vad han ägde för att 
följa sin övertygelse, som nu .avslu
tats vid Hjalmar Brantings bår. När 
drömmen om en ny sera för mänsk
ligheten började drömmas över värl
den och så ut nya. idéers frö i en
staka människosinnen, da föll i vårt 
land ett sådant frö även ned i hans 
ideeli ^ ynglingasinne. Det slog dju
pa röuer och tog honom i besittning 
så helt att det slutligen blev revo
lutionerande icke «blott för hans 
åskådning utan för hela hans liv. 
Och det märkliga, det som ställer 
högt över alla tvivel att hans val 
fick bestämmas av något annat än 
samvete och övertygelse var att han 
själv icke hade något att vinna, imed 
denna dröms förverkligande. Han 
stod själv redan på höjderna, för
mögen, högt begåvad, med lysande 
möjligheter att som fcammarstudiets 
man nå ärofulla resultat pa veten

skapens fält, då han började drömma 
den djärva och måhända hopplösa 
drömmen att som folktribun föra 
massorna därnere i djupet till väl
stånd och makt. — A ena sidan — 
å andra! Mycket i hans natur röjer 
den borne vetenskapsmannen och att 
valet icke var så helt lätt — att det 
matte varit mäktiga inre röster som 
drivit honom att taga steget fullt ut 
från abstraktionernas fridfulla och 
hägnade höjder ned i folkets upp
rörda .och ovissa djup. Att samla 
krafterna därnere, ena, och discipli
nera och föra dem framåt från 
okändhet och mörker till anseende 
och makt, det blev hans livsverk. 
Han har i vårt land varit den främ
ste verkställaren av den mäktiga 
gärningen ,att flytta den folkliga 
välståndslinjen ett jättesteg framåt. 
Vem ville nu undvara alla de för
bättringar till .arbetande medmänni
skors gagn som denna gärning haft 
till följd! Vem ville nu ha dessa 
stenar obrutna som han röjt upp på 
de marker där vårt folk skall bygga 
och bo? 

Men arbetsoron, arbetsolusten, 
missnöjet? Allt detta som i våra 
dagar gör samarbetet mellan över-
och underordnade så osäkert och pin
samt? Mången som värdesätter Hjal
mar Brantings värv gör .det främst 
med hänsyn till socialismens osym
patiska företeelser och utväxter. Han 
glömmer därvid att taga med i be
räkningen den utveckling åt vänster 
socialismen undergått under dessa år 
och inför vars tendenser Branting 
stod helt- främmande och avvisande. 
Det var icke helt igenom samma folk 
som skördade, som de för vilka han 
sått. Han borde ha känt det. Han 
hann med att uppleva solnedgången 
i det idéernas land vars morgonrod-
nad bländade och helt betog hans 

själ. 
Nu är han borta. Den längst 

ljudande stämman inom svensk po
litik har för alltid tystnat. En trygg 
och säker vågbrytare mot en ny tids 
upprörda böljeslag raserades med ho
nom. Men det föll samtidigt även 
något annat. En dignitär för den 
svenska arbetarrörelsen, som på 
grund av sin framskjutna ställning 
och sin sympatiska personlighet 
skymt blicken för vad som var det 
och vad som va.r detta i det omf at
tande begreppet arbetarens rätt. 

Hjalmar Branting var målsmannen 
för en idé siom redan i stor utsträck
ning blivit förverkligad. Han hade 
nått isitt mål och fört isina skaror 
fram till ljusare ängder. Han läm
nar dem ett stort och rikt arv, vars 
förvaltning medför stort ansvar och 

stora förpliktelser. 

kihalönsprindpen inför 
riksdagen. 

Riksdagen har nu underkastat frå
gan om, de kvinnliga befattningsha-
varnes löner en första (behandling. 

Andra kammaren tog regerings-
förslaget, som är fotat på likalöns-
principen, ehuru den icke är avsedd 
att tillämpas ifråga om de befattnin

gar som hittills innehafts av kvin
nor utan endast för de befattningar 
som hittills varit, iförbehållna män 
och nu komma att öppnas även för 
kvinnor. 

Första kammaren däremot tog 
statsutskottets förslag, vilket avser 
en provisorisk lösning, genom vilken 
man vill bereda staten möjlighet att 
underkasta, frågan en grundligare 
utredning, än vad tiden nu medgivit, 
i samband med en allmän ompröv
ning av de statliga löneprinciperna. 
Denna provisoriska lösning gar ut 
på en indragning för kvinnliga be
fattningshavare av sista lönegraden 
(sista ålderstillägget) i samtliga lö
neklasser. Härmed har utskottsma-
joriteten visat, att den icke fullt ut 
vill gå med på likalönspricipen. 

Då de båda kamrarna stannat i 
olika beslut, går frågan till gemen
sam omröstning. Denna har, i skri
vande stund, ännu icke ägt rum. 

Var är deri gifta 

kvinnans plats? 

En husmoder skriver i diskussio
nen om den gifta kvinnans förvärvs

arbete : 
"Mina. föräldrar ha uppfostrat mig 

efter gamla principer och de pålade 
mig plikter inom hemmet från min 

tidiga barndom. 
"Först plikterna, sedan intresse

na" var idet ena av mitt hems motton. 
Det andra var "att få ut det mesta 
möjliga ur allting". 

Efter att ha varit gift i fem år 
hade jag två söner på fyra och tre 
år. Min man som bredvid sitt för
tjänstarbete bedrev studier angreps 
nu av spanska sjukan. Läkaren för
ordnade en begränsning av hans ar
bete, samt, för lång tid framåt, hög 
diet. Det blev nödvändigt att jag 
sökte mig arbetsinkomster utanför 
hemmet. För första gängen i mitt 
liv förebrådde jag mina föräldrar, 
att de icke låtit mig få någon yrkes
utbildning utöver ett hems skötande. 
Just då rådde' emellertid stor efter
frågan på kvinnlig arbetskraft och 
goda löner betalades. 

Jag fick en förmånlig kontors
plats och anställde en aderton års 
flicka för att i mitt ställe sköta hem

met och barnen. 
Jag fick på detta sätt otvivelak

tigt mera pengar att röra mig med, 
men de visade sig utomordentligt 
odryga. Hushållet blev, sedan det 
lagts i jungfruns händer, mycket dy
rare än förut. Förut hade jag sytt 
mina och barnens kläder, nu måste 
jag köpa dem färdiga till höga pri

ser. 
Allt detta var ofördelaktigt, men 

det olyckligaste var, att mina barns 
tankar och deras språk i dålig rikt
ning påverkades av lekkamraterna 
nere på gården — för att själv slippa 
ifrån dem .men också för att de skulle 
ha roligt släppte nämligen jungfrun 
alltid ut dem på förmiddagarna. 

När jag så kom hem kl. halv 6 
på eftermiddagen måste jag hela ti
den tillrättavisa och straffa dem för 
deras oarter samt förmana dem med 
det resultat att mina barn mera fruk-

G I V  

Gunborg, 
Tora, Ebba 

o c h  

Ottilia 
Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

tade än älskade mig. Jag var fak
tiskt icke längre en imor för dem 
i detta ords bästa mening. 

Icke häler för min make var jag 
vad jag tidigare varit. Under mina 
lediga kvällstimmar var jag fullt 
upptagen med att laga och att ordna 
allt inom hemmet, soim jungfrun icke 
förstod, icke hann med eller icke 
brydde sig om. Jag hade en känsla 
av att jag gav mitt hem så oerhört 
mycket, att jag helt offrade mig för 
det och att jag fick så alltför litet 
igen. Jag var, hemima, alltid trött 
och irriterad och kontoret framstod 
i en förskönad dager. Där var ord
ning ioch reda, där var lugn och trev

nad ! 
Efter ett år sade jag upp jungfrun 

och återvände till mitt hem och mi
na barn. Jag skötte det hela på 
egen hand .med litet extrahjälp om 
lördagarna. Jag hade gjort den er
farenheten, att en gift kvinna bör ge 
hemmet .sin intelligens, sin energi 

och arbetsförmåga. 
Jag märkte också hur lyckliga min 

man ioch mina barn kände sig över 
förändringen •— jag förstod att in
genting kunde ersätta min insats i 
hemmets värld." 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar, 

medan den suger. 

PisKa 
Edra 

mattor 
med Hoover, den enda maskin 
i hela världen, som kan utföra 
arbetet inomhus, utan att röra 
upp damm. Yi visa gärna hur 
Hoover arbetar på Edra egna 
mattor, efter tillsägelse pr 

tel. 4614. 

A.-B. 

Ferd. Lundquist & Co. 
Hoover-avd. 

Sfinxen utan 
aåta. 

-Radering av OSCAR WILDE. 

I ' (översätnting). 

En eftermiddag satt jag utanför 
afé de la paix och iakttog pariser-

ivets prakt och rusk, förvånad — 
®edan ja,g drack min vermouth — 
0v®r det sällsamma panorama av 
Wl och armod, som gled förbi mig, 

Jag hörde någon nämna mitt 
?anin- Jag vände mig om och såg 
„0rd Murchison. Vi hade icke träf-
* sedan vi. lågo vid universitetet 
°r snart tio år sedan, så jag var för
list över att råka honom igen, och 

växlade en varm handtryckning. 
xford hade vi varit riktigt goda 

h Äner- Jag höll mycket av honom; 
Var så ståtlig, så stolt och så är-

brukade säga om honom, att 
11 skulle varit den bliiste kamrat e varit den bäste kamrat 

som tänkas kunde, bara han inte va
rit så sanningskär. Men i själva ver
ket tror jag, att vi beundrade honom 
så mycket som vi gjorde just för 

hans öppenhjärtighets skull. Jag 
fann nu, att han undergått en stor 
förändring. Han föreföll orolig och 
nervös och han tycktes grubbla över 
något, som han inte kunna komma 
till klarhet i. Jag förstod, att det 
icke var tidens skepticism han fallit 

offer för, därtill var han alltför kon
servativt anlagd. Jag gissade, att 
det var en kvinna och frågade om 

han var gift, 
Jag förstår mig inte tillräck

ligt på kvinnorna, svarade han. 
Kära Gerald, sade jag, kvin

norna äro till för att älskas, icke för 

att förstås. _ ' 
—- Jag kan icke älska där jag icke 

känner tillit, svarade han. 
— Jag tror att det finns ett my

sterium ° i ditt liv, Gerald, utbrast 

jag. Berätta det för mig. 
— Låt oss ta en åktur, sade han. 

Det är alltför mycket folk här. Nej, 
icke en gul vagn — vilken annan 

färg som » - IM « äM> 

mörkgröna iiir. därefter k«. 

de vi boulevarden fram i riktning 

mot Madelainekyrkan. 
_ Vart ska vi ta vägen? frågade 

jag. 
Vart du vill, svarade han. — 

Till restaurangen i Boulogneskogen. 

Där äter vi middag och du berättar 

för mig allting om dig. 
Jag vill först höra om dig, in

vände jag. Tala om för .mig din 

hemlighet! 
Han tog upp ett litet marokäng-

etui med silverknäppe ur fickan och 
räckte mig det. Jag öppnade etuiet. 
Det innehöll ett kvinnoporträtt. Hon 
var högväxt och smärt och egendom
ligt målerisk med sina stora släpan
de ögon och sitt utslagna hår. Hon 
såg ut som en klärvoyant och var 

insvept i praktfullt pälsverk. 
Vad säger du om det ansiktet, 

frågade han. Talar det sanning? 
Jag granskade det noga. Det fö

reföll mig tillhöra en människa, som 
hade en hemlighet, men om den var 
ond eller god kunde jag inte saga. 
Ansiktets skönhet var en skönhet, 
sammansatt av många mysterier — 
just den skönhet som är psykologisk, 
icke plastisk. Det flyktiga leende, 

som spelade kring läpparne, var allt
för medvetet för att vara verkligt 

ljuvt, 
— Nå, utbrast han otåligt, vad 

säger du så? 
—• Hon är en skönhetsgudinna i 

sorgeskrud, svarade jag. Berätta för 
mig allt vad du vet om henne. 

— Inte ännu, svarade 'han. När 
vi ha ätit middag. Och han började 

berätta om andra saker. 
Sedan vi fått kaffet och cigarret

ter, påminde jag Gerald om hans 
löfte. Han reste sig upp, gick ett 
par slag av och an över golvet, lät 
sig därefter sjunka ner i länstolen 
och berättade följande historia, 

— En kväll, sade han, gick jag 
Bond street fram. Inemot klockan 
fem. Det var en ohygglig trängsel 
av vagnar och trafiken hade nästan 
gått i lås. Alldeles invid trottoa
ren höll en liten gulfärgad täckt 
vagn, vilken av någon anledning drog 
min uppmärksamhet till sig. Då jag 
gick förbi, såg jag i fönstret det an
sikte som jag nyss visade dig. Det 
fängslade mig ögonblickligen. Hela 
natten tänkte jag på det och hela 
den andra dagen. Jag vandrade sam

ma eländiga gata upp och ned, kika
de in i vartenda åkdon och spejade 
efter den lilla gula vagnen, men jag 
kunde inte finna den sköna okända, 
och till sist började jag tro att jag 
drömt alltsammans . 

En vecka .senare var jag inviterad 
till middag hos madame de Rastail. 
Tiden hade satts till klockan 8, men 
ännu halv nio sutto vi väntande i 
salongen. 'Slutligen öppnades dör
ren och betjänten anmälde lady Al-
noy. Det var hon, den kvinna som 
jag sökt. Hon rörde sig mycket 
långsamt — hon liknade en månstrå
le. Till min hänryckning blev det 
jag som skulle föra henne till bords. 

Sedan vi satt oss anmärkte jag helt 
oskuldsfullt: — Jag såg visst en 
skymt av er, lady Alroy, härom af
tonen i Bond street. — Hon blev 
mycket blek och svarade lågmält: — 
Gör mig den tjänsten att icke tala 
,så högt; man kunde möjligen höra 
er. — Jag kände mig naturligtvis 
förtvivlad över att ha gjort en iså då
lig start och störtade mig med verk
ligt dödsförakt ut i en konversation 
om fransk teater. Hon talade myc
ket litet, hela tiden med -samma däm

pade melodiska röst, och det föreföll 
som om hon var rädd för att någon 
skulle lyssna. Jag blev lidelsefullt, 
dåraktigt förälskad och den obestäm
da aura av mystik, som omgav hen
ne, väckte hos mig en omattlig ny
fikenhet, Då hon bröt upp, vilket 
skedde vilket skedde strax efter mid
dagen bad jag att få göra henne en 
visit. Hon tvekade ett ögonblick, sag 
sig omkring liksom för att övertyga 
sig om att ingen lyssnade på oss och 
sade sedan: — Ja, i .morgon en kvart 

över fyra. 
Jag bad sedan madame de Rastail 

att berätta mig något om lady Alroy, 
men allt vad jag fick veta var att hon 
var änka och hade ett vackert hem 

i Park Lane. 
Nästa dag punktligt på utsatt tid 

infann jag mig hos lady Alroy, men 
fick av betjänten veta, att hon för 
ett ögonblick sedan gått ut. Jag be
gav mig till klubben, 'bade olycklig 
och förbluffad. Efter grundligt över
vägande skrev jag till henne och bad 
att jag skulle få försöka min lycka 
en annan eftermiddag. • Först efter 
flera dagar fick jag ett par rader med 
meddelande, att hon skulle vara hem-
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Brand- och Livförsäkrings -Aktiebolaget 

SVEA 
Göteborg.  

Den gode ocl) den onde. 

Martin Bi reks mor har med viss
het givit sin son den bästa och mest 
uppoffrande materiella omvårdnad; 
åon har helt säkert vakat vid hans 
sjukbädd, dukat ett gott bord åt ho
nom, stoppat hane strumpor, sytt i 
hans knappar, sörjt för den utmärk
ta skolundervisning, som skal 1 till
försäkra honom ett gott levebröd, 
och även berett honom nöjen och för
ströelser, men märk väl, allt detta 
omnämner icke Martin bland barndo
mens och ungdomstidens många ihåg-
komna bagatellartade händelser. Den
na moderliga omsorg synes honom så. 

-självfallen, att han inte anser den 
värd ett enda ord. Det finns — vi 
förstå det —- ingenting i hans hjärta 
som tackar modern, ingenting som 
beundrar och tillber henne för detta! 

Det enda han minus och dröjer vid 
är att hon isökt påverka honom i re
ligiöst hänseende; hon har, när han 
var barn, läst aftonbönerna med ho
nom och under uppväxttiden då och 
då lett samtalet in på religiösa äm
nen. Men som vuxen förstår Mar
tin, att moderns religion är utan 
verkligt liv. Hon önskar att han 
skall bli religiös, därför att hon har 
sett, att det inte går väl för de ogud-
aktiga här i livet. Det är alltid och 
allenast hans jordiska välfärd som 
är av vikt för henne. 

Martin å sin sida är ingen religiös 
natur, men han kan dock grubbla 
över tillvarons gåta och någon gång 
drömma om höga ideal. Dit når 
icke modern. Dörren har för evigt 
fallit i lås mellan dem. När denna 
stackars mor och denna stackars son, 
ännu med ömhet i hjärtat, försöka 
närma sig varandra, finna de till sin 
i&org endast de .mest vardagliga och 
triviala samtalsämnen : skjortor och 
strumpor och knappar som skola 

sys i — 

Detta är otaliga mödrars och barns 
historia men inte allas! 

Volymer skulle kunna fyllas med 
stora mäns och stora kvinnors av 
tacksamhet och dyrkan genomandade 
uttalanden om den livsavgörande 'be
tydelse deras mödrar haft för dem, 
.mödrar ofta av en, låg samhällsställ
ning och fattiga på bokliga kunska
per. Men aldrig ha dessa ömma 
oförgängliga känslor anknutit sig till 
de timliga offer mödrarne 'bringat, 
till vällevnad, till nöjen och lyx utan 
till den mottagna själiska omvård
naden, karaktärens uppbyggande och 
stärkande, meddelandet av ädla 

<Ê>-
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PÄRLOR 
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i modern infattning fördelaktigast 

hos 

DC.7bvdßzsim 
jujelerare. O Harring. 41 

per. 
Och är icke allt detta just vad vi 

i första rummet åstunda, vad vi 
begära och även äga rätt att för
vän ta. av våra mödrar och som, om 
vi verkligen finge det, .skulle kom
ma oss att med vördnad blicka upp 
till dem, att med tacksam, aldrig 
upphörande kärlek omfatta dem, att 
för evigt välsigna deras minne! 

Det materiella goda spelar icke 
för barndomen och ungdomen den 
viktiga roll som mödrarna tyckas 

tro. 
Vi födas till livet med ett anlag 

till anspråkslöshet, till osjälviskhet 
och, gentemot våra mödrar, med ett 
anlag itill dyrkan. Vi känna oss 
som barn och unga lika lyckliga i 
det mindre bemedlade hemmet med 
dess nödtorft som i det rika och 
överdådiga, och det är lika natur
ligt, lika lätt för ofes att älska en 
gammal, fattig och ful mor som en 
ung, skön och rik. 

Vi närma oss, ursprungligen, icke 
våra mödrar som små rövare, vilka 
vilja plundra dem på arbetskraft och 
hälsa, på nattsömn, ägodelar och 
penningar utan, tillitsfulla, älskande 
och lydiga, för att trygga oss till 
deras kärleksfulla fasta ledning och 
för att inhämta goda lärdomar. 

Det är isom om vi utan^ att ännu 
veta något därom anade, att vi in
kastats i en värld av lidelser och fa
ror. frestelser ioch lidanden, det är 
som om vi ville avkräva våra möd
rar, vilka givit oss kroppens liv, 
även själens liv, d. v. s. vapen i .stri
den mot det onda, som hotar oss, 
ljus i det .mörker som välver sig 
över vår lenvadsväg. 

Men idet är här vi svikas av våra 
mödrar. De förlägga hjärtpunkten 
.av sitt förhållande till oss till det 
materiella området, förledda måhän
da. av det starka ivriga gensvar de 
få —• vi födas nämligen till livet 
också med ett anlag till själviskhet. 
oändligt benäget till utveckling. 

Otaliga undantag givas naturligt
vis men i allmänhet torde det cen
trala i förhållandet mellan mödrar 
•och barn ha blivit att tillförsäkra 
dessa senare jordisk lycka och fram
gång. Hur stora materiella omsor
ger, hur 'litet själisk omvårdnad! 
Hur mycket prat om vardagens ba
gateller, hur litet tankeutbyte i de 
livsavgörande frågorna! Hur främ
mande själ för själ! Den barnsliga 
öppenheten, tilliten, respekten, vörd
naden borta. Hur många mödrar te 
sig icke ur barnens synpunkt 
".snälla" men alltför obetydliga att 
räknas med, hur många mödrar få 
icke vika platsen för den ovärdige 
vännen-förledaren, hur många möd
rar dela icke öde med Martin Bircks 
moder, sam står utanför den för 
evigt stängda porten till sonens tan
ke- och känslovärld! Må imödrarne 
icke försvara sig mied, att det är 
en fråga 0111 bokliga, kunskaper, som 
ödet förmenat dem, eller tidens smak
riktning, som de saknat tillfälle att 
sätta sig in i. Det är inte detta 
som gör vår mor till det högsta i 
livet för oss, till vår tillflykt, till 
vår förtrogna; det är en fråga om 
karaktär, personlighet, inre utveck
ling och höghet och vad hon delat 
med .sig därav till oss. Den tyske 
filosofen Kant isa.de ännu i sin höga 
ålderdom om modern: ".Tag skall al
drig glömma, henne — det är hon 
som nedlagt fröet till det goda i min 
själ." •— Och denna mor var en fat
tig obildad hantverkarhustru! 

Den sorg som i våra dagar suckar 
i så många, övergivna mödrars hjär
tan finner ett gensvar i barnens. 

De voro grannar i ett a.v dessa 
villasamhällen, som förfuska sin ur
sprungliga uppgift att återföra män
niskan till naturen genom att i mi
niatyr upprepa alla stadens brister. 
Till att Ibörja imed var det ett sam
hälle om ett tjugutal hus, som efter 
10 år förökat sig till närmare hun
dra, De tjugu gamla husen höllo 
vart och ett i sin stad väl reda på 
nykomlingarna, som en längre tid 
betraktades såsom inkräktare för 
att småningom nådigt undan för un
dan införlivs med stammen, tills det 
hela bildade liksom en stor släkt, 
vari många medlemmar icke vidkän-
des och de flesta förtalade varan

dra. 
De båda grannarnas villor lågo 

mitt emot varandra å ömse sidor om 
vägen. Den ena var uppförd i en 
mera vräkig än magnifik stil, med 
terrasser, jättestora bronsstatyer i 
trädgården och väldiga gula marki
ser för fönster och verandor. Äga
ren var herr Sten Sjöström, som be
bodde den med sin familj, hustru, 
tre barn, tjänstefolk och hundar. Den 
andra villan, som var byggd i herr
gårdsstil, hade mycket blommor men 
inga statyer i trädgården och mjuka 
gröna gräsmattor i stället för terras
ser. Den ägdes av herr Arthur 

Malm. 

Båda dessa herrar voro grossörer. 
Båda hade i taxeringskalendern ett 
5-siffrigt tal, som i båda fallen be-
gynte med en trea. Herrarna träf
fades på båten morgnar och efter
middagar, och utbytte några ord om 
Väderleken. Längre kommo de al

drig. 
Herr Sjöström hälsade laget runt, 

slog sig ned 'här och där på soffor
na, i all synnerhet hos de kvinnliga, 
passagerarna. Och var han gick 
följdes han av gillande och beund
rande blickar, och man viskade för

tjust bakom hans rygg: 
— Så trevlig och stilig han är! 
Herr Malm däremot läste sin tid

ning från pärm, till pärm, beskå
dade uppmärksamt stränderna, kun
de vara intressant och kvick, när 
han någon igång talade, men var i 
allmänhet fåordig. Man sade om 
honom, imed en viss respekt men utan 
sympati: — Han är en kniv! 

Det stadgade anseendet såsom den 
älskvärde mannen innehades obetin
gat av herr Sjöström. Han ansågs 
mer än trevlig, han ansågs stilfull, 
generös, välvillig, god. Medan herr 
Malm ofta var .så anspråkslös i sitt 
yttre att man kunnat taga honom 
för en fattig, lägre avlönad men 
stolt adelsman vid något av verken, 
frapperade herr Sjöström med sin 

Nutidens ungdom går icke som 
tidigare generationers ut i livet med 
anspråkslösa fordringar, förhopp
ningsfull och glad, trygg i. känslan 
av att veta pliktens väg. 

Man har genom att ge de unga 
en barndom i vällevnad belastat .dem 
med dyrbara vanor, vilkas nödtvung
na frångående betyder lidande och 
vilkas upprätthållande måste betalas 
med mycket arbete och stora bekym
mer, man har genom en materalis-
tiskt betonad uppfostran lärt dem att 
söka lyck.au utanför sig själva i om
ständigheter, som de icke behärska, 
man har försummat att ge dem de 
solida principer, de fasta, övertygel
ser som ge karaktären styrka. Utan 
en levande religiös tro lia dessa un
ga, som nu skola leva på eget an
svar, icke funnit en fast sedlig in
riktning för sitt. samvete till ledning 

och stöd i livet. Utan inre styrka, 
oviss 01m sin jordiska väg, utan ett 
mål bortom tiden, är denna ungdom 
till sitt väsende disharmonisk, pessi
mistisk och, trots en visad yttre upp
sluppenhet, i grund och botten föga 

lycklig. 
Även mänskligheten lider! 
Det är icke tillräckligt att kvin

norna som mödrar Skänka livet åt 
den nya generation, som tillförsäk
rar släktet fortbestånd. Den höga 
och ärofulla uppgiften tillfaller ock
så kvinnorna i egenskap av släktets 
upfostrarinnor att fostra denna un
ga generation så, att den verkligen 
utgör det tillflöde av oskuld, frisk
het och kraft, vilket ensamt är i 
stånd att inom mänskligheten "be
kämpa förruttnelsen och syndens ge
nom,gr i pa nd e kall bra nd". 
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alltid oklanderliga elegans. Pälsar 
om vintern, ljusa kostymer om som
maren, ständigt den generösaste på 
klubben. Han betraktades som en 
man med både hjärta och sm,ak. 
Man visade på hans villa, då man 
gick förbi och sade: 

— Där bor Sten Sjöström. En 
utomordentligt angenäm karl, . . . 
men han har det visst inte så roligt 
hemma, 

Han levde också som en ungherre, 
ehuru han var gift. Endast någon 
sällsynt gång visade han sig ute 
tillsammans med hustrun, som gjor
de ett bisarrt intryck vid den ele
gante mannens sida- I en ©samman
satt dräkt, en klädning från det ena 
året, en kappa från det andra, i sta
diga enkla skor och en hatt som 
tycktes vara oimmoderniserad under 
.minst tio säsonger gjorde hon sig 
oansenligare än hon kunnat behöva 
med sitt ursprungligen fina, men nu 
blekta och trötta ansikte och sin be
hagliga gestalt. I hela hennes upp
trädande, blick, rörelser, tal, låg öd
mjukheten hos den kuvade och resig
nationen hos den förbisedda. 

Denne elegante ma.11, på vars 
dräkt icke fanns en oegentlig prick, 
med sitt goda hull, sin välvårdade 

Kobbs 
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är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 
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över hela jorden. Rådfråga 

Vasa MoflisterMnilGl 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. HoSnts,. 

MERKUR-TYÅLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi> 
nare tyger med ömtåliga färger. 

hy, sina drag av ett bekymmerslöst 
.och angenämt liv och denna hustru, 
sam i sitt fina sällskap tycktes vilja-
dölja. sin ringhet genom att göra sig 
ännu mycket mindre och oansenli
gare, ingav ovillkorligen betrakta

ren vissa funderingar. 
Här återspeglade sig något mer än 

tillfälligheten. I hennes dräkt och 
väsen såg man intuitivt hemmet 
de knappa hushållspengarna, den 
bryska revanschen efter slöserierna 
utomhus — en hel historia^o® des

potism och förtryck, om två männ 

skor, två likar, varav den ena « 
kade under i kärldkens släpad e 

inför den andras egoism. Någo a 

samma stämpel vidlådde även 

»MIMI"" 
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nen. De voro snygga, men ej mera, 
mättade men ej praktfulla. Detta 
var det hemlighetsfulla innandömet 
i den vräkiga villan, som dess terras
ser, jättestatyer, markiser och urnor 
icke helt förmådde dölja. Därför 
ar trädgården så öde, därför skäll
de de stora hundarna så ondsint på 
varje förbigående, därför sökte sig 
larnen till främmande marker, .och 
därför höll sig husets fru så ljus-
skyggt inomhus. 

Med herr Malm var det raka mot
satsen. Han ensam tilldrog sig in
gen uppmärksamhet. Men när han 
visade sig med familjen tittade folk 
intresserat. Han hade en ståtlig 
fen.-vacker, ungdomlig med friska 
färger och en älskad kvinnas hela 
dianme. Barnen voro förtjusande 
— två unga flickor som höllo pappa 
nnder armen och med sitt långa 
glänsande utslagna hår, sina rosiga 
Tradiga anleten kringstrålade honom 
som en vår. Gossarna, följde mam-
®a, friska, käcka, vakna och verse
rade på det .sätt barn bli i ett hem, 
där faderns intryck utifrån och mo
derns inflytande inifrån harmoniskt 
^mverka. 

I sin familj var nämligen herr 
Kalm e.n annan än under båtturerna 

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

piano. 

Vila och Rekreation hhi 

H i n d å s h e m m e t  
{. d. Björkmans Kuranstalt. 
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staden. Där kastade från och till 

lian isin mask, blev munter, pojkak
tig, sällskaplig, syntes i kälkbacken 
och på skridskobanan om vintern 
och seglade familjen i sin stora jakt 
på sommaren. 

"En kniv" fick han heta i alla 
fall av världen. 

Men herr Sjöström, som .gav värl
den vad den ville ha, vann världen. 
— En charmör! sade herrarna. — 
En .man som förtjänat ett bättre öde! 

sedan de sett hu-saide kvinnorna. 
istrun. 

Att hon möjligen .skulle förtjänat, 
nej, på en sådan orimlighet 
verkligen icke världen. 

Tora Ramm. 

'det — 
tänkte 

Ceater. 
vec-Lorensbergsteaiern har under 

kan haft premiär på Hjalmar Berg
mans 4-alktskomedi "Swedenhielms". 
Författarens, regiens och skådespe-
larnes samarbete, över vilket man 
tyckte .sig förnimma, att det roade 
intressets livgivande anda spelat, 
gjorde framgången stor och fästlig. 
Det är nog mycket sällan publiken 
lämnar en teater så angenämt un
derhållen, så värmd och med en så 
distinkt och behaglig känsla, àv att 
—- med hänsyn till de sceniska ge
stalterna. — ha varit i verkligt gott 
värdefullt och spirituellt sällskap. 
Det är något äktsvenskt över den i 
så säIIspord grad vinnande Sweden-
hielmska familjen. Vad den tycker, 
säger och gör anslår besläktade om 
än sällan ljudande strängar i våra 
hjärtan. Ty Swedenhielms höra 
mera till tiden för hundra år sedan 
än till vår egen. Detta överdåd, den
na livets festivitas trots ekonomiens 
trassliga beskaffenhet, dessa bråda 
lynnesskiftningar, detta mod att all
tid vara sig själva, denna hänryck
ning iför äran, denna familjens fasta 
sammanhållning — nej, allt detta är 
icke vår tid. Men när vi se det så 
här är det i ailla fall något inom oss, 
.som svarar med ett varmt tonfall. 

Någon redogörelse för händelse
förloppet lämna vi icke. Obekant
skapen därmed är nämligen en viktig 
förutsättning för pjäsens rätta begå
ende och njutning. 

Teaterns [bästa krafter hade trätt 
i aktion och varje roll utan undan
tag fick ett utmärkt, på åtskilliga 
händer glänsade utförande. Främst 
lyste Olof Sandberg som Sweden-
hielm senior, förträffligt sekunderad 
av hrr Carl Ström, Torre Ceder
borg, Sven Milliander och Semmy 
Friedmann. Av de kvinnliga kraf
terna, Tekla Sjöblom, Elsa Carlsson 
och Anna Carlsten togs priset av den 
förstnämnda i svägerskan-husföre
ståndarinnans enkla gestalt. 

N y a  t e a t e r n  har bytt program och 
framför nu Werner Nielsens sang-
fars "N:r 66", vilken lokaliserats till 
Göteborg. Premiären inträffar först 
sedan föreliggande n:r gått i press 
varför det får anstå med vårt om
nämnande till nästa n:r. Farsen 
skall enligt förljudande vara mycket 
rolig. 

ftjalmar Branting 

t 
När man ritar korset under nam

net här ovan sker det i en känsla av
ait här avslutats icke blott en 
stor och fräjdad mans mäk
tiga. livsgärning, icke Iblott en 
nobel och god människas liv, utan 
även en hel tidsepok. Den svenska 
arbetarerörelsen har mist .sin höv
ding och träder därmed in i ett nytt 
och ännu oöverskådligt skede. 

Här såsom ofta är det som om 
det (krävdes det redan förflutnas 
bakgrund för att se en personlighets 
och en gärnings verkliga mått. Först 
när allt oväsentligt och tillfälligt 
bortfallit och man skådar in i det 
djupa perspektivet av ett människo
liv träder dess verkliga storhet och 
innebörd fram för ens blick. 

Språket äger så 'många vackra och 
lysande ord för en berömd mans av
slutade livsverk. Det synes, när det 
icke längre kan ställas under debatt, 
enbart ärorikt och avundsvärt. Men 
verkligheten har varit något annat. 
Den har sparat de lysande, fagra 
orden. Den har bjudit en tung tör
nestig av kamp, motstånd, missräk
ningar, förföljelse, hat. Idébärarens 
väg är nästan alltid en korsets väg. 
Banérförarens stig går genom kulor 
och spjut. Men där en guldren tro 
bär idén .och där en tadellös man för 
baneret, där vinkar dock en härlig 
seger till slut. Där randas alltid 
det ögonblick, då smädelsens tunga 
förstummas, då förföljelsen sänker 
vapen och hatet slocknar ut. Då 
sanningen uppgår att vi stått inför 
en livsgärning, buren av den rena 
viljan, den osjälviska, offervillighe
ten, den heliga övertygelsen sänka 
vi alla vördnadsfullt och .gripna vå

ra huvuden. 
Det är legenden om en man, som 

skänkte allt vad han ägde för att 
följa sin övertygelse, som nu .avslu
tats vid Hjalmar Brantings bår. När 
drömmen om en ny sera för mänsk
ligheten började drömmas över värl
den och så ut nya. idéers frö i en
staka människosinnen, da föll i vårt 
land ett sådant frö även ned i hans 
ideeli ^ ynglingasinne. Det slog dju
pa röuer och tog honom i besittning 
så helt att det slutligen blev revo
lutionerande icke «blott för hans 
åskådning utan för hela hans liv. 
Och det märkliga, det som ställer 
högt över alla tvivel att hans val 
fick bestämmas av något annat än 
samvete och övertygelse var att han 
själv icke hade något att vinna, imed 
denna dröms förverkligande. Han 
stod själv redan på höjderna, för
mögen, högt begåvad, med lysande 
möjligheter att som fcammarstudiets 
man nå ärofulla resultat pa veten

skapens fält, då han började drömma 
den djärva och måhända hopplösa 
drömmen att som folktribun föra 
massorna därnere i djupet till väl
stånd och makt. — A ena sidan — 
å andra! Mycket i hans natur röjer 
den borne vetenskapsmannen och att 
valet icke var så helt lätt — att det 
matte varit mäktiga inre röster som 
drivit honom att taga steget fullt ut 
från abstraktionernas fridfulla och 
hägnade höjder ned i folkets upp
rörda .och ovissa djup. Att samla 
krafterna därnere, ena, och discipli
nera och föra dem framåt från 
okändhet och mörker till anseende 
och makt, det blev hans livsverk. 
Han har i vårt land varit den främ
ste verkställaren av den mäktiga 
gärningen ,att flytta den folkliga 
välståndslinjen ett jättesteg framåt. 
Vem ville nu undvara alla de för
bättringar till .arbetande medmänni
skors gagn som denna gärning haft 
till följd! Vem ville nu ha dessa 
stenar obrutna som han röjt upp på 
de marker där vårt folk skall bygga 
och bo? 

Men arbetsoron, arbetsolusten, 
missnöjet? Allt detta som i våra 
dagar gör samarbetet mellan över-
och underordnade så osäkert och pin
samt? Mången som värdesätter Hjal
mar Brantings värv gör .det främst 
med hänsyn till socialismens osym
patiska företeelser och utväxter. Han 
glömmer därvid att taga med i be
räkningen den utveckling åt vänster 
socialismen undergått under dessa år 
och inför vars tendenser Branting 
stod helt- främmande och avvisande. 
Det var icke helt igenom samma folk 
som skördade, som de för vilka han 
sått. Han borde ha känt det. Han 
hann med att uppleva solnedgången 
i det idéernas land vars morgonrod-
nad bländade och helt betog hans 

själ. 
Nu är han borta. Den längst 

ljudande stämman inom svensk po
litik har för alltid tystnat. En trygg 
och säker vågbrytare mot en ny tids 
upprörda böljeslag raserades med ho
nom. Men det föll samtidigt även 
något annat. En dignitär för den 
svenska arbetarrörelsen, som på 
grund av sin framskjutna ställning 
och sin sympatiska personlighet 
skymt blicken för vad som var det 
och vad som va.r detta i det omf at
tande begreppet arbetarens rätt. 

Hjalmar Branting var målsmannen 
för en idé siom redan i stor utsträck
ning blivit förverkligad. Han hade 
nått isitt mål och fört isina skaror 
fram till ljusare ängder. Han läm
nar dem ett stort och rikt arv, vars 
förvaltning medför stort ansvar och 

stora förpliktelser. 

kihalönsprindpen inför 
riksdagen. 

Riksdagen har nu underkastat frå
gan om, de kvinnliga befattningsha-
varnes löner en första (behandling. 

Andra kammaren tog regerings-
förslaget, som är fotat på likalöns-
principen, ehuru den icke är avsedd 
att tillämpas ifråga om de befattnin

gar som hittills innehafts av kvin
nor utan endast för de befattningar 
som hittills varit, iförbehållna män 
och nu komma att öppnas även för 
kvinnor. 

Första kammaren däremot tog 
statsutskottets förslag, vilket avser 
en provisorisk lösning, genom vilken 
man vill bereda staten möjlighet att 
underkasta, frågan en grundligare 
utredning, än vad tiden nu medgivit, 
i samband med en allmän ompröv
ning av de statliga löneprinciperna. 
Denna provisoriska lösning gar ut 
på en indragning för kvinnliga be
fattningshavare av sista lönegraden 
(sista ålderstillägget) i samtliga lö
neklasser. Härmed har utskottsma-
joriteten visat, att den icke fullt ut 
vill gå med på likalönspricipen. 

Då de båda kamrarna stannat i 
olika beslut, går frågan till gemen
sam omröstning. Denna har, i skri
vande stund, ännu icke ägt rum. 

Var är deri gifta 

kvinnans plats? 

En husmoder skriver i diskussio
nen om den gifta kvinnans förvärvs

arbete : 
"Mina. föräldrar ha uppfostrat mig 

efter gamla principer och de pålade 
mig plikter inom hemmet från min 

tidiga barndom. 
"Först plikterna, sedan intresse

na" var idet ena av mitt hems motton. 
Det andra var "att få ut det mesta 
möjliga ur allting". 

Efter att ha varit gift i fem år 
hade jag två söner på fyra och tre 
år. Min man som bredvid sitt för
tjänstarbete bedrev studier angreps 
nu av spanska sjukan. Läkaren för
ordnade en begränsning av hans ar
bete, samt, för lång tid framåt, hög 
diet. Det blev nödvändigt att jag 
sökte mig arbetsinkomster utanför 
hemmet. För första gängen i mitt 
liv förebrådde jag mina föräldrar, 
att de icke låtit mig få någon yrkes
utbildning utöver ett hems skötande. 
Just då rådde' emellertid stor efter
frågan på kvinnlig arbetskraft och 
goda löner betalades. 

Jag fick en förmånlig kontors
plats och anställde en aderton års 
flicka för att i mitt ställe sköta hem

met och barnen. 
Jag fick på detta sätt otvivelak

tigt mera pengar att röra mig med, 
men de visade sig utomordentligt 
odryga. Hushållet blev, sedan det 
lagts i jungfruns händer, mycket dy
rare än förut. Förut hade jag sytt 
mina och barnens kläder, nu måste 
jag köpa dem färdiga till höga pri

ser. 
Allt detta var ofördelaktigt, men 

det olyckligaste var, att mina barns 
tankar och deras språk i dålig rikt
ning påverkades av lekkamraterna 
nere på gården — för att själv slippa 
ifrån dem .men också för att de skulle 
ha roligt släppte nämligen jungfrun 
alltid ut dem på förmiddagarna. 

När jag så kom hem kl. halv 6 
på eftermiddagen måste jag hela ti
den tillrättavisa och straffa dem för 
deras oarter samt förmana dem med 
det resultat att mina barn mera fruk-

G I V  

Gunborg, 
Tora, Ebba 

o c h  

Ottilia 
Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

tade än älskade mig. Jag var fak
tiskt icke längre en imor för dem 
i detta ords bästa mening. 

Icke häler för min make var jag 
vad jag tidigare varit. Under mina 
lediga kvällstimmar var jag fullt 
upptagen med att laga och att ordna 
allt inom hemmet, soim jungfrun icke 
förstod, icke hann med eller icke 
brydde sig om. Jag hade en känsla 
av att jag gav mitt hem så oerhört 
mycket, att jag helt offrade mig för 
det och att jag fick så alltför litet 
igen. Jag var, hemima, alltid trött 
och irriterad och kontoret framstod 
i en förskönad dager. Där var ord
ning ioch reda, där var lugn och trev

nad ! 
Efter ett år sade jag upp jungfrun 

och återvände till mitt hem och mi
na barn. Jag skötte det hela på 
egen hand .med litet extrahjälp om 
lördagarna. Jag hade gjort den er
farenheten, att en gift kvinna bör ge 
hemmet .sin intelligens, sin energi 

och arbetsförmåga. 
Jag märkte också hur lyckliga min 

man ioch mina barn kände sig över 
förändringen •— jag förstod att in
genting kunde ersätta min insats i 
hemmets värld." 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar, 

medan den suger. 

PisKa 
Edra 

mattor 
med Hoover, den enda maskin 
i hela världen, som kan utföra 
arbetet inomhus, utan att röra 
upp damm. Yi visa gärna hur 
Hoover arbetar på Edra egna 
mattor, efter tillsägelse pr 

tel. 4614. 

A.-B. 

Ferd. Lundquist & Co. 
Hoover-avd. 

Sfinxen utan 
aåta. 

-Radering av OSCAR WILDE. 

I ' (översätnting). 

En eftermiddag satt jag utanför 
afé de la paix och iakttog pariser-

ivets prakt och rusk, förvånad — 
®edan ja,g drack min vermouth — 
0v®r det sällsamma panorama av 
Wl och armod, som gled förbi mig, 

Jag hörde någon nämna mitt 
?anin- Jag vände mig om och såg 
„0rd Murchison. Vi hade icke träf-
* sedan vi. lågo vid universitetet 
°r snart tio år sedan, så jag var för
list över att råka honom igen, och 

växlade en varm handtryckning. 
xford hade vi varit riktigt goda 

h Äner- Jag höll mycket av honom; 
Var så ståtlig, så stolt och så är-

brukade säga om honom, att 
11 skulle varit den bliiste kamrat e varit den bäste kamrat 

som tänkas kunde, bara han inte va
rit så sanningskär. Men i själva ver
ket tror jag, att vi beundrade honom 
så mycket som vi gjorde just för 

hans öppenhjärtighets skull. Jag 
fann nu, att han undergått en stor 
förändring. Han föreföll orolig och 
nervös och han tycktes grubbla över 
något, som han inte kunna komma 
till klarhet i. Jag förstod, att det 
icke var tidens skepticism han fallit 

offer för, därtill var han alltför kon
servativt anlagd. Jag gissade, att 
det var en kvinna och frågade om 

han var gift, 
Jag förstår mig inte tillräck

ligt på kvinnorna, svarade han. 
Kära Gerald, sade jag, kvin

norna äro till för att älskas, icke för 

att förstås. _ ' 
—- Jag kan icke älska där jag icke 

känner tillit, svarade han. 
— Jag tror att det finns ett my

sterium ° i ditt liv, Gerald, utbrast 

jag. Berätta det för mig. 
— Låt oss ta en åktur, sade han. 

Det är alltför mycket folk här. Nej, 
icke en gul vagn — vilken annan 

färg som » - IM « äM> 

mörkgröna iiir. därefter k«. 

de vi boulevarden fram i riktning 

mot Madelainekyrkan. 
_ Vart ska vi ta vägen? frågade 

jag. 
Vart du vill, svarade han. — 

Till restaurangen i Boulogneskogen. 

Där äter vi middag och du berättar 

för mig allting om dig. 
Jag vill först höra om dig, in

vände jag. Tala om för .mig din 

hemlighet! 
Han tog upp ett litet marokäng-

etui med silverknäppe ur fickan och 
räckte mig det. Jag öppnade etuiet. 
Det innehöll ett kvinnoporträtt. Hon 
var högväxt och smärt och egendom
ligt målerisk med sina stora släpan
de ögon och sitt utslagna hår. Hon 
såg ut som en klärvoyant och var 

insvept i praktfullt pälsverk. 
Vad säger du om det ansiktet, 

frågade han. Talar det sanning? 
Jag granskade det noga. Det fö

reföll mig tillhöra en människa, som 
hade en hemlighet, men om den var 
ond eller god kunde jag inte saga. 
Ansiktets skönhet var en skönhet, 
sammansatt av många mysterier — 
just den skönhet som är psykologisk, 
icke plastisk. Det flyktiga leende, 

som spelade kring läpparne, var allt
för medvetet för att vara verkligt 

ljuvt, 
— Nå, utbrast han otåligt, vad 

säger du så? 
—• Hon är en skönhetsgudinna i 

sorgeskrud, svarade jag. Berätta för 
mig allt vad du vet om henne. 

— Inte ännu, svarade 'han. När 
vi ha ätit middag. Och han började 

berätta om andra saker. 
Sedan vi fått kaffet och cigarret

ter, påminde jag Gerald om hans 
löfte. Han reste sig upp, gick ett 
par slag av och an över golvet, lät 
sig därefter sjunka ner i länstolen 
och berättade följande historia, 

— En kväll, sade han, gick jag 
Bond street fram. Inemot klockan 
fem. Det var en ohygglig trängsel 
av vagnar och trafiken hade nästan 
gått i lås. Alldeles invid trottoa
ren höll en liten gulfärgad täckt 
vagn, vilken av någon anledning drog 
min uppmärksamhet till sig. Då jag 
gick förbi, såg jag i fönstret det an
sikte som jag nyss visade dig. Det 
fängslade mig ögonblickligen. Hela 
natten tänkte jag på det och hela 
den andra dagen. Jag vandrade sam

ma eländiga gata upp och ned, kika
de in i vartenda åkdon och spejade 
efter den lilla gula vagnen, men jag 
kunde inte finna den sköna okända, 
och till sist började jag tro att jag 
drömt alltsammans . 

En vecka .senare var jag inviterad 
till middag hos madame de Rastail. 
Tiden hade satts till klockan 8, men 
ännu halv nio sutto vi väntande i 
salongen. 'Slutligen öppnades dör
ren och betjänten anmälde lady Al-
noy. Det var hon, den kvinna som 
jag sökt. Hon rörde sig mycket 
långsamt — hon liknade en månstrå
le. Till min hänryckning blev det 
jag som skulle föra henne till bords. 

Sedan vi satt oss anmärkte jag helt 
oskuldsfullt: — Jag såg visst en 
skymt av er, lady Alroy, härom af
tonen i Bond street. — Hon blev 
mycket blek och svarade lågmält: — 
Gör mig den tjänsten att icke tala 
,så högt; man kunde möjligen höra 
er. — Jag kände mig naturligtvis 
förtvivlad över att ha gjort en iså då
lig start och störtade mig med verk
ligt dödsförakt ut i en konversation 
om fransk teater. Hon talade myc
ket litet, hela tiden med -samma däm

pade melodiska röst, och det föreföll 
som om hon var rädd för att någon 
skulle lyssna. Jag blev lidelsefullt, 
dåraktigt förälskad och den obestäm
da aura av mystik, som omgav hen
ne, väckte hos mig en omattlig ny
fikenhet, Då hon bröt upp, vilket 
skedde vilket skedde strax efter mid
dagen bad jag att få göra henne en 
visit. Hon tvekade ett ögonblick, sag 
sig omkring liksom för att övertyga 
sig om att ingen lyssnade på oss och 
sade sedan: — Ja, i .morgon en kvart 

över fyra. 
Jag bad sedan madame de Rastail 

att berätta mig något om lady Alroy, 
men allt vad jag fick veta var att hon 
var änka och hade ett vackert hem 

i Park Lane. 
Nästa dag punktligt på utsatt tid 

infann jag mig hos lady Alroy, men 
fick av betjänten veta, att hon för 
ett ögonblick sedan gått ut. Jag be
gav mig till klubben, 'bade olycklig 
och förbluffad. Efter grundligt över
vägande skrev jag till henne och bad 
att jag skulle få försöka min lycka 
en annan eftermiddag. • Först efter 
flera dagar fick jag ett par rader med 
meddelande, att hon skulle vara hem-
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Bluff. 
Den går under många namn och 

finns allestädes. 
T detta speciella fall hette den frö

ken Arvidsan. 
Fröken Arvidson var anställd i ett 

stort solitt aktiebolag, vars chef titu
lerades doktor. Detifanns många an
dra anställda i det stora bolaget, men 
endast en satt i samma rum som frö
ken Arvidson, nämligen fröken John
son. 

Fröken Arvidson var ung och söt 
och ägde en mycket högt utvecklad 
självbevarelseinstinkt. Fröken John
son var också ännu så länge tämligen 
ung, men kanske en smula mindre 
söt och saknade framför allt en berg
fast tro på sin oumbärlighet. 

Chefen föredrog fröken Arvidson. 
Han gjorde det både som människa 
och chef, ty dels var hon som sagt 
behaglig att iskåda och dels och fram
för allt hade hon en så rykande in
tensiv arbetstakt. 

Fröken Arvidson hade nämligen 
två tempi i sitt arlbete — ett när 
chefen var borta och ett när han var 
närvarande. 

När han var 'borta satt hon helst 
bekvämt tillbakalutad i stolen, med 
händerna knäppta bakom nacken och 
såg gäspande på hur fröken John
son arbetade. Eller manicurerade 
hon sina naglar, eller tog hon några 
stygn på ett ge-hort-broderi eller höll 
hon timslånga passiarer i telefonen 
med sin sömmerska och sina vänner. 

Men när en liten brungul tax med 
för korta ben ooh för stort halsband 

I Yitrums FERROL 
== är det kraftigast aptitgivande och mest stär-
= kände av alla moderna organiska järnpreparat. 
= »Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm-
= tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
EE största verkan. Dess angenäma smak gör att 
EE det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

M Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 

= Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fäs på alla apotek. 
H Om Vitrums F e r r o I ej finnes på närmaste 

== apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

il 

Apelsinmarmelad 
(Smörgåsmarmelad) — (prisbelönt) 

i burkar à 1 kr., 6 brk kr. 5 fraktfritt. 
Provburk fraktfritt mot 1 kr. i postanvisn. 
Efterkrav. Ilj. Landins Saft- é Fruktkon
servfabrik, Mosås. 

kom vaggande in i rummet blev det 
plötsligt [scenförändring. Taxen var 
chefens hund. Och där hunden fanns, 
där fanns också hans herre. 

Det visste fröken Arvidsan. Och 
hon fick med ens hemskt bråttom. 
Lådor drogos ut och skötes igen, pap
per av alla isorter ströddes ut på bor
det, pennan raspade, stämpeln stämp
laide, böcker öppnades och »logos 
igen och telefonen var i oavbruten 
aktion. Men denna gång gingo sig
nalerna icke till fröken Arvidsons 
sömmerska och vänner utan till fir
mans kunder. 

Och när chefen trädde in i rum
met hade fröken Arvidson så mycket 
att göra, att hon icke ens observe
rade hans ankomst. Och han såg 
med tillfredsställelse det ivriga an
siktet, blossande av arbetsglädje och 
arbetsintensitet nedlutat över hans 
intressen. 

Men fröken Johnson satt som ett 
tänt ljus och bara väntade att artigt 
och korrekt få besvara hans hälsning. 
Det nyss över arbetet nedböjda hu
vudet hölls i givaktstä Ilning, den se
kunderna förut så flitigt löpande pen
nan hade stannat, och kinden blev 
en smula blekare. Hon kom aldrig 
över denna spänning vid chefens in
träde. Det var som en obotlig raimp-

feber, scnn kom henne att för nå "-ra 
ögonblick totalt tappa koncept och 
repliker. 

— Fröken Johnson tycks ingen
ting ha att göra, sade chefen ibland. 
Och för att avhjälpa detta missför
hållande överhopade han henne med 
extra arbete. 

Men fröken Arvidson vågade han 
icke störa. Hon var ju ständigt så 
över öronen upptagen! Hon kunde 
arbeta hon! .la, vad hon kunde! 

Chefen sade det rent ut ibland. 
Och fröken Johnson teg och lät sig 
tillklubbas, ty hon ville icke angiva. 
Och fröken Arvidson teg också och 
tänkte klokt: 

— Dumma fröken Johnson! Var
för gör hon inte isonn jag! 

Men fröken Johnsan kunde inte 
göra som fröken Arvidson. Hon ha
de helt enkelt inte tid därtill. Ty 
vad som. hopades på fröken Arvid
sons pulpet under chefens frånvaro 
kom alltid förr eller senare på omvä
gar över till hennes. Det måste ju 
göras. Och hon tänkte resignerat: 

— Jag hinner väl med det. Bara 
jag får vara. i fred skall jag nog få 
det undan. 

Och när taxen och chefen hade ut
bytt kontoret mot de långa härliga 
promenaderna i Allén, och fröken 
Arvidson ånyo knäppt händerna bak
om nacken, då gnodde fröken John
son som en liten lössläppt furie över 
sina luntor för att hinna med. 

Och fröken Arvidson såg gäspan
de och medlidsamt på henne och 
tänkte: 

—- Dumma fröken Johnson! Vad 
har hon för det! 

Kanske fröken Johnson även tänk
te någonting. Men vad —: ja, det 
var där ingen som visste. 

Ragna Peters. 

Den som har fått skall tala, och 
den som har givit skall tiga. 

• 

Hemlig gåva får uppenbar lön. 

En större UTFÖRSÄLJNING 
av 
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Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

S. Hamngatan 59. Göteborg. Tel.: 4692. 

pälsverk* 

Under det att -pälsverk tidigare 
hade sin största betydelse för män
niskorna som ett skydd mot vinter
kölden, spelar det nu sin största roll 
som en kvinnlig modevara, använd 
som prydnad eller för att demon
strera ägarinnans rikedom. 

Ursprungligen och så sent som un
der förra århundradet hade man en
dast ett fåtal olika pälsverk: bäver, 
björn, varg, räv, mård, sobel, herme
lin, utter och några till, men nu är 
det icke.mindre än 125 djurslag, som 
få släppa till sitt skinn på grund av 
den starka efterfrågan därpå från 
kvinnovärldens sida. 

Stark fruktan har också uttalats 
för att många djurarter på detta sätt 
skola utrotas från jorden. 

Förenta staterna är sedan kriget 
själva centrum för världens päls
verkshandel. Enligt nu tillgänglig 
statistik såldes där till uppköpare 
från alla håll av världen under åren 
1919—1921 icke mindre än etthun
draåtta miljoner skinn av pälsbäran
de djur. 

Det övervägande antalet skinn 
kommer från Canada, vars pälsjägare 
kunna göra sig mycket stora inkom
ster. Man har även med framgång 
anlagt farmer för avel av pälsbä
rande 'djur, särskilt silverräv. 

Jakten sker vanligen under mycket 
grymma former, fångst i snaror, fall
gropar o. d. där djuren dö en kval
full hungersdöd. 

De höga priserna på äkta skinn 
och affärsmännens lust att utvidga 
kundkretsen även till den mindre 
köpstarka kvinnliga publiken har 
givit upphov till en enorm industri 
för fabrikation av imiterade skinn, 
vilka efter hand kunnat framställas 
så förvillande lika äkta, att endast 
ett sakkunnigt öga förmår slkilja 
dem från äkta vara. 

När dyrbara skinn icke längre äro 
en distinktion endast för de rika och 
förnäma utan i utmärkta imitationer 
trängt ner i alla samhällslager, är 
det som om de, uppåt sett, förlorat 
mycket av sitt intresse och sin åtrå

värdhet. 
De imiterade djurskinnen släppas 

till ' huvudsakligen av kanin men 
också a.v katt och hund. 

6n förträfflig hohbok. 

På A.-B. Pehrssons förlag i Gö
teborg har utkommit femte uppla
gan av Kokbok frän Götebovffs Skol
kök, för vilken Alma Peterson, Eri
ka Cavallin och Ellen Wadell stå 
som författare. 

Upplagans ordningsnummer, den 
femte, vittnar om att denna lärobok 
i utomordentlig grad tillvunnit sig 
förtroende och popularitet. Den rik
tar sig icke uteslutande till den ung
dom, som deltar i skolköksundervis
ningen, utan i lika hög grad till hem
men vilka genom densamma kunna 
taga del och draga nytta av skolkö
kens sakkunnigt utarbetade recept 
och ajivisningar. Boken omfattar 
mer än 300 sidor och har åsatts det 
billiga priset av 3 kr. 
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Björkåsen bar 
vårförsäljmng. 

Hemmet Björkåsen i Landvetter, 
skänkt av fröken Beatrice Dickson 
för 'att bereda mindre bemedlade 
självförsörjande flickor tillfälle att 
under semestertiden vistas på landet, 
anordnar en försäljning nästa ons
dag, Norra Allégatan 8, 3:dje vån. 
Behållningen därav användes till 
större delen till stipendier åt sjuka 
och medellösa för vistelse å Björk-
åsen. Försäljningen tager sin början 
kl. 12 p. d. med andaktsstund av frö
ken Beatrice Dickson samt avslutas 
kl. 8 e. m. av kyrkoherde Carl Pe
tersson. 

Björlkåsen är en idyllisk tillflykts
ort med sin soliga belägenhet, sin 
härliga stärkande skogsluft och sina 
präktiga bostadsförhållanden. För 
hemtrevnaden och det utmärkta kost
hållet svarar en känd kraft, fröken 
Agnes Wall. 

Vad skola våra döttrar bit. 

Kvinnan i förvärvsarbetet, uppgif
ter angående olika arbetsområden för 
kvinnor, samlade och utgivna av 
Svenska Kvinnors Medborgar förbund 
är den första mer utförliga exposé 
över kvinnliga arbetsområden, som 
utgivits i vårt land. Boken omfattar 
inte mindre än ett 80-tal yrken, där 
kvinnor äro verksamma, såsom inom 
hantverk och industri, barnavård, 
husligt arbete, affärs- och kontors-
verksamhet, undervisning, hälso- och 
sjuikvård, lantbruk, statens verk m. 
m. Samtidigt som den vill utgöra 
en vederhäftig vägledning för de un
ga flickorna, soim stå inför valet av 
levnadsbana, samt för deras lärare 
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och lärarinnor, vänder den sie-
till a nom olika yrken aifo'taurï» V 
mor som önska en översikt över 
hallandena mom sina egna och l a1' 
kvinnors yrken, över huvud tagX 
al la , som ha intresse a v att V 
orientering bla.nd.de kvinnlig 611 

betsområdena. Materialet har 8r* 
sprungligen hopbragts till den ^ 
Svenska Kvinnors Medborgarferk 
våren 1924 anordnade utställt,,' 
"Vad skall jag bli?" och har lïf • 
reviderat och kompletterat «tn 
samlats för att i bokform gö.ras 5 
o-äng]igt för en större allmänhet B 
ken är utkommen på P. A \V-4 t 
& Söners Förlag och priset 5, ?-
häftat ex. 2 kr. 75 öre. for 

Lilla Margit ser för första gfo. 
gen en katt. Plötsligt börjar katten 
spinna. 

Margit överraskad och förtjust: — 
Nej men tant, katten kokar. 

Läraren: — Vem kämpade Achil
les med i slaget vid Tröja? 

Gösta: — Med Nero. 

Läraren: — Nero? Nero?? Nej 
det är på tok. 

Gösta: — Då var det med Hector, 
för jag vet absolut säkert att det 
var med en av min faders hundar. 

Hrla JYIjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

ma på söndagen kl. 4, och med föl
jande märkliga postskriptum: — Var 
vänlig och skriv inte till mig hit hem. 
Ni skall få närmare förklaring. —-
På utsatt tid mottog hon mig och var 
alldeles bedårande. Då jag bröt upp, 
bad hon att jag, om jag ämnade 
skriva till henne, skulle adressera 
brevet till mrs Knox, W'hittakers 
bibliotek, Green street. —- Av vissa 
skäl, sade hon, kan jag inte ta emot 
brev här hemma. 

Under säsongens lopp träffade jag 
henne ofta och denna aura av my
stik lämnade henne aldrig. Ibland 
tänkte jag, att hon var i händerna på 
en eller annan man, men samtidigt 
föreföll hon så otillgänglig att jag 
inte kunde tro det. Slutligen beslöt 
jag bedja henne bli, min hustru. Jag 
var sjuk och trött av denna hemlig
hetsfullhet, vari hon insvepte mina 
besök och de få brev jag sände henne. 
Jag bad att få besöka henne nästa 
måndag kl. 6 och fick ett jakande 
svar. Jag var i sjunde himlen av 
lycka. Så bedårad var jag. Trots 

•mysteriet trodde jag då. På grund 
av mysteriet, inser jag nu. Nej, det 
var kvinnan själv jag älskade. My

steriet pinade mig, gjorde mig tokig. 
Varför förde mig slumpen hemlighe
ten på spåren? 

— Du upptäckte den alltså? 
På måndagen lunchade jag hos 

min farbror i Regents Park. Jag 
gick därifrån vid fyratiden och då 
jag ville komma ut till Piccadilly, 
tog jag en genväg genom en hel 
mängd smutsiga smågator. Plötsligt 
såg jag framför mig lady Ailroy 
djupt beslöjad och promenerande 
mycket raskt. Då hon nådde sista 
huset på gatan gick hon uppför trap
pan, tog fram en nyckel och låste 
själv upp dörren. 

— Här ha vi hemligheten, sade jag 
till mig själv. Jag skyndade fram 
och undersökte huset utifrån. Det 
såg 'ut vara ett sådant, där rum fin
nas att hyra. På dörrtröskeln låg en 
näsduk som hon tappat. Jag stop
pade den i fickan. Vad skulle jag 
vidare göra? Jag 'hade ingen rätt 
att utspionera henne — jag begav 
mig till klubben. Klockan sex var 
jag hos henne. Hon låg på en soffa 
iförd en underbar klädning. Hon 
var mycket vacker. 

— Så roligt att ni kom, sade hon. 

Jag har inte varit utanför dörren på 
hela dagen. 

Jag stirrade på henne i gränslös 
förvåning och räckte henne näsdu
ken. — Den tappade ni för en stund 
sedan i Cumnor street, lady Alroy, 
sade jag mycket lugnt. Hon såg för
färad på mig men gjorde ingen min 
av att vilja taga näsduken. — Vad 
gjorde ni där? frågade jag. — Vil
ken rätt har ni att göra mig en isådan 
fråga, svarade hon. — Den rätt som 
tillkommer en man, vilken älskar er, 
utbrast jag. Jag kom hit för att be 
er bli min hustru. Hon dolde ansik
tet i händerna och brast i en ström 
av tårar. — Ni måste säga mig det, 
fortsatte jag. — Hon reste sig upp 
ooh såg mig rakt in i ögonen : — Lord 
Murchison, jag har ingenting att sä
ga er. 

— Ni iskulle träffa någon, utbrast 
jag. Det är er hemlighet. — Hon 
bleknade ohyggligt och sade: — Jag 
ökulle icke träffa någon. — Kan ni 
inte säga mig sanningen, utropade 
jag. — Jag har sagt den, svarade 
.hon. 

Jag var ifrån mina sinnen, van
sinnig. Jag vet inte vad jag sade, 

endast att det var förfärliga saker. 
Slutligen störtade jag ut ur hennes 
hus. Nästa dag fick jag ett brev 
från henne, som jag skickade till
baka oöppnat — och så anträdde jag 
en resa till Norge. Efter en månad 
kom jag hem och det första jag såg 
i "Morning Post" var att lady Alroy 
avlidit. Hon hade förkylt sig på 
operan och dog på femte dagen av 
lunginflammation. Jag stängde 'in 
mig och ville inte se en människa. 
Jag hade älskat henne så högt, jag 
hade älskat henne så vansinnigt. Hur 
hade jag inte älskat den kvinnan! 

— Och du gick till den där gatan 
och det där huset? frågade jag. 

— Ja, svarade han. En dag gick 
jag till Cumnor street. Jag kunde 
inte låta bli. Jag pinades av tvivel. 
Jag knackade på och en dam av re
spektabelt utseende öppnade för mig. 
Jag frågade, om det fanns rum att 

hyra. 
— De bästa rummen äro uthyrda, 

svarade hon, men det är till en dam, 
som inte varit här på tre månader, 
och då hon inte betalat hyran, så kan 
ni få överta dem. 

— Är det den här damen? frågade 

jag och visade porträttet. — Ja, det 
är det, utbrast hon. När kommer hon 
tillbaka? — Hon är död, svarade jag. 
— Det är inte möjligt, utropade hon. 
Hon var min bästa, hyresgäst. Hon 
betalade mig sextio kronor i veckan 
för att då och då få sitta i mina rum. 
— Hon träffade någon här? sade jag. 
Den gamla damen förnekade det. Hon 
kom alltid ensam, och det var aldrig 
någon som besökte henne. 

— Men vad i himlens namn gjorde 
hon här då, utbrast jag. — Hon satt 
i rummen och läste böcker och ibland 
drack hon te, svarade frun. — Jag 

visste inte vad jag skulle säga, och 
så gav jag henne ett guldmynt och 
gick min väg. Vad tror du nu om 
det hela? Du menar väl inte att den 
gamla frun talade sanning? 

— Jo! 

då? 
Men varför gick lady Alroy dit 

— Käre Gerald, svarade jag, lady 
Alroy var helt enkelt en kvinna med 
mani på mysterier. Hon hyrde de 
där rummen för nöjet att gå dit be
slöjad och inbilla sig vara hjältinnan 
i ett äventyr. Hon hade en passion 
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BREVLÅDA. 

Entusiast. Möjligen. 

Felicia. Andan i Eder artikel är 
enligt vår åsilkt icke den rätta. Ej 
splittring utan samförstånd! 

S. W., P. L. Tyvärr, tyvärr — 
.nej! 

Åtskilliga manuskriptinsändare: 
Vi ha på grund a.v influensafall in
om redaktionen blivit skamligt efter 
med manuskriptgranskningen, men 
nu skall den upptagas med allvar 
och kraft. Svar. brevledes, i så stor 
utsträckning som möjligt. 

för det hemlighetsfulla, men 
var hon en sfinx utan gåta 

— Tror du verkligen det? 
— Det är jag säker på, svarade 

1 Han tog fram marokängetuiet, 

öppnade det och såg på porträttet. 

— Månne? rade han till sist. 

Gynna 
våra 

annonsörer! 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Världens intresse samlar sig f. n. 
hing den för alla nationer viktiga 
frågan vad England just nu aktar 
företaga i utrikespolitiskt hänseende. 

Det nuvarande läget i Europa är 
ohållbart. Kommer det ieke snart 

en verklig och fredlig uppgörelse 
lellan Frankrike och Tyskland kan 
wu vänte, svåra komplikationer. 
Frankrike kan icke fortsätta att 
fa i skräck för ett tyskt hämnde

krig och att öka sina militära makt
resurser på ett så omfattande och 
kostsamt sätt, att ingen avbetalning 
på kmgsskulderna till Amerika och 
îngland äro möjliga. Det tyska fol

ket kan å sin sida. icke i längden 
iinna sig i att bedragas på sin rätt, 
att se den olagliga Ruhrockupatio-

upprätthållas, att icke, enligt 
Versaillesfredens löfte, ofördröjligen 
återfå Kölnzonen. Ett folk på 60 
miljoner själar finner sig icke i evig-
iet i denna behandling. Tyskland 
tar försökt underkastelsepolitik, 
îipp f y 1 lelsepol i tik och nu senast sam-
örståixdispol i tik. Det lät avväpna 

sig, det lät diktera för sig den hårda-
fred historien känner, det skrev 

®der Dawesplanen, vilken för minst 
mansålder gör Tyskland, intill 
yttersta gränsen av dess förmå-

»a: trib.utskyldigt till hela härska
rn av små och stora f. d. fiende-
Makter. Men ändå undanhålles det 

smulor rätt sam Yersaillesfreden 
Medgiver ! 

Su gör Tyskland ett sista försök 
1 samfiörståndspolitik genom att er-

'ittda en garanterad förbindelse om 
obrottslig fred mot Frankrike och 

gien. Den franska oförsonlighe-
,;ii eller räddhågan -synes icke, vilja 
% sig härmed, utan begär att Tysk-
a'id skall förbinda sig att för all 

respektera också de skänd-
orättvisa gränserna mot Polen 

Tjeckoslovakien. Tyskland som 
önska: ^ r en revidering av dessa griin-

lovar att söka den på fredlig väg 
A>m direkta förhandlingar eller 
p® Folkförbundet, men Frankri-
e vill ej någon revidering! 
t:; (,n- ®tora frågan är nu vilken 
fining England skall intaga till 

iranska och tyska motstridiga 
5'®pun terna. 

jte England' är det av vitalt in-
att Europa kommer ut ur det. 
krigstillstånd, vilket det fak-

j^, lever i och lider under, samt 
forl'vP101' * verklig mening fredliga 
IVur ^'n. Det är en ekonomisk 
lör •pV ^en a^ra första betydelse 
det .. glands handel och industri, 

TW en fråga om säkerhet. 
tji ständiga stärkandet av Frank-
»mt .^"dskrafter särskilt i fråga 
ti Vapnet oroar England. Rust-

Sarna rikta sig visiserligen mot 

Tyskland1 men kunna vid oöverens
stämmelse mellan fransk och engelsk 
politik ögonblickligen vändas mot 
England. 

Så länge detta land var ett örike 
sörjde det för att dess flotta upp
vägde minst två andra stormakters 
flottor. Nu kan England icke läng
re betraktas som ett örike, skyddat 
av sin flotta. Kanalen har på grund 
av krigsteknikens utveckling blivit 
endast ett dike, som man med lätt
het skujter över och ännu lättare fly
ger över. England, som ryckts intill 
kontinenten, är ännu herre över ha
vet, men nästa krig kommer att ut
kämpas i luften. Den franska luft
flottan är duibbelt så stark som den 
engelska och den är till råga på allt 
byggd med' de pängar, vilka rätteli
gen bort gå till England som avbe
talning på den franska krigsskulden! 

Man- säger sig på engelskt håll att 
Tyskland, om det behandlas alltför 
hänsynslöst, om Ruhr icke återstäl-
lés, om Kölnzonen icke utrymmes, om 
Frankrike fortsätter att vara oförson
ligt, skall tvivla på de allierades är
liga vilja och på att något står att 
vinna av den fredliga uppfyllelsepo-
liteken sådan som Dawesplanen tän
ker sig den. 

Tvivlar det tyska folket på de 
fredliga medlens effektivitet iskall det 
kanhända tro på och försöka våld
samma medel. Utvecklingen i det 
tyska, riket är i viss mån oroväckan
de. Rikspresident Eberts frånfälle 
nödvändiggör nytt presidentval. Hu
rudan t blir väl desis utfall? Skall 
det tyska folket genom att välja en 
republikan uttala sig för republiken 
och dess fredliga utrikespolitik eller 
anförtro posten till en man, vilken 
skall bana väg för monarkien och 
motståndspolitiken? 

Man gör sig också en annan fråga 
på engelskt håll. Skall icke Tysk
land söka anknytning till den rysk-
japanska överenskommelsen? 

England önskar ett snabbt och 
.fredligt, ordnande av de europeiska 
frågorna för att sedan kunna ägna 
sig åt vissa egna högst viktiga och 
pressande frågor: t. ex. frigörelserö
relsen i Indien, vilken synes farliga
re än vad man hittills velat offent
ligen vidgå. 

Rikspresident Eibert fick en prakt
full begravning. Folkets hänförda 
intresse samlade sig på ett uppseen
deväckande sätt kring den utvecklade 
militära ståten, vilken torde ha åter
kallat i minnet tidigare fria och äro
fulla dagar! 

Turkiet har fått ett uppror i Kur
distan. 

De kvinnliga statstjänarnes 
löner. 

Vid den gemensamma omröstnin
gen i riksdagen om de kvinnliga 
statstjänarnes löner segrade statsut
skottets förslag, vilket, ur kvinno
synpunkt sett, är sämre än regerings-
förslaget. Det senare lämnade de nu
varande befattningshavarne ur räk
ningen, men byggde på likalönsprin-
cipen med hänsyn till de befattnin
gar, hittills förbehållna män, vilka 
nu öppnas även för kvinnorna. 

Det segrande utskottsförslaget ar 

(Eftertryck förbjudes.) 

IMmfyjälp - 6n kvinnofråga. 
Av A. L. MÅNSSON. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

på ailla punkter likadant men, bry
tande mot 1 ikalönsprincipen, utestan
ger det kvinnorna från idet sista ål
derstillägget i varje lönegrad. 

Alla större kvinnliga sammanslut
ningar i vårt land ha protesterat dels 
mot bortskärandet av den högsta lo-
neklassen för de kv. befattningsha
varne, dels mot att de nuvarande 
kvinnliga statstjänarne icke 
delaktiga av reformen. 

Det kommer val battre 

gång! 

tider en 

Om man överhuvud taget kan tala 
om speciella, kvinnofrågor, när det 
gäller de samhälleliga spörsmålen, så 
bör man kunna göra det i särskilt 
hög grad, när . det är fråga om moder-
skapshjälp. Icke i den meningen att 
omsorgen om det kommande släk
tet, vilket ju ytterst "moderskaps-
hjälp" avser att skydda, skulle vara 
enbart en kvinnornas angelägenhet, 
utan genom de svårigheter, som upp
stå, då den i förvärvsarbete syssel
satta kvinnan skall uppfylla sin av 
naturen anvisade mission som mor. 
Men det är icke bara de i förvärvs
arbete sysselsatta kvinnorna, som 
hava intresse av att få frågan om 
moderskapshjälp löst. Bland hem
men i vårt land finnes det många, 
många, där den i hemmet arbetande 
modern vid tiden kring förlossnin
gen kunde behöva bistånd, av eko
nomiskt eller annat slag. 

Sedan långa, tider tillbaka har man 
ju också insett, att något måste göras 
för att bistå kvinnorna under en tid, 
då de absolut icke kunna arbeta. 
Man har exempelvis genom att in
rätta barnbördshus eller förlossnings
hem (berett dem sakkunnig vård för 
en billig penning eller helt och hål
let avgiftsfritt. Dessa anstalters an
tal motsvara dock icke på långt när 
behovet och att enbart tänka sig mo
derskapshjälp s frågan löst på den vä
gen, är icke tillfredsställande. Rå 
det sättet kan man endast hjälpa en 
ringa procent av mödrarna, d. v. s. 
de, som bo i någorlunda nära grann
skap till en dylik anstalt. 

Vad som ytterligare från det all
männas sida gjorts för att skydda 
moderskapet, är dels en del bestäm
melser i 1917 års barnlagar varige
nom ogift moder äger rätt till eko
nomisk hjälp av bamfadern 6 vec
kor före och 6 veckor efter förloss
ningen, dels förbud för moder sys
selsatt inom industrien att deltaga i 
industriarbete viss tid efter förloss
ning — ett förbud som lagstiftarna 
icke kompenserat med ekonomisk 

hjälp. 
I de större städerna finnas också 

kommunalt understödda asyler eller 
hem, där mor ooh barn en tid efter 
förlossningen kunna vistas tillsam
mans, men om dessa gäller i ännu 
högre grad än om barnbördshusen, 
att deras antal är försvinnande litet 

i jämförelse med behovet. 

Från enskilt håll har också möd
rarnas svårigheter beaktats och en 
hel del har gjorts — visserligen en
dast till sin verkan såsom droppar 
i havet — men dock icke att lörakta. 
Även på enskilt initiativ ha s. k. 
mödrahem inrättats, ofta åstadkom
na genom någon donation eller av 
någon välgörande förening. Men 
vad som i högre grad än annat bi
dragit till att anvisa vägen för en 

€n av vårt lands främsta 
kvinnliga pedagoger. 

verklig lösning av moderskapshjälps-
f,rågan är sjukkassornas åtgärd att 
ganska allmänt utvidga sin försäk
ringsverksamhet till att omfatta även 
moderskapsför.Säkring. Många kvin
nor kunna vittna om välsignelsen av 
en dylik försäkring. 

Detta är i korthet vad som i vårt 
land gjorts till skydd för moderska
pet. Mycket mera finns, som borde 
göras. Vi behöva flera förlossnings
hem och flera mödrahem. Men vad 
vi framför allt behöva är ekonomisk 
hjälp åt våra mödrar. Ett föTslag 
i denna riktning ligger hos vårt so
cialdepartement. Av sakkunniga, 
vilka varit revisionssekreterare Rag
nar von Kock och ledamoten av barn
husdirektionen fröken Gunhikl Al
men, överlämnades någon gång i 
«Ammar ett förslag till lag om moder
skapshjälp. Enligt detta förslag-
äger varje moder — gift eller ogift 
—> rätt till moderskapshjälp en. må
nad efter förlossningen för sig själv 
och sex månader för sitt barn, där 
behov finnes och ej annorledes av
hjälp es. Detta bidrag kan av mo
dern sökas hos barnavårdsnämnd el
ler barnavårdisman eller direkt hos 
fattigvårdsstyrelsen i moderns hem-
ortsrättskommam. Detta bidrag be
viljas av fattigvårdssty reise n, men 
äger icke fattigvårds karaktär, i så 
måtto att idet ej kan av fattigvårds-
styrelsen av modern återsökas. 

Detta lagförslag har emellertid 
icke förelagts riksdagen i år, men 
kvinnorna böra i varje fall bilda sig 
en mening om saken. Det är ju 
klart, att iförslaget har sina stora 
förtjänster. Av stort värde för kvin
norna är det naturligtvis att kunna 
få ekonomisk hjälp utan fattigvårds 
karaktär. Men, och här finnas flera 
men, ' varför skola kvinnorna alltid, 
då deras dubbeluppgift som mödrar 
och självförsörjande icke går att 
förena, hänvisas till fattigvården. 
Hur avskilde man icke i lagen om 
samhällets barnavård den del i det 
ursprungliga lagförslaget, som hand
lade om understöd till barn till en
samstående moder, och lät detta un
derstöd fortfarande vara en fattig
vårdssak! Fattigvården i forna ti
der och nuvarande är icke densamma, 
men det kan icke hjälpas; för kvin
norna vore det bra .mycket behagli
gare, att i eù sådan angelägenhet ha 
att göra med en enda för sådana an
gelägenheter avsedd myndighet, 
nämligen barnavårdsnämnden. 

En annan synpunkt, som noga bör 
övervägas är den, huruvida man icke 
genom ett antagande av detta lag
förslag låser fast frågan om en mera 
i stor stil anlagd moderskapsförsäk-
ring? Och det är väl dock på den 

som kvinnorna önska frågan 

THYRA KULLGREN. 

Det torde ej finnas många, inom 
Sveriges flickskolevärld, för vilka 
namnet Thyra Kullgren är obekant. 
Det borde åtminstone ej vara det, 
ty närhälst det gäller att kämpa för 
den högre flickskolans utveckling 
och bestånd, kan man vara viss om 
att finna Thyra Kullgren i främsta 
ledet. Alla, som närmare lärt känna 
henne, erfara en stark känsla av 
trygghet Och segervisshet, då hon 
för an de kämpande. Och då den 
svenska privatskolan för närvarande 
kan sägas leva i den stora ofredens 
dagar, är det gott för den att hava 
sådana krafter inom sig, som ej för
tröttas och ej försvagas och ej fälla 
modet vid ljudet av larmtrummor
nas virvlar. 

Jag har sällan träffat någon mera 
helgjuten pedagogisk personlighet 
än Thyra Kullgren. Hon har skaf
fat sig en mångsidig utbildning för 
sitt kall, men även om hon ej hade 
gjort det, skulle hon av instinkt 
trampat de rätta stigarna i 'Uppfost-

ringsväriden. Ja, jag går så långt, 
att jag tror, att om hon som Ro
binson Crusoe av vreda vågor kas-, 
tades upp på en obebodd ö, så skulle 
hon använda sin påtvingade arbets
löshet till att skriva metodiska an
visningar för skeppsbrutna på obe
bodda öar. Och när indianerna, kom
me på visit till ön, skulle hon inom 
kort grunda en liten indianskola på 
någon skuggig klippterass. I sin 
barndom lär hon ha börjat "leka 
skola", innan ännu man kunde fatta 
hur skolbegreppen fötts i hennes 
hjärna. Thyra Kullgren kan man 
utan överdrift räkna till våra peda
goger av Guds nåde. 

Ehuru Thyra Kullgren är en i 

vagen, 

löst! 

Av stort intresse skall det bli att 
se, om förslaget kommer att läggas 
fram i sitt nuvarande skick. -Då 
gäller det för kvinnorna att ha klart 
för sig, om de vilja, ha förslaget lag
fäst, eller om de hellre vilja förorda 
uppskov i och för en mera radikal 

lösning av frågan. 

bästa mening god representant för 
våra dagars Göteborg i dess .mål
medvetna och ansvarsfulla kamp för . 
samhällets bästa på olika områden, 
är hon dock icke Göteborgsbarn. Hon 
tillhör en gammal välkänd västkust-
släkt och föddes i Varberg, där hon 
tillbragte sina första levnadsår. Efter 
slutad skolgång i Göteborg, fortsatte 
hon studierna vid Kungl. Högre Lä
rarinneseminariet, där hennes klara 
förstånd och framstående lärarinne
egenskaper högt uppskattades. Då 
jag själv hörde till hennes kamrat-
skara. vet- jag, att uttrycket "Thyra 
har sagt det" gjorde det sagda till 
en oomkullrunkelig trossats för oss 
kamrater. Alltsedan hon utexamine
rades från seminariet, år 1892, har 
hon tillhört Stiftelsen Kjellbergska 
flickskolan, först som lärarinna och 
sedan 1912 som dess. föreståndarinna. 
Denna skolas vackra traditioner up
pehåller hon på ett värdigt sätt. Det 
med skolan förenade högre lärarinne
seminariet är främst hennes ska
pelse. Visserligen voro flera peda
gogiskt intresserade personer i sam
hället delaktiga i dess grundande, år 
1908, men det är dock Thyra Kull-
gren, som med aldrig svikande in
tresse och energi, därvid kraftigt 
stödd a.v den Kjellbergska familjen, 
upprätthållit och fört denna gagnan
de institution framåt. 

Det är emellertid ej blott det egna 
läroverket Thyra Kullgren ägnat sitt 
arbete, utan hennes sällsynt stora 
organisatoriska förmåga har kommit 
stadens och landets skolväsen i sin 
helhet till godo. Så är hon medlem 
av Centralstyrelsen för Flick- och 
Samskoleföreningen, ordförande för 
Göteborgskretsen av samma före
ning, ordförande för Göteborgs Flick
skoleförening, styrelsemedlem i Pen
sionsinrättningen för lärarinnor vid 
Sveriges högre skolor för kvinnlig 
ungdom och statens inspektör för 
Praktiska hushållsskolan i Göte
borg. År 1901 var hon med om 
startandet av Göteborgs Lärarinnors 
sjukkassa ooh har alltsedan dess va
rit v. ordförande i dess styrelse. Åren 
1916—18 var hon medlem i Kungl. 
Lärarelönenämnden, och sedan aug. 

Ui'on  ̂bet DRICK FRIMÄBKS THE SàVHr li<3en 
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