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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 
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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 

DRAKT-TYGER 
b ö r j a r  M å n d a g e n  d e n  2  M a r s .  

Cheviot, marin, god kval. bredd 130 cm 
„ coul. prima kval. » 130 » 

Matelaee, god kvalité, bredd 120 cm. flera färger bortslumpas 
Gabardine, god kvalité, » 130 » 
Kläde, prima kvalité > 140 » 
Cover-Coat, prima kval. » 135 * 
Home-Spun, prima kval. » 145 » 
Dräkttyger, flera kval. » 135 > 
Dräktfoder, prima kval. » 100 > 
Slagväv, prima kval. » 

från 3.25 pr mtr. 
> 4.75 » » 

till 3.75 » » 
utsäljes från 5.00 » » 

» j 6.00 » » 
» » 8.50 » » 
» » 4S.00 » » 
» » 3.15 > » 
» » 1.35 » » 

» » 0.85 » » 

Helylle Klädnings- o. Mousselinstyger till extra låga priser. 

4 CARL JOHNSSON 
2 KUNGSTORGET 2 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

ww Färsk Fisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

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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1924 är hon sakkunnig i ecklesia 
stikdepartementet för utredning av 
frågan om svenska skolväsendets 

omorganisation. 

Även inom andra områden av 
samhällslivet än det pedagogiska liar 
Thyra Kullgren varit och är allt
jämt verksam. År 1911 invaldes 
hon i Göteborgs stadsfullmäktige 
vilket uppdrag hon efter .1 1/2 år av
sade sig till följd 'av ökat arbete. 
Vidare är hon ordförande i förtro
endenämnden för Fredrika Bremer-
förbundetsi stipendiefond för Göte
borgs och Bohus län, vice ordförande 
såväl i hela Fredrika Bremerförenin-
gens styrelse som i. Göteborgskret
sen härav; ordförande i Dam-sällska
pet Iris, styrelseledamot i föreningen 
Nordens Västsvenska krets, i Fran
ska föreningen i Göteborg samt i 
C läse fond en. Hon var initiativtagare 
till den vid världskrigets utbrott 
bildade föreningen Kvinnornas 
Uppbåd. 

För såväl pedagogiska som sociala 
frågor har därjämte Thyra Kull-
gren verkat genom föredrag och upp
satser i olika ämnen och genom del
tagande i skolmöten. 

Man häpnar . över mängden av 
uppdrag, men ändå mera skulle man 
förvånas, om man gjorde en närmare 
undersökning om huru Thyra Kull-
gren bär sin börda av förtroendeupp
drag. Jag vågar utan överdrift på
stå, att hon i vart och ett .av dem 
gör sin starka personliga insats. Var 
Thyra Kullgren ingriper, blir det 
ordning, klarhet och reda. Hennes 
orubbliga ansvarskänsla tillåter intet 
halft arbete, om hon ock måste släp
pa till en dryg portion av nattens 
vilotid för att medhinna alla sina 
värv. Om få kvinnor kan man i 
så hög grad säga, att de kommit på 
sin rätta plats i livet. Det har till
delats henne guldmedalj av 8 tide 
storleken för medborgerlig förtjänst, 
och välförtjänt är visserligen den ut
märkelsen. Skulle jag i guld väga 

, hennes förtjänster som vän och kam
rat, så vore åttonde storleken under
målig. 

Frida U jer Iber 1/. 

Lyckan. 
Vad är lyckan? 
Vi människor äro benägna att sö

ka iden i framgången, i rikedomen, 
anseendet, lyxen, bekvämligheten, 
beiky mm ersl ösh ete n. 

Endast den, »om redan äger alla 
dessa jordiska fördelar vet att dessa 
i loch för sig själv icke fört honom 
ett steg närmare lyckan. Han äger 
i överflöd vad andra åtrå, men allt 
detta, som inför världen utgör hans 
styrka och synes den som en borgen 
för att han är en lycklig och avunds
värd människa betyder i ensamhetens 
ögonblick ingenting för honom själv. 
T den bekväma stolen i sina eleganta 
rum. vilkas lyx och behag det ej kos
tar honom minsta ansträngning eller 
bekymmer att vidmakthålla, kan 
han. den förmögne, den av alla av
undade mannen plågas av grubbel 
och tankar, som skymma lyckan över 
livet för hans blick. Fullblodet i 
spiltan, som står där för hans skull 
och uteslutande för att varje dag bära 
honom genom leende morgonland
skap, tjänarna, som lystra till den 
minsta av hans önskningar, alla des
sa tusentals vackra och dyrbara fö
remål, leksaker, konstverk, preciösa 
soim inrama hans liv ha ingenting att 
säga honom i den stund han är alle-

Hans tankar dväljas på andra 

Stilla, stilla skymning 
sänket . . . 

Stilla, stilla skymning sänket 

slöjan övet kav ocf) sttanb. 

Heb an aftonstjärnan blänket, 

ensam facklas gyllne Branô 

längst vi b västettanb. 

flatten bjupate sig sänket; 

vtlanbe i mäktig kanb 

slumta kan ock lanb . . . 

* 

J mjuka oågots linjet fjöjben ståt 

mot bjupBlå vägg, belyst av stjätneljusen, 

av vätlbsByggmästatns fjanb ett tybligt spår, 

en plastisk Ôtöm, i tiben kåtbnab, ftusen . . . 

MUZH msmri.  

i/2 PRISER 

Kappor Promenadkjolar KappW«,. 
frän Kr 22°" fr.Kr.8"" - • KISS®1 

Pälskragar 
fr. Kr. 5°" 

Muffar 
fr. Kr. 6°" 

fr.K«ï":k™ 
* Pr mtr 

Pälsfoder 
fr- Kr. \ Qoo 

GUSTAF BYRMANS ENKA 
KORSGATAN IO 

Kvinnor ocl) fruntimmer 
fruar ocl) lîïadamcr. 

Av JULIE GRAM. 

na. 
håll — hans själ går spm alla själar 
ut, på sina egna osäkra, ensliga van
dringar i abstraktionernas land, och 
för denna själ är det alldeles likgil
tigt, om dess ägare sitter på siden
kuddar i ett slott eller på en trästol 
i ett vindsrum. 

Ägandet, makten, privilegierna, i 
och för sig själva bereda ingen le
vande lycka. 

Vad är då lyckan? 
Ack, det är endast några strän

gar i vår själ, varpå livet spelar vå
ra hjärtans och själars djupaste me
lodier. Vi bära alla inom oss detta 
hemlighetsfulla instrument, och hos 
var och en av oss är varje samma 
sträng av samma stämning. Och 
när en 'solstråle, en barnahand, en 
kärleksblick, en god gärning eller en 
härlig tanke komma strängarna att 
brusa då ha vi nått livets högsta go
da — lyckan. 

Vad gör det därför, genom vilket 
fönster vi skåda ut på Guds him
mel, från vilken trappa vi träda ut 
iland människorna, genom vilken 
dörr vi gå in till dess bästa helge
dom —hemmet. I de ögonblick, då 
det instrumentet ljuder inom oss av 
livets fullhet betyder ramen ingen
ting. Och vilken ram gör oss längre 
glädje, när lyckans strängar icke 
längre fylla och värma vårt bröst 
med sina underfulla melodier? 

M. L. I. 

"Kärt barn har många namn", he
ter det. Rörande kvinnan har språ
ket under tidernas lopp framalstrat 
en • hel del distinktioner, varav de 
ovan angivna tillhöra de allra van
ligaste. Den senaste, som numera 
definitivt torde ha gått ur språkbru
ket som tilltalsord existerar dock 
alltjämt- i språket som begrepp. 

Betrakta vi något, närmare samtli
ga dessa ord täcka de alla och var 
för sig ett begrepp om en viss kate
gori inom det evigt kvinnliga. Med
vetet eller omedvetet inlägga vi vid 
deras användande en slags värdesätt
ning av den person vi tala om, vil
ken ingalunda alltid har med den 
sociala rangen att skaffa. 

Man tage såsom ett exempel utro
pet: — En kvinna! 

Det klingar väl. kan betyda dyr
kan, vördnad, beundran, förtvivlan 
eller vad som helst vackert intres
sant eller romantiskt ogenomträng
ligt. 

Man säge i stället: — Ett frun
timmer! och genast inställer sig en 

rad mindre angenäma och mindre in
tressanta föreställningar. 

Min fru! låter charmant, och hur 
man än vänder uttrycket: bara en 
fru; en riktig fru! får man ej ut nå
got ringaktande ur det. Madam kan 
också sägas vackert (som tilltalsord), 
men vänd i övrigt på det det allra 
minsta: bara en madam; en riktig 
madam! och vi ha omedelbart en viss 
given och ej enbart sympatisk ka
raktärstyp livs levande klar för oss. 

Av detta framgår att namnet 
kvinna bland alla dessa är det hög
sta och det enda för alla kvinnor ge
mensamma som icke :kan bitolkas. 
Den som är kvinna i detta ords hela 
bemärkelse står i vår föreställning 
såsom något vackert och i sin art 
fullkomligt. I kvinnan finns mo
dern, makan, den goda systern, den 
omistliga väninnan, den präktiga, 
varmhjärtade kamraten, den upply
sta, milda, rättrådiga, men i alla 
skiften alltid hjärtebetonade sam
hällsmedlemmen. Det är en stam för 
sig, en stam av hjärtats och själens 
aristokrater, • som inger idel förtro-

Ett barns framtid är ett verk av 

dess mor. 
Napoleon I. 
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Andens längtan heter andakt. 
Andakt heter hans skönaste stund; 

desis tunga är bönen. 

Es. Tegnér. 

Stora tankar och ett rent hjärta 
- det är detta vi böra bedja om. 

J. W. v. Goethe. 

Den som aldrig sökt kärlek och 
vänskap är fattigare än den, som har 
förlorat dem båda. 

Jean Paul. 
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ende och väcker goda, glada vänliga 

tankar. 
Fruntimmerna däremot nalkas vi 

med allra största respekt och reser
vation. Man känner sig själsligen 
ill mods i deras sällskap som man 

kroppsligen gör i en myrstack. .la, 
det kan vara lättare att räkna ut, 
var och hur mycket man blir stun
gen i en omgivande bisvärm än i en 
krest av fruntimmer," när man icke 

ngre finns ibland dem. Fruntim
ret hos en kvinnlig varelse börjar 
framträda tidigt. En ung flicka, som 
icke kan passera en förstuga förbi 
grannens öppna dörr utan att se in 

våningen har stora förutsättningar 
att vid tjugu års ålder veta hela kvar
terets hemligheter och vid trettio år 
hela stadens. På grund av sin för
vandlingsförmåga, sin nästan feno
menala skicklighet att under sken arv 
att ingenting vilja säga förråda allt 
och att under en mask av kvinnlig 
älsvärdhet och omtänlksamlhet utså 
tvedräktens och hatets frön i männi
skosinnena är det ett hopplöst göro-
;mål att söka avskilja och utrota den
na företeelse, som underförstås med 
ordet fruntimmer, från den övriga 
kvinnligheten. 

Kvinnor och fruntimmer äro så
lunda icke samma sak, även om de 
tillhöra samma kön. En verklig 
kvinna kan vara gift eller ogift, gam
mal eller ung, ful eller vacker, men 
hon kan aldrig vara fruntimmer i 
den här åsyftade bemärkelsen. Ej 
heller kan en fru någonsin bli ma
dam eller en madam någonsin en fru. 
En fru kan däremot mycket väl vara 
antingen kvinna eller fruntimmer, 
beroende på sin karaktärsläggning, 
men en madam aldrig annat än frun
timmer. Visserligen existerar det 
madaimer som äro fruar — åtminsto
ne till hatten. Men tager man bort 
denna framträder den verkliga kate
gorien med all önskad distinktion. 
På andra huvuden däremot kan man, 
hur mycket man vill knyta den gam
la välkända schaletten ; under den
samma lyser dock i oförminskad 
skönhet och ädelhet den äkta kvin
nans, den goda, omtänksamma mo
derns, makans, systerns, trotjänar
innans alltid respektingivande drag. 

Härav framgår att denna klassin
delning ingenting har med den soci 
ala att göra; den är uteslutande .nå 
gra fria funderingar i syfte att nå
got klarare få fram valörerna på 
dessa i språket så ofta använda och 
i vissa fall så dubbeltydiga ord. 

När vi tillgripa dem i vissa ögon
blick för att kort och kategoriskt 
klargöra vår uppfattning om en per
son veta vi mycket väl att det icke 
är rang -och klädedräkt som bestäm
ma valet. F run av stånd kan dä rvid 
rätt ocih slätt reduceras till "en rik
tig imadam", medan frun i ståndet 
betecknas som en verklig kvinna — 
det vill säga uppflyttas till högsta 
platsen på denna, hemlighetsfulla 
rangskala, som står -helt utanför den 
som i samhället offentligen vunnit 
burskap. 
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Begär alltid 
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MERKURTVÅLEH 
är enastående för 

fintvätt. 

Studlebemmet 
l^ordgården. 

över namnet härovan ligger på 
samma gång något vackert och nå
got hemlighetsfullt. Namnet, som 
hör till ett ideellt företag i Göteborg, 
verkar icke storstad utan landsbygd, 
icke stenhus utan bondgård, icke in
stitution utan hem. Där ha vi det 
vackra, det livfulla li namnet. Det 
hemlighetsfulla ligger i att vi icke 
vetat vilken verksamhet som inneslu
tits i detta namn. Ti ha 'hört det i 
samband med personnamn, isom vi 
akta och vörda, knutna som de äro 
till ädel och människoälskani gär
ning även på andra områden, men 
vad som legat bakom själva Vorrf-
gårdens namn, det har icke kommit 
till allmänhetens kännedom. 
ens pressen har haft något att be
rätta därom. J 

Först nu här ledningen ansett li
den vara inne att säga oss vad bor 
gården är och bedja om vårt stö. 
Verksamheten har nämligen vid de 
här laget pågått så länge och vunmt 
sådan stadga, att man nu vet des» 
stora betydelse, dess obegränsa 
möjligheter till en god utveckling. 

Nordgården är ett folkbildning 
hem efter mönster av de enges 
settlements. Det har till uppg1 

1) att genom studiecirklar, f»« _ 
tiska kurser, ungdomsklubbar, P 
drag, diskussioner, o. d. ffwa _ 
ningssökande män och kmnnoi 
lighet till fortsatt utbildning 

2) att bereda människor / ® 
arbetsområden och samhoUsto» 
tillfälle till personlig 

het anordnar Nordgården ei . 
12 i denna månaden en forsa f®g^ 
Margaretaskolan. A 1 ^ta sidai 
förlig annons härom p ^ 
och tillägga att Nordgarden, 

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

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 
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Göteborgs Morgonpost 
Morgonens förnämsta annonsorg 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern.  
,ag k). 1,30 Billighetsmatiné : 

för sista gången 
GREVINNAN MARIZA. 

Gastspel av Margit Rosengren. 

Varje afton kl. 8: 
KYSKA SUSANNA. 

frücfsnel av Margit Rosengren. 

^orensbergsteatern. 

Ko»' iiedi 

I kväll kl. 8—10,45: 

SWEDENHIELMS. 

i 4 akter av Hjalmar Bergman. 

Nya Teatern.  
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

yCCARELARS PA SANNINGSVALLEN 

Varje afton kl. 8: N:l" 66. 

med sång i 3 akter av Verner Nielsen. fars 

Lil la  Teatern.  
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

EN SJÖMAN KOMMER HEM. 

Varje afton kl. 8, 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

GIFTA UNGKARLAR. 

vår ärliga övertygelse är ett av de 
vackraste företag, som man överhu
vudtaget kan få glädjen att under-

Systrarne på 

Liseberg. 
Redan när första upplagan av 

Systrarna på Liseberg utkom för nå
got år sedan lämnade fru Frigga 
Carlberg i denna tidning och i an
slutning till bokens 'omnämnande en 
vacker och av henne personligen upp
levd liten minnesskildring av Emily 
Nonnen, vilken också i utdrag åter
finnes i den nu utkomna andra och 
fullständigaide upplagan av denna 
kulturellt värdefulla och särskilt för 
göteborgare utomordentligt intres
santa familjekrönika. Vi skola där
för icke komma med några återupp
repanden. 

När en andra upplaga av det märk
liga lilla verket nu utkommit är det 
dock omöjligt att lämna det helt åt 
tystnaden. Mången göteborgare har 
en gång i tiden i likhet med fru 
Carlberg stått vid de vita Lisebergs-
grindarna ute vid Örgryte och läng-
tansfullt skådat in i iden underbara, 
romantiskt vackra gamla trädgården. 
Och för alla dessa bör det kännas 
som en stor tillfredsställelse att nu 
många -många år efteråt genom detta 
memoarverk kunna kamma in i själva 
den gamla helgedomen och intimare 
lära känna den släkt som levde där
inne, och som skänkte Liseberg dess 

Ceatcr. 
Stora Teatern spelar och sjunger 

fortfarande med glänsande framgång 
operetten "Kyska Susanna" med 
Margit Rosengren i titelrollen. 

Lorensbergsteatern drar oemot
ståndligt publiken till sig med Hjal
mar Bergmans i så utomordentlig 
grad tilltalande komedi Sweden-

liielmis. 
Nya Teatern framför sångfarsen 

X:r 66, en roligt hopkommen sak 
med en bra funnen, men i verklig
heten säkerligen omöjlig förveck
ling, dans och sång, både av det 
känsliga och det komiska slaget. 

Lilla Teaterns friska och lustiga 
'Fruntimmersvecka" har nu efter en 
månadslång lyckosam tillvaro flyt
tats bort från kvällsprogrammet för 
att bereda plats för lustspelet "Gifta 
ungkarlar", av tyskt ursprung och 
med ett. robustare, men av publiken 

uppskattat skämtlynne. 

0m ert eget hjärta, edra egna se
der, er egen vandel icke kunna upp
ställas som förebilder för edra barn, 
så blir allt förspilld möda och onyt
tiga omkostnader. 

J. H. Campe. 

HANDSKAR 
«ch VANTAR för konfirmation av våra 

erkänt goda ocli starka kvalitéer. 

J0H. NILSSONS 
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namnkunnighet. 
Det är huvudsakligen på grundva

len av gamla brev och anteckningar 
av släktmedlemmarna själva som 
denna familjekrönika tillkommit. 
Stoffet är pietetsfullt ordnat av en 
brorsdotter -och namne till Lisebergs 
sista härskarinna, fröken Emily E. 
Nonnen, sam vid ordnandet tidigare 
haft ett värdefullt stöd i författarin
norna fruarna Sophie Elkan och An
na Hamilton-Geete samt vid själva 
redaktionen räknat en intresserad 
medhjälparinna i fru Greta Holm
gren. 

Det är i de gamla kopparstickens 
Göteborg man införes i och med fa
miljen Nonnens släktkrönika. När 
Jahn Nonnen, den engelsikfödde köp
mannen från Hamburg i början på 
1800-talet anlände hit och fästes vid 
det av hans svåger Robert Lorent 
grundade, sedermera Carnegieska soc
kerbruket ute vid Klippan, bestod 
Göteborg, huvudsakligen av staden 
mellan vallarna. Liseberg, som att 
börja med var familjens sommarställe 
betraktades ligga ute på landet, och 
Getebergsängen näimnes såsom, en 
plats där man erhöll särskilt frodigt 

hö. 

I denna stadsidyll ser man varje 
morgon den ståtlige främlingen van
dra till fots den långa vägen mellan 
Liseberg och Klippan. Hans punkt
lighet är småningom så välkänd, att 
invånarna, som bo vid hans väg, 
ställa sina klockor efter den tid, han 
passerar. Man bevittnar förhistorien 
till engelska kyrkans tillkomst och 
får bland mycket annat veta att John 
Nonnen var den förste som införde 
de förut okända daliorna till Sverige. 

Man känner doften av lindarne kring 
Liseberg, föres in i ett hemliv av fin 
kultur och hög smaik och igenoman-
dat av den innerligaste kärlek till 
naturens och konstens skönhet. Skug
gor och dagrar växla. Man upplever 
de lyckliga år, då familjekretsen är 
fulltalig och vänkretsen vidast — 
i det Nonnenska huset går hela det 
Göteborg ut och in som, på ett eller 
annat sätt är förknippat med stadens 
historia. 

Och anteckningarna löpa vidare. 
Upplösningens — skilsmässans tid 
kommer. Småningom finnes av den 
en gång stora familjekretsen endast 
de två systrarna, Mary och Emily 
Nonnen kvar på Liseberg, och slut
ligen blott den sistnämnda, hon som 
framför alla genom sin nobla per
sonlighet, sina talanger och sin vitt
ra, artistiska och pedagogiska verk
samhet befäste det gamla romantiska 
landeriets kulturella traditioner. De
ras sista värn föll med henne. 

Nu trampar en hy tids människor 
fram över de gamla markerna, och 
namnet Liseberg förbindes för en 
yngre generation med andra seder 
och nöjen än den goda tonens, det 
fina vettets och den höga smakens. 

För äldre göteborgare bör det dock 
kännas som att komma hem till sin 
gamla stad igen att bläddra i dessa 
minnen och anteckningar från en 
svunnen tid, som med sin rikedom på 
person- och kulturerinringar för dem 
förbinder tankarna med de sköna da
gar soim icke mera återkomma. 

S. L. 
Systrarna på Liseberg. Andra upp

lagan. Aktiebolaget Pehrissons För
lag, Göteborg. 

r>clbrcgdagörcl8c 
gcriom tro. 

Undersökningar inom engelska högkyrkan. 

fröken eller fru? 

Av samtidens många revolutionära 
rörelser står den i ett flertal kultur
länder häftigt rasande striden om 
fru- eller frökentiteln som en av de 
allra älskligaste och ofarligaste. 
Bland de i Tyskland andragna ar
gumenten för en gemensam frutitel 
må anföras den ovedersägliga sannin
gen "att alla kvinnor till sin natur 
och väsensart äro fruar". Man fram
håller att bland män ingen åskillnad 
göres i tituleringen av gifta och 
ogifta. Vad kvinnorna hade att vin
na på en dylik gemensam titel vore 
bl. a. en starkare social ställning, 
framför allt för de ogifta, men även 
för de gifta, då aktningen för den 
gifta kvinnan numera vanligen gäl
ler mannen. Även påpekas nödvän
digheten av att draga i härnad mot 
gift kvinnas bruk av makens titel, 
som särskilt ' i Tyskland med sitt 
"Frau Doktor", "Frau Professor" 
etc. kan misstolkas. Man anser sig 
genom en reform kunna förbehålla 
titlarna uteslutande åt de därtill be
rättigade. 

Av samtliga dessa argument är 
det sista den säkraste borgen för att 
titelreformen aldrig skall slå igenom 

i Sverige, 

Damprosten W. R. Inge vid St. 
Paul i London, väl känd i vårt land 
genom sina till vårt språk överflyt
tade arbeten i religiösa ämnen, har 
offentligt tagit till orda mot en myc
ket uppmärksammad rörelse inom 
engelska högkyrkan, nämligen åter
upptagandet av den helbregdagörelse 
genom tron, som är känd från den 
törsta kristna tiden genom skildrin 
gar i Nya testamentet. 

Dean Inge anser att denna verk
samhet icke hör kyrkan utan läkaren 
till. 

— Man vet numera, framhåller 
han, att denna läkemetod icke är 
övernaturlig, icike kan betraktas som 
ett underverk av gudomligt ursprung 
utan bottnar i den själsliga före
teelse, som kallas suggestion. 

—• Det är otillbörligt, förklarar 
han, att engelska kyrkan upptager 
denna läkemetod och genom beteck
ningen "helbregdagörelse genom 
tron" låter den framträda under re
ligiös förklädnad. 

Domprosten Inge är väl icke en
sam om denna uppfattning, men det 
förefaller dock, som om den märk
liga rörelsen skulle ha flera anhän
gare bland det engelska prästerska
pet än vedersakare. 

Kyrkan som sådan har ännu icike 
intagit en bestämd ställning till frå
gan utan avvaktar resultaten av de 
inledda försöken. Bekant är emel
lertid att kyrkans överhuvud, ärke
biskopen av Canterbury, liksom bi
skopen av Bradford oeh ännu några 
andra biskopar omfatta saken med 
livligt och välvilligt intresse. 

Det hade lyckats ärkebiskopen att 
intressera brittiska läkaresällskapet 
för frågan. Man hade kommit över
ens om att tillsätta en undersök
ningskommitté bestående av repre
sentanter för läkarevetenskapen och 
för kyrkan men helt oväntat gav lä
karesällskapet återbud. Man fruk
tade att förirra sig utanför råmär
kena för sällskapets egentliga verk
samhet. 

Kyrkan tog då ensam saken om 
hand för att efter bästa förmå ga an
ställa undersökningar. Man har där
vid, dels av hänsyn till sakers egen 
vikt, dels till den vetenskapliga kri
tiken och allmänhetens misstänksam
ma hållning gått fram med den stör
sta försiktighet och noggrannt tagit 
reda på samt bokfört varje bevisligt 
fall av helbregdagörelse. För be
rättelsernas sanningsenlighet svarar 
bl. a. biskopen av Bradford. 

Vad man åsyftar med det hela är 
att klarlägga om den kraft att i 
Kristi namn bota sjuka, soim enligt 
Nya testamentet lärjungarne voro 
utrustade med, är för handen även 
hos nutidsmänniskor och i så fall 
om kyrkan bör tillgodogöra sig denna 
kraft. Man vet ju att just helbreg-
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dagörelsen genom tron, dessa under
verk i vilka man tyckte sig se Guds 
allmakt manifesterad tillförde den 
första kristna församlingen massor 
av proselyter. 

Ligger det verkligen något i sa
ken, framhåller man. måste kyrkan 
ha det allra, största intresse .av att 
upptaga denna verksamhet både för 
att stärka de bristande banden mel
lan sig och församlingen samt för 
den lidande mänsklighetens skull. 

Vid de anställda försöken har kyr
kan emellertid icke haft någon prä
sterlig kraft att tillgå utan har fått 
bistånd av en lekman mr J.. A. Hick-
son som tidigare under en .följd av 
år ägnat isig åt en liknande frivillig, 
omfattande och resultatrik verksam
het. 

Försöken ha ägt rum på skilda 
håll i England men det egentliga 
undersökningsarbetet har dock varit 
förlagt till sockenkyrkan i Frizing-

hall. 
Under dämpad orgelmusik föras 

de sjuka in i kyrkan och placeras 
kring altarrunden, många vilande på 
sjukbårar. Mr Hickson håller där
efter en kort predikan med förkla
ring att hjälpen icke kommer från 
honom utan att de sjuka måste i 
bön och tro vända sig till Gud. Han 
knäböjer därefter tillsammans med 
biskopen vid varje sjukling, lägger 
sina händer på honom och försjun
ker i djup och innerlig bön. 

Ett mycket stort antal helbregda-
görelser ha bevisligen inträffat: 
blinda ha blivit seende, lama. ha 
stått upp och gått o. s. v. Det ha.r 

många fall gällt svåra obotliga och 
mycket långvariga sjukdomar vilka 
trotsat läkarnes alla ansträngningar. 

Det ligger i sakens natur att för
samlingen inför dessa mirakel råkat 
i fullständig hänryckning .och att 
hela templet fyllts av lovprisande 
ocli tacksägelser. I många fall har 
resultatet emellertid blivit negativt. 

Låt oss nu höra hur biskopen av 
Bradford redogör för "den kyrkliga 
helbregdaigörelsemissionen", som rö
relsen kallas. 

Han medger genast, att verksam
heten skarpt kritiserats både från 
vetenskapligt håll och iav allmänhe
ten. 

Han bestrider, att det här är frå
ga om själslig helbregdagörelse, sjä
lens herravälde över kroppen, alltså 
psyko-analys, självsuggestion och 
hypnotism. Allt detta hör männi 

sk an till. 
I detta fall gäller det i stället 

gudomlig helbregdagörelse, vilken 
vilar på förhållandet, mellan ande, 
själ och kropp och på andens herra
välde både över själen och kroppen. 
Den verkande kraften i denna hel 
bregdaigörelse är tron. Gudomlig 
blir den dock endast under förut-

Jag sällan smakat bättre dopp 
vad har Du väl Jör smör? 
Bond smör! Nej då, bättre opp t ^ 

! j Läs nedan själv och hör. 

MUSTADS 
s m ö r b l a n d n i n g  

(/ris -Extrci 
(mejerismörets ende like) 

har öppnat ögonen på många, 
som långliga tider haft en 
dum fördom mot allt vad 
m a r g a r i n  h e t e r .  M u s t a d s  
kvalitéer ha alltid varit de 
ledande på margarinmark
naden och den nya smör
b l a n d n i n g e n  I r i s - E x t r a  
understryker detta ännu kraf

tigare. 

Brukar Ni till äventyrs 
använda annat märke, så 
försök Iris-Extra nästa gång. 
Det blir en angenäm be
kantskap. 

Iris-Extra kostar i dag endast 
kronor 1:25 pr halv-kg. paket. 

sättning att människoanden påver
kas av Gud genom Kristus. I annat 
fall måste iden beteöknas som enbart 
psykisk. 

—•. Det påstås ofta, tillägger bi
skopen, att man med suggestion kan 
vinna alldeles samma resultat som 
medels gudomlig helbregdagörelse. 
Jag förklarar, att iden högsta och 
kraftigaste suggestionen leder sin 
upprinnelse icke från mänsklig utan 
gudomlig källa. Jag tror icke häl
ler, att många kristna skulle känna 

S B e g r a ö n i t t g å & t j r å  

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14090 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelsef<!reningen8 expedition. 

« Stackars Urma 
Av Charlotta Perkins Gilman. 

ti 

Översättning. 

Två damer gungade sakta i de 
stora korgstolarna på ett hörn av den 
luftiga, hotellverandan. Den ena 

som om hon vore född där, som 
°m en gungstol vore hennes naturliga 
tillhåll, där hon tillbrakte sitt liv 
Mellan de tider som krävdes för mål-
tider och sömn, samt att om gung-
stolar ej funnits, hennes liv saknat 

d'être, och hon skulle ha sak-
öa* den som en sjöman sitt skepp 
och 

D 
en cowboy sin häst. 

andra såg även ut att ha det 
vämt i sin gungstol, men hennes 

^seende och klädsel gav föreställ-
om andra platser, skrivstolar, sa-

0n8svagnsstolar, o. inga stolar alls, 

Pprätt rak hållning, livlig rastlös 
j^onienad. v'ar något hos .henne 

gav föreställning om ett rådjurs 
som 

l^tta språng, eller den rörlighet man 

ser i linjerna på en sovande jakthund. 
Fru Edgar Maxwell, hon vars själ 

var befryndåd med gungstolar, var 
sysselsatt med ett finare handarbete, 
en krans av vildrosor på en vit lin
neduk. Hennes vita fingrar förde 
behagfullt nålen och hennes ögon 
voro stilla dammar av förnöjsamhet. 

Hennes syster, Irma Russel, var 
.sysslolös. Henne kraftiga, mjuka 
händer voro stilla, ehuru de gåvo en 
tydlig föreställning om styrka och 
företagsamhet, men hennes ögon voro 
vakna och levande. 

De talade fritt, med växande för
trolighet och ingen av dem anade 

att bakom de gröna gardinerna för 
det öppna fönstret gömdes en sam
vetslös skribent. De visste icke ens 
att han fanns på hotellet, allden-
stund han sökte hålla detta hemligt 
för att undvika kvinnliga beundrare

skaror. 
Uttrycket "samvetslös" är kanske 

alltför strängt för honom, enär han 
ägde en omutlig hederskänsla, även 

om han icke alltid följde den allmän

na meningen. 
Fru Maxwell höll upp sitt arbete 

till granskning framför sina beund

rande ögon, drog en suck av belåten
het och lät sedan sin blick länge och 
ömt vila på ett par ungdomar, som 
spelade tennis nedanför verandan. 

— A, Irma! sade hon, om bara du 

vore lika lycklig som jag! 
— Hur vet du, att jag inte är det? 

Du har inte sett .mig på tjugu år. 
Tycker du att jag ser olycklig ut? 

— Visst inte. Jag tycker du ser 
märkvärdigt bra ut, och du matte ha 

lyckats förtäffligt därute. 
Därute var Kalifornien och tyck

tes förefalla fru Maxwell som värl

dens ände. 
Irma smålog. — Du är en rar 

flicka, Elsie — det har du alltid va
rit. Det är en sann förnöjelse att se 
dig. Vi ha inte haft tillfälle till en 
riktig pratstund under hela denna 
långa tid — nästan halva vart liv. 
Kör i väg nu — berätta mig om din 

lycka. 
Elsie lade ned sitt arbete en mi

nut och såg kärleksfullt på sin sys

ter. 
— Du var alltid så — olika, sade 

hon. Jag minns så väl hur vi bru
kade tala — som flickor. Och nu är 

vi båda fyrti och litet till — och ha 

äntligen råkats igen. Men jag har 
ingenting att berätta som du inte 
vet förut. 

— Fakta vet jag naturligtvis, med
gav systern. Du skrev till mig om 
din förlovning, skickade bröllopskort 
och babykort och fotografier o. s. v. 
Men du har aldrig varit någon brev
skrivare, har alltid talat bättre. 

— Vad jag nu vill du skall tala om 
är först och främst din lycka och för 
det andra din överlägsenhet. 

— Min överlägsenhet! Vad menar 

du, Irma? 
— Just en liten min av 'stackars 

Irma', som jag upptäckt hos dig — 
det är alltihop. Jag är fullkomligt 
frisk; mina plommon och aprikoser 
lova god skörd; jag vill veta varför 
du anser dig vara lyckligare än jag 

är. 
Elsie mötte den vänligt spörjande 

blicken ur de grå ögonen med den fa-
fastaste övertygelse i .sina blå. — Det 
förstår du väl, Irma — du har ju 
sett Hugo — och barnen! 

— Ja, jag har sett Hugo och bar
nen — de äro förtjusandee, det med
ger jag villigt. Men vad jag vill veta, 

är ditt livs historia. Jag har varit 

en dag i ditt hem och här en vecka 
och förnyat bekantskapen, och detta 
är den första lugna, förtroliga stund 

vi har tillsammans. Du är lika rar 
som alltid och jag älskar att se dig 
så lycklig — du har inte det minsta 
förändrats, trots allt ditt "Hugo och 
barnen". 

— Det finns intet att berätta, Ir
ma, utom vad du redan vet. Hugo 
kom samma år du reste. Det hjälpte 
mig att uthärda skilsmässan. Vi kun
de icke gifta oss genast, Hugo må
ste spara, och jag väntade. Men 
det gjorde jag gärna, jag skulle ha 
väntat tills nu på Hugo. Så måste vi 
knoga oss fram rätt så länge, som 
du vet — du som så ofta trädde hjäl
pande emellan. Och det välsignar jag 
dig för. Barnen kom rätt så snart, 
och så förlorade vi lille Bobby och 
den lille, som inte levde så länge att 

han fick namn. 
De blå ögonen fylldes av tårar, 

men hon riktade åter blicken på de 
två glada tennisspelarna och vände 
sig åter modigt till sin syster. — Det 
gällde att vänta och arbeta och sakna; 
det gällde att beräkna och finna sig i 
några uppoffringar naturligtvis. Men 

där har alltid funnits kärlek ocih så 
de välsignade barnen — — även 
sorgen —• vi hade dem tillsammans. 
Det är liv, Irma, det är att leva —-
och om jag tycktes tänka "stackars 
Irma", så var det endast på denna 
grund. En kvinna som ej gift sig, 
som inte är mor — så, vilka fram
gångar hon än haft — hon har inte 
levat. 

—- Jag ser, sade Irma litet torrt. 
Jag trodde det förhöll sig så och ville 
bara du skulle säga det, det var allt. 

Vill du svara mig på några frågor? 
Hur använder du din tid? 

— Min tid? Elsie betraktade hen
ne förbryllad. — Använder min tid? 

Som alla andra kvinnor, förstås. 
— Javisst, men var snäll och speci

ficera vad gör du? Timme efter 
timme — vad betyder din dag för 
dig? 

Den samvetslöse författaren bak
om den gröna gardinen hade halv-
slumrat på den lilla hårda soffan un
der kamp med kvarlevorna av vanli
ga människors principer. Men nu 
blåste han åt dessa principer, drog 
fra.m ur fickan en sliten antecknings
bok och en penna samt ägnade sig 
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1924 är hon sakkunnig i ecklesia 
stikdepartementet för utredning av 
frågan om svenska skolväsendets 

omorganisation. 

Även inom andra områden av 
samhällslivet än det pedagogiska liar 
Thyra Kullgren varit och är allt
jämt verksam. År 1911 invaldes 
hon i Göteborgs stadsfullmäktige 
vilket uppdrag hon efter .1 1/2 år av
sade sig till följd 'av ökat arbete. 
Vidare är hon ordförande i förtro
endenämnden för Fredrika Bremer-
förbundetsi stipendiefond för Göte
borgs och Bohus län, vice ordförande 
såväl i hela Fredrika Bremerförenin-
gens styrelse som i. Göteborgskret
sen härav; ordförande i Dam-sällska
pet Iris, styrelseledamot i föreningen 
Nordens Västsvenska krets, i Fran
ska föreningen i Göteborg samt i 
C läse fond en. Hon var initiativtagare 
till den vid världskrigets utbrott 
bildade föreningen Kvinnornas 
Uppbåd. 

För såväl pedagogiska som sociala 
frågor har därjämte Thyra Kull-
gren verkat genom föredrag och upp
satser i olika ämnen och genom del
tagande i skolmöten. 

Man häpnar . över mängden av 
uppdrag, men ändå mera skulle man 
förvånas, om man gjorde en närmare 
undersökning om huru Thyra Kull-
gren bär sin börda av förtroendeupp
drag. Jag vågar utan överdrift på
stå, att hon i vart och ett .av dem 
gör sin starka personliga insats. Var 
Thyra Kullgren ingriper, blir det 
ordning, klarhet och reda. Hennes 
orubbliga ansvarskänsla tillåter intet 
halft arbete, om hon ock måste släp
pa till en dryg portion av nattens 
vilotid för att medhinna alla sina 
värv. Om få kvinnor kan man i 
så hög grad säga, att de kommit på 
sin rätta plats i livet. Det har till
delats henne guldmedalj av 8 tide 
storleken för medborgerlig förtjänst, 
och välförtjänt är visserligen den ut
märkelsen. Skulle jag i guld väga 

, hennes förtjänster som vän och kam
rat, så vore åttonde storleken under
målig. 

Frida U jer Iber 1/. 

Lyckan. 
Vad är lyckan? 
Vi människor äro benägna att sö

ka iden i framgången, i rikedomen, 
anseendet, lyxen, bekvämligheten, 
beiky mm ersl ösh ete n. 

Endast den, »om redan äger alla 
dessa jordiska fördelar vet att dessa 
i loch för sig själv icke fört honom 
ett steg närmare lyckan. Han äger 
i överflöd vad andra åtrå, men allt 
detta, som inför världen utgör hans 
styrka och synes den som en borgen 
för att han är en lycklig och avunds
värd människa betyder i ensamhetens 
ögonblick ingenting för honom själv. 
T den bekväma stolen i sina eleganta 
rum. vilkas lyx och behag det ej kos
tar honom minsta ansträngning eller 
bekymmer att vidmakthålla, kan 
han. den förmögne, den av alla av
undade mannen plågas av grubbel 
och tankar, som skymma lyckan över 
livet för hans blick. Fullblodet i 
spiltan, som står där för hans skull 
och uteslutande för att varje dag bära 
honom genom leende morgonland
skap, tjänarna, som lystra till den 
minsta av hans önskningar, alla des
sa tusentals vackra och dyrbara fö
remål, leksaker, konstverk, preciösa 
soim inrama hans liv ha ingenting att 
säga honom i den stund han är alle-

Hans tankar dväljas på andra 

Stilla, stilla skymning 
sänket . . . 

Stilla, stilla skymning sänket 

slöjan övet kav ocf) sttanb. 

Heb an aftonstjärnan blänket, 

ensam facklas gyllne Branô 

längst vi b västettanb. 

flatten bjupate sig sänket; 

vtlanbe i mäktig kanb 

slumta kan ock lanb . . . 

* 

J mjuka oågots linjet fjöjben ståt 

mot bjupBlå vägg, belyst av stjätneljusen, 

av vätlbsByggmästatns fjanb ett tybligt spår, 

en plastisk Ôtöm, i tiben kåtbnab, ftusen . . . 
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Kvinnor ocl) fruntimmer 
fruar ocl) lîïadamcr. 

Av JULIE GRAM. 

na. 
håll — hans själ går spm alla själar 
ut, på sina egna osäkra, ensliga van
dringar i abstraktionernas land, och 
för denna själ är det alldeles likgil
tigt, om dess ägare sitter på siden
kuddar i ett slott eller på en trästol 
i ett vindsrum. 

Ägandet, makten, privilegierna, i 
och för sig själva bereda ingen le
vande lycka. 

Vad är då lyckan? 
Ack, det är endast några strän

gar i vår själ, varpå livet spelar vå
ra hjärtans och själars djupaste me
lodier. Vi bära alla inom oss detta 
hemlighetsfulla instrument, och hos 
var och en av oss är varje samma 
sträng av samma stämning. Och 
när en 'solstråle, en barnahand, en 
kärleksblick, en god gärning eller en 
härlig tanke komma strängarna att 
brusa då ha vi nått livets högsta go
da — lyckan. 

Vad gör det därför, genom vilket 
fönster vi skåda ut på Guds him
mel, från vilken trappa vi träda ut 
iland människorna, genom vilken 
dörr vi gå in till dess bästa helge
dom —hemmet. I de ögonblick, då 
det instrumentet ljuder inom oss av 
livets fullhet betyder ramen ingen
ting. Och vilken ram gör oss längre 
glädje, när lyckans strängar icke 
längre fylla och värma vårt bröst 
med sina underfulla melodier? 

M. L. I. 

"Kärt barn har många namn", he
ter det. Rörande kvinnan har språ
ket under tidernas lopp framalstrat 
en • hel del distinktioner, varav de 
ovan angivna tillhöra de allra van
ligaste. Den senaste, som numera 
definitivt torde ha gått ur språkbru
ket som tilltalsord existerar dock 
alltjämt- i språket som begrepp. 

Betrakta vi något, närmare samtli
ga dessa ord täcka de alla och var 
för sig ett begrepp om en viss kate
gori inom det evigt kvinnliga. Med
vetet eller omedvetet inlägga vi vid 
deras användande en slags värdesätt
ning av den person vi tala om, vil
ken ingalunda alltid har med den 
sociala rangen att skaffa. 

Man tage såsom ett exempel utro
pet: — En kvinna! 

Det klingar väl. kan betyda dyr
kan, vördnad, beundran, förtvivlan 
eller vad som helst vackert intres
sant eller romantiskt ogenomträng
ligt. 

Man säge i stället: — Ett frun
timmer! och genast inställer sig en 

rad mindre angenäma och mindre in
tressanta föreställningar. 

Min fru! låter charmant, och hur 
man än vänder uttrycket: bara en 
fru; en riktig fru! får man ej ut nå
got ringaktande ur det. Madam kan 
också sägas vackert (som tilltalsord), 
men vänd i övrigt på det det allra 
minsta: bara en madam; en riktig 
madam! och vi ha omedelbart en viss 
given och ej enbart sympatisk ka
raktärstyp livs levande klar för oss. 

Av detta framgår att namnet 
kvinna bland alla dessa är det hög
sta och det enda för alla kvinnor ge
mensamma som icke :kan bitolkas. 
Den som är kvinna i detta ords hela 
bemärkelse står i vår föreställning 
såsom något vackert och i sin art 
fullkomligt. I kvinnan finns mo
dern, makan, den goda systern, den 
omistliga väninnan, den präktiga, 
varmhjärtade kamraten, den upply
sta, milda, rättrådiga, men i alla 
skiften alltid hjärtebetonade sam
hällsmedlemmen. Det är en stam för 
sig, en stam av hjärtats och själens 
aristokrater, • som inger idel förtro-

Ett barns framtid är ett verk av 

dess mor. 
Napoleon I. 

<Ù>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

JCJbuJezsxm 
H oxjuveler are. Ö. Hamng. 41. 

Andens längtan heter andakt. 
Andakt heter hans skönaste stund; 

desis tunga är bönen. 

Es. Tegnér. 

Stora tankar och ett rent hjärta 
- det är detta vi böra bedja om. 

J. W. v. Goethe. 

Den som aldrig sökt kärlek och 
vänskap är fattigare än den, som har 
förlorat dem båda. 

Jean Paul. 
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ende och väcker goda, glada vänliga 

tankar. 
Fruntimmerna däremot nalkas vi 

med allra största respekt och reser
vation. Man känner sig själsligen 
ill mods i deras sällskap som man 

kroppsligen gör i en myrstack. .la, 
det kan vara lättare att räkna ut, 
var och hur mycket man blir stun
gen i en omgivande bisvärm än i en 
krest av fruntimmer," när man icke 

ngre finns ibland dem. Fruntim
ret hos en kvinnlig varelse börjar 
framträda tidigt. En ung flicka, som 
icke kan passera en förstuga förbi 
grannens öppna dörr utan att se in 

våningen har stora förutsättningar 
att vid tjugu års ålder veta hela kvar
terets hemligheter och vid trettio år 
hela stadens. På grund av sin för
vandlingsförmåga, sin nästan feno
menala skicklighet att under sken arv 
att ingenting vilja säga förråda allt 
och att under en mask av kvinnlig 
älsvärdhet och omtänlksamlhet utså 
tvedräktens och hatets frön i männi
skosinnena är det ett hopplöst göro-
;mål att söka avskilja och utrota den
na företeelse, som underförstås med 
ordet fruntimmer, från den övriga 
kvinnligheten. 

Kvinnor och fruntimmer äro så
lunda icke samma sak, även om de 
tillhöra samma kön. En verklig 
kvinna kan vara gift eller ogift, gam
mal eller ung, ful eller vacker, men 
hon kan aldrig vara fruntimmer i 
den här åsyftade bemärkelsen. Ej 
heller kan en fru någonsin bli ma
dam eller en madam någonsin en fru. 
En fru kan däremot mycket väl vara 
antingen kvinna eller fruntimmer, 
beroende på sin karaktärsläggning, 
men en madam aldrig annat än frun
timmer. Visserligen existerar det 
madaimer som äro fruar — åtminsto
ne till hatten. Men tager man bort 
denna framträder den verkliga kate
gorien med all önskad distinktion. 
På andra huvuden däremot kan man, 
hur mycket man vill knyta den gam
la välkända schaletten ; under den
samma lyser dock i oförminskad 
skönhet och ädelhet den äkta kvin
nans, den goda, omtänksamma mo
derns, makans, systerns, trotjänar
innans alltid respektingivande drag. 

Härav framgår att denna klassin
delning ingenting har med den soci 
ala att göra; den är uteslutande .nå 
gra fria funderingar i syfte att nå
got klarare få fram valörerna på 
dessa i språket så ofta använda och 
i vissa fall så dubbeltydiga ord. 

När vi tillgripa dem i vissa ögon
blick för att kort och kategoriskt 
klargöra vår uppfattning om en per
son veta vi mycket väl att det icke 
är rang -och klädedräkt som bestäm
ma valet. F run av stånd kan dä rvid 
rätt ocih slätt reduceras till "en rik
tig imadam", medan frun i ståndet 
betecknas som en verklig kvinna — 
det vill säga uppflyttas till högsta 
platsen på denna, hemlighetsfulla 
rangskala, som står -helt utanför den 
som i samhället offentligen vunnit 
burskap. 

VJiric 
wmwueZ 

oeßt o/cCtfc 

KOP OA 

TANGENS 

platsens största sortering h™ 

A "B 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

MERKURTVÅLEH 
är enastående för 

fintvätt. 

Studlebemmet 
l^ordgården. 

över namnet härovan ligger på 
samma gång något vackert och nå
got hemlighetsfullt. Namnet, som 
hör till ett ideellt företag i Göteborg, 
verkar icke storstad utan landsbygd, 
icke stenhus utan bondgård, icke in
stitution utan hem. Där ha vi det 
vackra, det livfulla li namnet. Det 
hemlighetsfulla ligger i att vi icke 
vetat vilken verksamhet som inneslu
tits i detta namn. Ti ha 'hört det i 
samband med personnamn, isom vi 
akta och vörda, knutna som de äro 
till ädel och människoälskani gär
ning även på andra områden, men 
vad som legat bakom själva Vorrf-
gårdens namn, det har icke kommit 
till allmänhetens kännedom. 
ens pressen har haft något att be
rätta därom. J 

Först nu här ledningen ansett li
den vara inne att säga oss vad bor 
gården är och bedja om vårt stö. 
Verksamheten har nämligen vid de 
här laget pågått så länge och vunmt 
sådan stadga, att man nu vet des» 
stora betydelse, dess obegränsa 
möjligheter till en god utveckling. 

Nordgården är ett folkbildning 
hem efter mönster av de enges 
settlements. Det har till uppg1 

1) att genom studiecirklar, f»« _ 
tiska kurser, ungdomsklubbar, P 
drag, diskussioner, o. d. ffwa _ 
ningssökande män och kmnnoi 
lighet till fortsatt utbildning 

2) att bereda människor / ® 
arbetsområden och samhoUsto» 
tillfälle till personlig 

het anordnar Nordgården ei . 
12 i denna månaden en forsa f®g^ 
Margaretaskolan. A 1 ^ta sidai 
förlig annons härom p ^ 
och tillägga att Nordgarden, 

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

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern.  
,ag k). 1,30 Billighetsmatiné : 

för sista gången 
GREVINNAN MARIZA. 

Gastspel av Margit Rosengren. 

Varje afton kl. 8: 
KYSKA SUSANNA. 

frücfsnel av Margit Rosengren. 

^orensbergsteatern. 

Ko»' iiedi 

I kväll kl. 8—10,45: 

SWEDENHIELMS. 

i 4 akter av Hjalmar Bergman. 

Nya Teatern.  
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

yCCARELARS PA SANNINGSVALLEN 

Varje afton kl. 8: N:l" 66. 

med sång i 3 akter av Verner Nielsen. fars 

Lil la  Teatern.  
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné: 

EN SJÖMAN KOMMER HEM. 

Varje afton kl. 8, 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

GIFTA UNGKARLAR. 

vår ärliga övertygelse är ett av de 
vackraste företag, som man överhu
vudtaget kan få glädjen att under-

Systrarne på 

Liseberg. 
Redan när första upplagan av 

Systrarna på Liseberg utkom för nå
got år sedan lämnade fru Frigga 
Carlberg i denna tidning och i an
slutning till bokens 'omnämnande en 
vacker och av henne personligen upp
levd liten minnesskildring av Emily 
Nonnen, vilken också i utdrag åter
finnes i den nu utkomna andra och 
fullständigaide upplagan av denna 
kulturellt värdefulla och särskilt för 
göteborgare utomordentligt intres
santa familjekrönika. Vi skola där
för icke komma med några återupp
repanden. 

När en andra upplaga av det märk
liga lilla verket nu utkommit är det 
dock omöjligt att lämna det helt åt 
tystnaden. Mången göteborgare har 
en gång i tiden i likhet med fru 
Carlberg stått vid de vita Lisebergs-
grindarna ute vid Örgryte och läng-
tansfullt skådat in i iden underbara, 
romantiskt vackra gamla trädgården. 
Och för alla dessa bör det kännas 
som en stor tillfredsställelse att nu 
många -många år efteråt genom detta 
memoarverk kunna kamma in i själva 
den gamla helgedomen och intimare 
lära känna den släkt som levde där
inne, och som skänkte Liseberg dess 

Ceatcr. 
Stora Teatern spelar och sjunger 

fortfarande med glänsande framgång 
operetten "Kyska Susanna" med 
Margit Rosengren i titelrollen. 

Lorensbergsteatern drar oemot
ståndligt publiken till sig med Hjal
mar Bergmans i så utomordentlig 
grad tilltalande komedi Sweden-

liielmis. 
Nya Teatern framför sångfarsen 

X:r 66, en roligt hopkommen sak 
med en bra funnen, men i verklig
heten säkerligen omöjlig förveck
ling, dans och sång, både av det 
känsliga och det komiska slaget. 

Lilla Teaterns friska och lustiga 
'Fruntimmersvecka" har nu efter en 
månadslång lyckosam tillvaro flyt
tats bort från kvällsprogrammet för 
att bereda plats för lustspelet "Gifta 
ungkarlar", av tyskt ursprung och 
med ett. robustare, men av publiken 

uppskattat skämtlynne. 

0m ert eget hjärta, edra egna se
der, er egen vandel icke kunna upp
ställas som förebilder för edra barn, 
så blir allt förspilld möda och onyt
tiga omkostnader. 

J. H. Campe. 

HANDSKAR 
«ch VANTAR för konfirmation av våra 

erkänt goda ocli starka kvalitéer. 

J0H. NILSSONS 

H A N D S K F A B R I K  
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namnkunnighet. 
Det är huvudsakligen på grundva

len av gamla brev och anteckningar 
av släktmedlemmarna själva som 
denna familjekrönika tillkommit. 
Stoffet är pietetsfullt ordnat av en 
brorsdotter -och namne till Lisebergs 
sista härskarinna, fröken Emily E. 
Nonnen, sam vid ordnandet tidigare 
haft ett värdefullt stöd i författarin
norna fruarna Sophie Elkan och An
na Hamilton-Geete samt vid själva 
redaktionen räknat en intresserad 
medhjälparinna i fru Greta Holm
gren. 

Det är i de gamla kopparstickens 
Göteborg man införes i och med fa
miljen Nonnens släktkrönika. När 
Jahn Nonnen, den engelsikfödde köp
mannen från Hamburg i början på 
1800-talet anlände hit och fästes vid 
det av hans svåger Robert Lorent 
grundade, sedermera Carnegieska soc
kerbruket ute vid Klippan, bestod 
Göteborg, huvudsakligen av staden 
mellan vallarna. Liseberg, som att 
börja med var familjens sommarställe 
betraktades ligga ute på landet, och 
Getebergsängen näimnes såsom, en 
plats där man erhöll särskilt frodigt 

hö. 

I denna stadsidyll ser man varje 
morgon den ståtlige främlingen van
dra till fots den långa vägen mellan 
Liseberg och Klippan. Hans punkt
lighet är småningom så välkänd, att 
invånarna, som bo vid hans väg, 
ställa sina klockor efter den tid, han 
passerar. Man bevittnar förhistorien 
till engelska kyrkans tillkomst och 
får bland mycket annat veta att John 
Nonnen var den förste som införde 
de förut okända daliorna till Sverige. 

Man känner doften av lindarne kring 
Liseberg, föres in i ett hemliv av fin 
kultur och hög smaik och igenoman-
dat av den innerligaste kärlek till 
naturens och konstens skönhet. Skug
gor och dagrar växla. Man upplever 
de lyckliga år, då familjekretsen är 
fulltalig och vänkretsen vidast — 
i det Nonnenska huset går hela det 
Göteborg ut och in som, på ett eller 
annat sätt är förknippat med stadens 
historia. 

Och anteckningarna löpa vidare. 
Upplösningens — skilsmässans tid 
kommer. Småningom finnes av den 
en gång stora familjekretsen endast 
de två systrarna, Mary och Emily 
Nonnen kvar på Liseberg, och slut
ligen blott den sistnämnda, hon som 
framför alla genom sin nobla per
sonlighet, sina talanger och sin vitt
ra, artistiska och pedagogiska verk
samhet befäste det gamla romantiska 
landeriets kulturella traditioner. De
ras sista värn föll med henne. 

Nu trampar en hy tids människor 
fram över de gamla markerna, och 
namnet Liseberg förbindes för en 
yngre generation med andra seder 
och nöjen än den goda tonens, det 
fina vettets och den höga smakens. 

För äldre göteborgare bör det dock 
kännas som att komma hem till sin 
gamla stad igen att bläddra i dessa 
minnen och anteckningar från en 
svunnen tid, som med sin rikedom på 
person- och kulturerinringar för dem 
förbinder tankarna med de sköna da
gar soim icke mera återkomma. 

S. L. 
Systrarna på Liseberg. Andra upp

lagan. Aktiebolaget Pehrissons För
lag, Göteborg. 

r>clbrcgdagörcl8c 
gcriom tro. 

Undersökningar inom engelska högkyrkan. 

fröken eller fru? 

Av samtidens många revolutionära 
rörelser står den i ett flertal kultur
länder häftigt rasande striden om 
fru- eller frökentiteln som en av de 
allra älskligaste och ofarligaste. 
Bland de i Tyskland andragna ar
gumenten för en gemensam frutitel 
må anföras den ovedersägliga sannin
gen "att alla kvinnor till sin natur 
och väsensart äro fruar". Man fram
håller att bland män ingen åskillnad 
göres i tituleringen av gifta och 
ogifta. Vad kvinnorna hade att vin
na på en dylik gemensam titel vore 
bl. a. en starkare social ställning, 
framför allt för de ogifta, men även 
för de gifta, då aktningen för den 
gifta kvinnan numera vanligen gäl
ler mannen. Även påpekas nödvän
digheten av att draga i härnad mot 
gift kvinnas bruk av makens titel, 
som särskilt ' i Tyskland med sitt 
"Frau Doktor", "Frau Professor" 
etc. kan misstolkas. Man anser sig 
genom en reform kunna förbehålla 
titlarna uteslutande åt de därtill be
rättigade. 

Av samtliga dessa argument är 
det sista den säkraste borgen för att 
titelreformen aldrig skall slå igenom 

i Sverige, 

Damprosten W. R. Inge vid St. 
Paul i London, väl känd i vårt land 
genom sina till vårt språk överflyt
tade arbeten i religiösa ämnen, har 
offentligt tagit till orda mot en myc
ket uppmärksammad rörelse inom 
engelska högkyrkan, nämligen åter
upptagandet av den helbregdagörelse 
genom tron, som är känd från den 
törsta kristna tiden genom skildrin 
gar i Nya testamentet. 

Dean Inge anser att denna verk
samhet icke hör kyrkan utan läkaren 
till. 

— Man vet numera, framhåller 
han, att denna läkemetod icke är 
övernaturlig, icike kan betraktas som 
ett underverk av gudomligt ursprung 
utan bottnar i den själsliga före
teelse, som kallas suggestion. 

—• Det är otillbörligt, förklarar 
han, att engelska kyrkan upptager 
denna läkemetod och genom beteck
ningen "helbregdagörelse genom 
tron" låter den framträda under re
ligiös förklädnad. 

Domprosten Inge är väl icke en
sam om denna uppfattning, men det 
förefaller dock, som om den märk
liga rörelsen skulle ha flera anhän
gare bland det engelska prästerska
pet än vedersakare. 

Kyrkan som sådan har ännu icike 
intagit en bestämd ställning till frå
gan utan avvaktar resultaten av de 
inledda försöken. Bekant är emel
lertid att kyrkans överhuvud, ärke
biskopen av Canterbury, liksom bi
skopen av Bradford oeh ännu några 
andra biskopar omfatta saken med 
livligt och välvilligt intresse. 

Det hade lyckats ärkebiskopen att 
intressera brittiska läkaresällskapet 
för frågan. Man hade kommit över
ens om att tillsätta en undersök
ningskommitté bestående av repre
sentanter för läkarevetenskapen och 
för kyrkan men helt oväntat gav lä
karesällskapet återbud. Man fruk
tade att förirra sig utanför råmär
kena för sällskapets egentliga verk
samhet. 

Kyrkan tog då ensam saken om 
hand för att efter bästa förmå ga an
ställa undersökningar. Man har där
vid, dels av hänsyn till sakers egen 
vikt, dels till den vetenskapliga kri
tiken och allmänhetens misstänksam
ma hållning gått fram med den stör
sta försiktighet och noggrannt tagit 
reda på samt bokfört varje bevisligt 
fall av helbregdagörelse. För be
rättelsernas sanningsenlighet svarar 
bl. a. biskopen av Bradford. 

Vad man åsyftar med det hela är 
att klarlägga om den kraft att i 
Kristi namn bota sjuka, soim enligt 
Nya testamentet lärjungarne voro 
utrustade med, är för handen även 
hos nutidsmänniskor och i så fall 
om kyrkan bör tillgodogöra sig denna 
kraft. Man vet ju att just helbreg-

JOani/2 

Mö 
dagörelsen genom tron, dessa under
verk i vilka man tyckte sig se Guds 
allmakt manifesterad tillförde den 
första kristna församlingen massor 
av proselyter. 

Ligger det verkligen något i sa
ken, framhåller man. måste kyrkan 
ha det allra, största intresse .av att 
upptaga denna verksamhet både för 
att stärka de bristande banden mel
lan sig och församlingen samt för 
den lidande mänsklighetens skull. 

Vid de anställda försöken har kyr
kan emellertid icke haft någon prä
sterlig kraft att tillgå utan har fått 
bistånd av en lekman mr J.. A. Hick-
son som tidigare under en .följd av 
år ägnat isig åt en liknande frivillig, 
omfattande och resultatrik verksam
het. 

Försöken ha ägt rum på skilda 
håll i England men det egentliga 
undersökningsarbetet har dock varit 
förlagt till sockenkyrkan i Frizing-

hall. 
Under dämpad orgelmusik föras 

de sjuka in i kyrkan och placeras 
kring altarrunden, många vilande på 
sjukbårar. Mr Hickson håller där
efter en kort predikan med förkla
ring att hjälpen icke kommer från 
honom utan att de sjuka måste i 
bön och tro vända sig till Gud. Han 
knäböjer därefter tillsammans med 
biskopen vid varje sjukling, lägger 
sina händer på honom och försjun
ker i djup och innerlig bön. 

Ett mycket stort antal helbregda-
görelser ha bevisligen inträffat: 
blinda ha blivit seende, lama. ha 
stått upp och gått o. s. v. Det ha.r 

många fall gällt svåra obotliga och 
mycket långvariga sjukdomar vilka 
trotsat läkarnes alla ansträngningar. 

Det ligger i sakens natur att för
samlingen inför dessa mirakel råkat 
i fullständig hänryckning .och att 
hela templet fyllts av lovprisande 
ocli tacksägelser. I många fall har 
resultatet emellertid blivit negativt. 

Låt oss nu höra hur biskopen av 
Bradford redogör för "den kyrkliga 
helbregdaigörelsemissionen", som rö
relsen kallas. 

Han medger genast, att verksam
heten skarpt kritiserats både från 
vetenskapligt håll och iav allmänhe
ten. 

Han bestrider, att det här är frå
ga om själslig helbregdagörelse, sjä
lens herravälde över kroppen, alltså 
psyko-analys, självsuggestion och 
hypnotism. Allt detta hör männi 

sk an till. 
I detta fall gäller det i stället 

gudomlig helbregdagörelse, vilken 
vilar på förhållandet, mellan ande, 
själ och kropp och på andens herra
välde både över själen och kroppen. 
Den verkande kraften i denna hel 
bregdaigörelse är tron. Gudomlig 
blir den dock endast under förut-

Jag sällan smakat bättre dopp 
vad har Du väl Jör smör? 
Bond smör! Nej då, bättre opp t ^ 

! j Läs nedan själv och hör. 

MUSTADS 
s m ö r b l a n d n i n g  

(/ris -Extrci 
(mejerismörets ende like) 

har öppnat ögonen på många, 
som långliga tider haft en 
dum fördom mot allt vad 
m a r g a r i n  h e t e r .  M u s t a d s  
kvalitéer ha alltid varit de 
ledande på margarinmark
naden och den nya smör
b l a n d n i n g e n  I r i s - E x t r a  
understryker detta ännu kraf

tigare. 

Brukar Ni till äventyrs 
använda annat märke, så 
försök Iris-Extra nästa gång. 
Det blir en angenäm be
kantskap. 

Iris-Extra kostar i dag endast 
kronor 1:25 pr halv-kg. paket. 

sättning att människoanden påver
kas av Gud genom Kristus. I annat 
fall måste iden beteöknas som enbart 
psykisk. 

—•. Det påstås ofta, tillägger bi
skopen, att man med suggestion kan 
vinna alldeles samma resultat som 
medels gudomlig helbregdagörelse. 
Jag förklarar, att iden högsta och 
kraftigaste suggestionen leder sin 
upprinnelse icke från mänsklig utan 
gudomlig källa. Jag tror icke häl
ler, att många kristna skulle känna 

S B e g r a ö n i t t g å & t j r å  

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14090 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelsef<!reningen8 expedition. 

« Stackars Urma 
Av Charlotta Perkins Gilman. 

ti 

Översättning. 

Två damer gungade sakta i de 
stora korgstolarna på ett hörn av den 
luftiga, hotellverandan. Den ena 

som om hon vore född där, som 
°m en gungstol vore hennes naturliga 
tillhåll, där hon tillbrakte sitt liv 
Mellan de tider som krävdes för mål-
tider och sömn, samt att om gung-
stolar ej funnits, hennes liv saknat 

d'être, och hon skulle ha sak-
öa* den som en sjöman sitt skepp 
och 

D 
en cowboy sin häst. 

andra såg även ut att ha det 
vämt i sin gungstol, men hennes 

^seende och klädsel gav föreställ-
om andra platser, skrivstolar, sa-

0n8svagnsstolar, o. inga stolar alls, 

Pprätt rak hållning, livlig rastlös 
j^onienad. v'ar något hos .henne 

gav föreställning om ett rådjurs 
som 

l^tta språng, eller den rörlighet man 

ser i linjerna på en sovande jakthund. 
Fru Edgar Maxwell, hon vars själ 

var befryndåd med gungstolar, var 
sysselsatt med ett finare handarbete, 
en krans av vildrosor på en vit lin
neduk. Hennes vita fingrar förde 
behagfullt nålen och hennes ögon 
voro stilla dammar av förnöjsamhet. 

Hennes syster, Irma Russel, var 
.sysslolös. Henne kraftiga, mjuka 
händer voro stilla, ehuru de gåvo en 
tydlig föreställning om styrka och 
företagsamhet, men hennes ögon voro 
vakna och levande. 

De talade fritt, med växande för
trolighet och ingen av dem anade 

att bakom de gröna gardinerna för 
det öppna fönstret gömdes en sam
vetslös skribent. De visste icke ens 
att han fanns på hotellet, allden-
stund han sökte hålla detta hemligt 
för att undvika kvinnliga beundrare

skaror. 
Uttrycket "samvetslös" är kanske 

alltför strängt för honom, enär han 
ägde en omutlig hederskänsla, även 

om han icke alltid följde den allmän

na meningen. 
Fru Maxwell höll upp sitt arbete 

till granskning framför sina beund

rande ögon, drog en suck av belåten
het och lät sedan sin blick länge och 
ömt vila på ett par ungdomar, som 
spelade tennis nedanför verandan. 

— A, Irma! sade hon, om bara du 

vore lika lycklig som jag! 
— Hur vet du, att jag inte är det? 

Du har inte sett .mig på tjugu år. 
Tycker du att jag ser olycklig ut? 

— Visst inte. Jag tycker du ser 
märkvärdigt bra ut, och du matte ha 

lyckats förtäffligt därute. 
Därute var Kalifornien och tyck

tes förefalla fru Maxwell som värl

dens ände. 
Irma smålog. — Du är en rar 

flicka, Elsie — det har du alltid va
rit. Det är en sann förnöjelse att se 
dig. Vi ha inte haft tillfälle till en 
riktig pratstund under hela denna 
långa tid — nästan halva vart liv. 
Kör i väg nu — berätta mig om din 

lycka. 
Elsie lade ned sitt arbete en mi

nut och såg kärleksfullt på sin sys

ter. 
— Du var alltid så — olika, sade 

hon. Jag minns så väl hur vi bru
kade tala — som flickor. Och nu är 

vi båda fyrti och litet till — och ha 

äntligen råkats igen. Men jag har 
ingenting att berätta som du inte 
vet förut. 

— Fakta vet jag naturligtvis, med
gav systern. Du skrev till mig om 
din förlovning, skickade bröllopskort 
och babykort och fotografier o. s. v. 
Men du har aldrig varit någon brev
skrivare, har alltid talat bättre. 

— Vad jag nu vill du skall tala om 
är först och främst din lycka och för 
det andra din överlägsenhet. 

— Min överlägsenhet! Vad menar 

du, Irma? 
— Just en liten min av 'stackars 

Irma', som jag upptäckt hos dig — 
det är alltihop. Jag är fullkomligt 
frisk; mina plommon och aprikoser 
lova god skörd; jag vill veta varför 
du anser dig vara lyckligare än jag 

är. 
Elsie mötte den vänligt spörjande 

blicken ur de grå ögonen med den fa-
fastaste övertygelse i .sina blå. — Det 
förstår du väl, Irma — du har ju 
sett Hugo — och barnen! 

— Ja, jag har sett Hugo och bar
nen — de äro förtjusandee, det med
ger jag villigt. Men vad jag vill veta, 

är ditt livs historia. Jag har varit 

en dag i ditt hem och här en vecka 
och förnyat bekantskapen, och detta 
är den första lugna, förtroliga stund 

vi har tillsammans. Du är lika rar 
som alltid och jag älskar att se dig 
så lycklig — du har inte det minsta 
förändrats, trots allt ditt "Hugo och 
barnen". 

— Det finns intet att berätta, Ir
ma, utom vad du redan vet. Hugo 
kom samma år du reste. Det hjälpte 
mig att uthärda skilsmässan. Vi kun
de icke gifta oss genast, Hugo må
ste spara, och jag väntade. Men 
det gjorde jag gärna, jag skulle ha 
väntat tills nu på Hugo. Så måste vi 
knoga oss fram rätt så länge, som 
du vet — du som så ofta trädde hjäl
pande emellan. Och det välsignar jag 
dig för. Barnen kom rätt så snart, 
och så förlorade vi lille Bobby och 
den lille, som inte levde så länge att 

han fick namn. 
De blå ögonen fylldes av tårar, 

men hon riktade åter blicken på de 
två glada tennisspelarna och vände 
sig åter modigt till sin syster. — Det 
gällde att vänta och arbeta och sakna; 
det gällde att beräkna och finna sig i 
några uppoffringar naturligtvis. Men 

där har alltid funnits kärlek ocih så 
de välsignade barnen — — även 
sorgen —• vi hade dem tillsammans. 
Det är liv, Irma, det är att leva —-
och om jag tycktes tänka "stackars 
Irma", så var det endast på denna 
grund. En kvinna som ej gift sig, 
som inte är mor — så, vilka fram
gångar hon än haft — hon har inte 
levat. 

—- Jag ser, sade Irma litet torrt. 
Jag trodde det förhöll sig så och ville 
bara du skulle säga det, det var allt. 

Vill du svara mig på några frågor? 
Hur använder du din tid? 

— Min tid? Elsie betraktade hen
ne förbryllad. — Använder min tid? 

Som alla andra kvinnor, förstås. 
— Javisst, men var snäll och speci

ficera vad gör du? Timme efter 
timme — vad betyder din dag för 
dig? 

Den samvetslöse författaren bak
om den gröna gardinen hade halv-
slumrat på den lilla hårda soffan un
der kamp med kvarlevorna av vanli
ga människors principer. Men nu 
blåste han åt dessa principer, drog 
fra.m ur fickan en sliten antecknings
bok och en penna samt ägnade sig 
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Det största 
urvalet av 
alla slags 

Barder 

Spannen 

Knappar 

etc. 

Sömmerskor erhålla rabatt! 

HERM. a-a 

Klädningar, 

Blusar och "Kjolar sys bäst och billigast i 
0. F. HÜLTBEROS BLUSAFFÄR, 

Husargatan 40. 
OBS.! Även egna tyger sys. 

sig nöjda med förklaringen, att deras 
andliga erfarenheter och.särskilt,'om
vändelsen endast skulle vara 'själsli
ga processer, vilka bringa nytt liv 
till etit i synden förhårdnat sinne och 
fullständigt omvandla detsamma, De-
rais erfarenhet säger dem i stället att 
det än Något eller Någon, .som di
rekt påverkar människaanden och 
förmår den att med fullkomlig för
tröstan överlämna sig själv till den 

osynlige frälsaren. 
— Om detta är sant, och det är 

min djupa, övertygelse, att det är 
sant, vårföre skola vi då avstänga 
denne vår hjälpare från våra krop
par endast därför att de äro mate
riella och lyda under vissa hälsans 
och hygienens lagar som vi kunna 

utforska? 
Om Gud är vad kyrkan -tror ho

nom vara, Skaparen, med kärlek till 
den värld han frambringat, en fader 
vårdande sig om sina barn, längtan
de elfter att ,ise oss heliga och lyck
liga, friska till kropp och själ, var-

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

Tillverkas å 
g Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 
Fäs på alla apotek. 

Om Vitrums F err o 1 ej finnes på närmaste 
apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

Apelsinmarmelad 
(Smörgåsmarmelad) — (prisbelönt) 

i burkar H 1 kr., 6 brk kr. 5:— îraktfritt. 
Provburk fraktfritt mot 1 kr. i postanvisn. 
Efterkrav. Hj. Landins Saft- <£• Fruktkon
servfabrik, Mosås. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 
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ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 
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Storgatan 4, (hörnet av Victoriagatan) 

REKOMMENDERAS. 

ü Vår försäljning av 
m barnvagnar växer 
H kraftigt år från år på 

grund av 
§ J  p r i m a  k v a l i t é e r ,  
jj eleganta modeller 

och 
• ytterst låga priser. 
HI I år är urvalet enormt 

av moderna 

( B a r n v a g n a r  

för skola vi då tro att han skulle 
vilja befatta sig med endast en enda 
del av oss, vår and'e, och icke med 
hela vår personlighet? 

Min bestämda övertygelse är emel
lertid att omsorgen om själen måste 
gå före omsorgen om kroppen. Mån
ga av de hjälpsökande sjuka ha för
bisett detta. De ha kommit utan tro 
och de ha icke blivit hulp.na. Även 
av verkligt troende (hava många icke 
återfått sin hälsa, men de hava dock 
mottagit kraft att bära sitt lidande 
och därigenom kommit i ett förbätt
rat läge även kropp stigen sett. 

Att utan tro på Guds makt hoppas 
på vederfående genom handpålägg-
ning av en annan människa är ingen
ting annat än vidskepelse. Resulta
tet måste bli därefter. Endast den 
verkligt troende kan träda i förbin
delse med den gudomlige hjälparen 
och undfå hans nåd. 

Så långt biskopen av Bradford! 
Mr Hickson, "helbregdagöraren", 

gör ett förtroendeväckande intryck. 
Han är en kraftig man, utrustad med 
strålande hälsa. Något överspänt 
finns alldeles icke hos honom. 

Han är varmt religiös från barn
domen, påverkad i denna riktning a:v 
modern. "Det var den rikaste av 

alla hennes gåvor." 
Mr Hickson förnekar bestämt att 

han i sig själv äger någon läkedoms-
kraft. Han känner sig vara endast 
ett redskap i den högstes hand. Han 
betraktar sig .som en Kristi lärjunge 
för vilken budet "att gå ut och göra 
sammaledes" (bota de sjuka och gö
ra de blinda seende) ännu gäller. 
Kyrkan har glöimt detta bud, tilläg
ger mr Hickson, har glömt det till 
sin egen skada. De nu anställda 
försöken gå nt på att berika nutids-
kyrkan med denna gamla betydelse

fulla verksamhet. 

Så står saken nu och dess utveck
ling är oviss men intressant. 

Pris från Kr. 

12:— J 
Besök vår utställning! 

A.-B. Bar 
Kungstorget 2. 
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Allmän bildning är nationens bil
ligaste försvarsverk. 

John Bright. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra märt så köp 

S P I S B R Ö D  
frän 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Röster. 

.Tag hade två unga damer på visit 
härom kvällen. 

O ja. De voro imycket, mycket 
unga. Så unga att de icke haft råd 
att skaffa sig en egen radio, men 
dock icke yngre än att deras hjärtan 
redan börjat tala. 

Och jag upptäckte snart för vem 
dessa unga hjärtan talade. Det var 
för en röst. En radioröst. En hallå-
manjs röst. 

.Tag vågar inte säga, vilken av 
hallåmännen, som härmed åsyftas. 
För allmänheten finns det ju minst 
en fyra à fem stycken. Men för dem 
fannis det blott En. 

De sut-to hela kvällen med lurarna 
för öronen och lyssnade tåligt på det 
ena numret efter det andra. — icke 
för numrens skull, idet förstod jag 
snart, utan för det mm kom emellan 
dem. Rösten nämligen — deras 
idols röst. 

— O, viskade den ena, är han icke 
så förtjusande, att 

Den andras ansikte • endast sken. 
Förklarat. 

— Att det bara finns en männi
ska, som kan tala så bedårande, kom 
det vid nästa paus. 

— Han måste vara mörk. sade den 
ena, mörk ocih lång och väldigt stilig. 

— Det tror inte jag, svarade den 
andra. Jag tror att han är ljus och 
blåögd och lik Gustaf ITT. O. Gustaf 
ITT, vet du någon stiligare kung i 
hela svenska historien! 

— Tyst — nu — —• Nu! 

Det blev knalltyst några ögon
blick. Därpå bevittnade jag hur de 
unga damerna i plötslig, oemotstånd
lig hänförelse grepo och kramade 
varandras händer, medan ett: Oh! 
Oh! steg ur djupet av deras hjärtan 
•till hänryckningens obeskrivligaste 
tonlägen. 

Jag satt och läste tidningen och 
undrade, om jag någonsin varit på 
det där sättet. Min abstraktaste för
älskelse i tonåren var ett porträtt i 

I dessa, såväl silkestr. av god. kvalité, 
skaft. Bliva användbara även i lågskor, 

som andra, isättas nya fötter av strump-
Pris från 50 öre pr par. 

Fru BERG, tel. 20282. 

Berger's 
C H O K L A D  
(ren choklad samt mjölkchoklad 
i olika former såsom kattungor, 
pastiller etc.) packad i kart. om 

1,5 kg., pr kart. 6.50. 
Ny sändning äter inkommen hos 

C. Y. HELANDER & Co. 
Telefoner : 

1389, 5318, 11719, 4310, 1715 

„ NORDISKA 

"Adelsbänken 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
125 AVDELNINGSKONTOR 

c-Använd 

CEMEBOS 

vid matlagningen. 

Klumpar sig icke @ 

en fotografilåda på Kungsgatan, som 
jag gick och tittade på varenda dag 
en hel termin i den fasta övertygel
sen: Han eller ingen! Och när por
trättet en sommardag mellan termi
nerna var borttaget nr lådan och där
med alla spår till det okända origi
nalet för alltid avlägsnat, gick jag 
hem och satte mig på en hattask i 
en garderob och grät bittert. 

Men det var ändå ett porträtt! 

— Godnatt, du underbaraste bland 
människor! hör jag en flickf ört just 
röst därinifrån. 

—• Godnatt, mitt hjärtas kung! 
vidtar högtidligt en annan. 

Och kort därpå stå två mycket 
unga, bobbade damer, med raka ben 
under veckade kjolar framför mig. 

— O, vad fröken är lycklig som 
har sin egen radio och får höra hans 
röst varje kväll, säger den ena suc
kande. 

— Tror inte fröken att han är 
lång och mörk och väldigt stilig? 
frågar den andra. 

Jag har på omvägar fått ett, jag 
vet ej hurupass tillförlitligt, men 
dock något annorlunda porträtt av 
Rösten. Men jag vill icke störa deras 
illusioner, utan svarar: 

— Åtminstone tror jag att han är 
väldigt sympatisk. 

Jag nästan stötes omkull och ett 
par magra flickarmar tryckas mot 
min nacke och hals. 

F Ö R M Y N D A R E M E D E L , 

vi lka enl igt  lagen av den 27 juni  1924 skola för 

räkning nedsättas i  bank, mottagas t i l l  vård och förv 

myndl ing s  

altning. 

— 0, vad fröken är enig och bus
sig, kommer det med hjärtats över

tygelse. 
Och några minuter senare troppa 

två nöjda backfischar på spikraka 
ben utför min trappa. 

O ja, två mycket, mycket unga 
backfischar på mycket, mycket spik
raka ben gå hem för att dryfta och 
drömma om. sitt livs första tidsen
liga förälskelse —• en radioröst. 

Ragna Paters. 

I d e a l e t  
för varje kvinna är skönhet. 

fetänk att vårt 0m. 

ytl,ga klimat krä. 

ver en omsorg 

förståndig 
hudvard för att g|. 

hålla en mjäll 0c(i 
vacker hy. gtt gr 

känt och effektivt hud' 
försköningsmedel är 

Y v Y - t v å l e n  
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Crasiga strumpor. 

Vilken sorg när en dag alla paren 
aiv våra favoritstrumpor i silke, ylle 
eller annat äro utgångna. Ingen 
stoppning skyler vidare att hålen re
dan gå över skokappan. Det finns 
ingen annan råd än att kassera dem. 
Tror man. Men fru Berg, tel. 20282, 
säger att det icke behövs. Hon re
staurerar för en ringa penning våra 
gamla strumpor genom att sy nya 
fötter av gamla, skaft i dem så fint 
och behändigt att lagningen icke 
märks ens i lågskor. Vi rekommen
dera och hänvisa i övrigt till annon
sen. 

Studiehemmet Nordgården 

anordnar en 

F Ö R S Ä L J N I N G  
till förmån för sin verksamhet å Marga
retaskolan, Parkgatan 2, onsdagen den 11 
och torsdagen den 12 mars, båda dagarna 
med början kl. 12 midd. Lämpligt tillfälle 
till inköp av sommarkläder för barn. Påsk
bord. Kaffe och té serveras. 

HÄLSNINGSORD onsdag kl. 12 middag 
av pastor Sigurd Westman. Ämne: Vem 
är bildad? Samma dag kl. 7 e. m. SOLO-
SANG av pastor Knut Ericson. Torsdag 
kl. 5 e. m. KORT FÖREDRAG av författar
innan Jeanna Oterdahl: "Himlaprinsen, en 

svensk Franciskusgestalt". Kl. 6,30 e. m. 
SANG TILL LUTA av folkskollärare Otto 
Carlén. Därefter auktion på möjligen över
blivna varor. 

Var och en som inser studiehemmets be
tydelse, må genom gåvor och inköp främja 
dess ändamål. Sprid underrättelsen om 
denna försäljning. 

Kontanta gåvor kunna insändas under 
adress: Studiehemmet Nordgården, Spann
målsgatan 6, tel. 11251. 

BREVLÅDA. 
Enkel, Olärd Kvinna. Vi 

för den vänliga skrivelsen och hop
pas med Eder att alla förmildrande 
omständigheter skola bidraga till en 
så gynnsam utgång som möjligt. 

M. R—g. Vi kunna omöjligen 
göra ett uttalande i denna sak på, 
grund av de erhållna upplysningar

na, sa länge inga personliga garan

tier i de respektive fallen lämnas för 
deras absoluta vederhäftighet. 

I ar för't Otaliga kvinnor göra sig-
eller rättare .sagt tiden samma före
brående fråga, men när det gäller 
ser det ut som om ingen skulle våga, 
lämna svaret. 

T. Y—g. I)en kommer, den kom
mer! Men vad stort sker. sker tyst, 
och stundom långsamt. Tack i öv
rigt för det varma intresset. 

Ellen R—s. Med nöje! Adres
sen meddelas efter den 10 d:s pr 
tel. 18070. 

Mary C—d. Jo, vi ht, verkligen 
funnit ett utomordentligt stort in
tresse för dessa frågor och se därför 
gärna att Ni insänder Edra intryck 
från likatänkande kretsar i världs-

metropolen. 

SWALANDERS 
O KAFFE. * 

KUNGSGAT. 17. reu 3658 K0mAT.13.rcL 5167.) 
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med själ och hjärta åt lyssnarekallet. 
— Ovärderligt material! — mumla
de han för sig själv. 

— Jag har verkligen aldrig tänkt 
på saken på det sättet, sade Elise 
långsamt. 

— Nå, men tänk på det sättet nu, 
envisades hennes syster. Du stiger 
upp — skall vi säga klockan sju? Vad 
gör du sedan med hjärna, hand och 
hjärta hela dagen? 

— Jag — jag sköter hemmet, vet 
du väl! — värjde sig Elise. 

— Eldar du? Lagar frukosten? 
Tvättar och stryker? 

— Nej, naturligtvis inte. Det var 
ett av skälen varför Hugo väntade. 
Han -sa' att hans hustru skulle inte 
vara hans tjänarinna, citerade fru 
Maxwell stolt., 

— Jag ser. Nå vad gör du då? 
— När barnen voro små, hade jag 

naturligtvis mer att göra än nu, na-
turligvis — både natt och dag. 

— Hade du ingen sköterska? 
— Nej, det hade vi inte råd till. 

Dessutom föredrog jag att själv sköta 
mina barn — det är en moders he
liga plikt, anser jag. Och ett nöje, 
tillade hon. 

Irma såg på sin syster med öm 
sympati. Hon höll alltför mycket av 
henne för att påpeka, att för uppfyl
lande av denna heliga plikt hade hon 
icke förberett sig, teoretiskt eller 
praktiskt, och att hon vid dess upp
fyllande förlorat 50 proc. av sina 
barn. Det skulle ha varit grymt och 
till ingen nytta. 

— Låt oss hoppa över barnen, 
Elsie. Din yngsta är nu femton. Un
der de senaste tio åren ha de ej tagit 
mycket av din tid. Säg nu vad du 

gör med dygnets tjugofyra timmar, 
åtta till sömn, en till toalettbestyr, 

två för tre måltider — återstår tret
ton. Vad gör du för dagsverke på 
tretton timmar? 

— Nej, det är inte möjligt, prote
sterade Elsie. Du måste räkna fel. 

Irma tog fram papper och blyerts: 
— Hur dags stiger du upp — kl. sju? 

— Jaa, medgav hennes syster nå
got tveksamt. 

— Klockan halvåtta, skrev Irma. 
Frukost klockan åtta? 

— J a. 
— En timme att äta den? 
— Nej, bara en halv — barnen 

måste komma iväg, likaså Hugo. Yi 

är alltid färdiga halv nio. 
— Hur dags är lunchen? 
—- Klockan ett — den tar inte 

heller lång tid — barnen ha brått
om — låt oss säga en halvtimme. 

— Och middag? 
— Middag klockan sju — Hugo är 

ofta sen. Jag skulle vilja ha mid
dagen halv sju — för kokerskans 
skull — men den är sju. 

— Nu min kära syster har du att 
redogöra för tiden från halv nio till 
ett och halv två till sju, nio —- tim
mar. Efter middagen är du ledig. 
En god arbetsdag — vad gör du med 
den? 

— Tio timmar! Elsie vill inte 
medge det. 

— Tio timmar — dina egna siff
ror. Jag skall skänka efter en halv
timme efter frukosten och en efter 
lunchen — just att slöa i, läsa en tid
ning eller så, återstår nio. Nå, Elsie, 
sjung ut! 

Elsie sjöng ut en smula hett. 

— Man kan inte mäta upp ett 
hems skötsel på det sättet — i tim
mar. Ibland är det en sak, ibland en 
annan. Det är alltid något att göra 
— alltid! Och så glömmer du en 

sak — visiter — och att jag går ut 
ibland. 

— Motion — det lämna vi en tim
ma till, skrev Irma. Du promene
rar nog inte mer än en timma om da
gen, eller hur? , 

— Jag menar just inte promenader 
— det har man inte mycken tid till. 

Jag menar visiter och så — gå i af
färer — göra uppköp. 

— Har du någon idé om hur mån
ga timmar om dagen — eller i vec
kan — du gör visiter eller går i bu
tiker? 

— Nej, det har jag inte. Det är 
omöjligt, säger jag dig, att räkna ut 
det i siffror pä det sättet. Och så 
när barnen kommer hem måste jag 
vara tillhands. Som om hon fått en 
inspiration lyfte hon stolt sitt hu

vud : Det är just vad ett hems sköt
sel innebär att alltid vara där ! 

— Jag ser, sade Irma och anteck
nade. (Detsamma gjorde lyssnaren 
bakom gardin). Jag skall inte plå

ga dig med timmar, barn, det är tyd
ligt att du aldrig i ditt liv gjort upp 
ett schema — mycket mindre följt 
ett. Har du någonsin gjort upp en 
hushållsbudget? Och fört räkenska

per? Jämfört med andra husmöd

rar, så du vet om ditt hushåll är dy
rare eller billigare än deras? 

Elsie rätade på sig med en något 
förnärmad min : 

— Jag är viss om att ingen kan 
vara mera ekonomisk än jag. Hugo 

säger alltid att jag är en god hus
hållare. Jag syr ofta mina och Bet
tys hemklänningar själv, och jag 
passar alltid på realisationer 

— Men varken du eller Hugo vet 
något bestämt om hur hushållskost

naderna ställer sig i jämförelse med 
andra familjers i samma förhållan
den ! 

— Jag skulle vilja veta vart du 
vill hän, Irma. Nej, det vet vi inte. 
Och när Hugo är nöjd och jag är 
nöjd, så vet jag inte vem det angår? 

— Inte mig, medgav Irma godmo
digt. Förlåt mig, kära du, om jag 

sårat, dig. Jag ville bara ha reda på 
ditt liv för att jämföra det med mitt. 
Låt oss följa ett nytt spår. Säg mig 

— har du underhållit din fysiska 
kultur? 

(Forts.) 
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UdandsKröniKa 
i sammandrag. 

På sin resa till Folkförbundets 
låifemöte i • Genève har engelske ut
rikesministern Chamberlain gjort 
ett uppehåll i Paris, där han konife-
iraat både med republikens presi-

if.(t M. Doumer.gue, och med kon
seljpresidenten M. Herriot. 
Diskussionerna hava varit av 

iemlig natur, och den offentliggjor-
kommunikén rörande det viktiga

ste samtalet, nämligen mellan 
Chamberlain och Herriot säger en-
ast, att de båda statsmännen under 

hjärtliga former dryftat de utrikes
politiska problemen, särskilt den 
outslitliga franska säkerhetsfrågan. 
Överläggningen, som varit av endaist 
förberedande natur, kommer att 
äterupptages, då engelske utrikesmi
nistern på hemresan från Genève 
åter passerar Paris. 

Hur pass hjärtligt tankeutbytet i 
verkligheten varit undandrager sig 
ett bedömande, men känt är att sam
örståndet just nu iake är det allra 

teta mellan England och F rankrike. 
I en utrikesdebatt härom dagen 
engelska underhuset förklarade 

Chamberlain, att Europas ständige 
wh farligaste fiende är den osäker-
tat, som råder över allt och bindrar 
tel kommersiella och ekonomiska ut-
fecklingen. Säkerhetsfrågan är där
för av ofantlig och överhängande be-
Welse och en isnar läsning måste 
ai%abringas. 

Aven om affärsintressena icke spe-
samma roll för Frankrike som för 

Eiigland, så är man dock på franskt 
i Miarterad av krigsfruktan, vil-

att underskriva den engelske 
l,trikesminiisterns uttalande. Vad 
®an å ömse sidor om Kanalen icke 
,in enas om är formen för 'Säker-

ejsfrågans lösning. 
England ställer sig välvilligt, men 

Jankrike avvisande till det tyska 
^slaget om en överenskommelse 
»dian Tyskland, England, Frank-
tllie- Belgien och Italien, vilken 

från det tyska moderlandet och sto
ra, landområden med tysk befolkning 
inlemmats i Polen." 

Icke häller i militärt hänseende 
ger, anser man, den av Tyskland fö
reslågn a, fem - maktsö v er enskoim mel -
sen Frankrike tillräcklig säkerhet. 
Man önskar den ersatt av eller kom
pletterad med en separat militäral
lians mellan England, Frankrike och 
Belgien, ett projekt som icke finner 
sympati på något engelskt håll. 

Vad övriga intresserade makter 
angår så kan, givetvis, Tyskland al
drig gå in på att garantera gränsen 
mot Polen. Detta, land i sin ordning 
protesterar häftigt mot tanken på en 
gränisrevidering och mot att lämnas 
utan skydd mot Tyskland av de al
lierade makterna. Belgien torde va
ra villigt att i samförstånd med Eng
land stödja, det tyska förslaget. 

Hela denna fråga vilar emellertid 
medan rådsmötet i Genève pågår. 

Även där äro utomordentligt vik
tiga problem under behandling. • 

Det s. k. Genèveprotokollet, Folk
förbundets förslag till en allmän 
överenskommelse (Tyskland icke 
.medräknat) om upprätthållande av 
freden och om gemensamma straff
åtgärder mot varje fredsstörande na
tion, detta förslag kan anses avlivat. 
England kommer under inga förhål
landen att binda sig vid denna rpakt, 
vilken, om den ratificerades, skulle 
sätta Folkförbundet över parlamen
tet och, som de engelska tidningarna 
med hanm i stämman uttrycka det 
"göra den brittiska flottan till slav". 

Bland andra frågor som stå på 
Genève-programmet är Tysklands 
upptagande i Folkförbundet, Polens 
maktställning i fristaden Danzig 
m. m. 

I Tyskland rustar man sigjför pre
sidentvalet. Socialdemokraterna ha 
förklarat att republikens president 
även i fortsättningen måste uttagas 
ur deras parti. Även de övriga par
tierna uppställa egna kandidater i 
första valomgången, vid vilken man 
sålunda endast försöksvis mäter sin 
styrka. Själva avgörandet kan vän
tas först vid andra valomgången. —-
Riksipresidentsibefattningen upprätt-
bålles tills vidare av riksrättspresi
denten Simons. 

Den engelska högerns planer att 
genom en lag hindra arbetarpartiet 
att inom fackorganisationerna uttax
era medel för socialistiskt partiända
mål har skrinlagts. Man hotade 
nämligen på arbetarehåll att be
svara en dylik aktion med general
strejk. 

Turkiet som bar ett uppror åt det 
hållet samlar stora truppmassor _ i 
närheten aiv Mossulomradet, till vil
ket det liksom England har stort be
hag för 'de rika ol.iekällornas skull. 
Nu meddelas, att England likaledes 
dirigerar stora truppkontingenter till 
platsen i fråga. Vad allt detta kan 
•leda till vet man icke. 

Vad vi förlorat. 
Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

® llHe garantera upprätthållandet av 
611 Svarande fransk-belgiska grän-
,tt mot Tyskland, men däremot 
^mna frågan om den tyska ostgrän-

öppen i och för en eventuell men 
^ treidlig väg åvägabragt revidering 

Srättsbostäm,melserna. 
ngland anser att det tyska för-

L?? * hfy? grad beaktansvärt ooh 
Jä-nt av en grundlig omprövning, tnpn r, : 'J" 

ställ mnkrike finner det otillfreds-
a®de. Man vill icke tillåta nå-

^JV^telse i fråga om den tysk-
de]i\a vilken dock i läng-

ar fullständigt ohållbar —• Ost-
!>sen har 

-Orridori en 
ju genom den polska 
till Danzig avskurits 

Den märkvärdiga snabbhet, med 
vilken kvinnor tänka, fördunklas av 
det eländiga, föraktliga, förvända sy
stem som kallas deras uppfostran, i 
vilken :m,an omsorgsfullt undanhåller 
dem värderika ting och omsorgsfullt 

lärer dem obetydligheter. 
H. T. Buckle. 

Omedelbar åskådning verkar vid 

uppfostran mycket kraftigare än be

rättelser. Synnerligen verksam är 

den rådande tonen i en familj i ont 

som i gott. 
A. Niemeyer. 

Varje epok har sin livslögn. Vår 
epok har gjort framåtskridandet till 
sin. Ekonomiskt, tekniskt, kultur
ellt ha vi tagit jättesteg framåt. Alla 
avstånd äro 'upphävda och förut oa
nade möjligheter att se och höra allt 
ligga numera inom ramen för ett 
människoliv. Expresståget för oss 
på ett behagligt sätt genom vid
sträckta länder, lyxångaren bar oss 
snabbt ifrån kust till kust och genom 
flygskeppet kunna vi såsom genom 
ett trollslag förflyttas från en ori 
till en annan. Och radion slutligen, 
detta under över alla, kan göra vem 
som helst av oss till 'Världsmedbor

gare på en kväll. 
Skenbart äro vi utomordentligt 

gynnade. Välståndet är mera all
mänt än någonsin. Vi bebo bättre 
bostäder, kunna förse oss med ele
gantare kläder och skodon, och över
huvud ögonblickligen få varje da
gens behov fyllt. Det är en ända
målsenlig skön och behaglig värld vi 
med vårt snille och arbete inrättat 
åt oss. 

Och så långt är allt ganska gott. 
Men vi, själva? Äro också vi, som 
njuta av alla dessa fördelar intelli
gentare, .skonare, behagligare och me 
ra upplysta än de generationer före 
oss, som. aldrig sett ett flygskepp, 
aldrig njutit av lyxen i en av ocea
nens flytande städer, och aldrig sut
tit och följt världens händelser i en 
radio? 

Det ligger ett hus någonstans på 
en vacker gata i en stor stad. Det 
har alltid varit något särskilt med 
det där huset. Ingen annan bygg
nad bar haft så skinande fönster, 
så bländande vit fasad, så vackra 
blommor. Och när den snidade por
ten fordom vände sig på sina gång
järn för en högrest åldring med snö
vita lockar var idet som om husets 
ande själv trätt ut med honom. Ty 
sådana måste ju invånarna se ut i 
detta bus, nobla, förfinade, adlade av 
hjärtats ooh själens kultur. Något 
på en gång vördnadsbjudande och 
vördnadsfullt. Blickens uttryck vitt
nar om glatt förtroende till den värld 
han träder ut i. Det är en värld av 
medmänniskor. Han går trygg och 
leende sin väg fram, isolen leker mel
lan träden, han hälsar bekanta, tryc
ker vänners händer. Det är återske
net från en lycklig värld som vilar 
ljust och lugnt över hans blick, då 
ban slutligen träder in på sitt kon
tor och möter en stämning av flit 
och förnöjsamhet därinne. 

Nu skina icke fönstren längre så 
blanka i det gamla huset, fasaden 
ser vittrad ut och blommorna äro 
borta. När den dammiga porten vän
der sig på sina gångjärn störtar en 
man ut, nervös, uppriven, med 
oimoTgnade ögon och jäktad blick. 
Han suddar med händerna över rock
krage och front medan han uppsökei 
närmaste hörn i väntan på en spar

vagn. När den kommer knuffar han 
undan allt levande av båda könen 
för att först få äntra den och sjun
ker sedan ned mitt på soiffsitsen med 
utbredda knän och slår upp sin tid
ning. Människorna omkring intres
sera icke honom'; och han intresserar 
icke dem. De sitta alla försjunkna 
i sig själva, i ett halvt medvetslöst 
tanklöst, innehållslöst Mängande, ni
tande blicken fast varhelst 'den stan
nar. De ha suttit på samma sätt 
många hundra morgnar förut och or
ka verkligen icke längre uppfinna 
några nya moment för intresset. Det 
var längesedan de kunde finna något 
nöje i en spårvagnsfärd. Numera 
är det endast ett stycke väg som rul
lar förbi ett tjugutal stycken kolly, 
vilka alla befinna sig i denna vagn 
uteslutande för att på ett visst klock
slag nå en viss destinationsort,. Och 
niir de där tilibragt ett visst antal 
timmar rulla de. samma väg tillbaka 
för att till ett nytt visst klockslag nå 
en annan bestämmelseort. 

Dessa, trötta, brådskande ointresse
rade människor tyckas redan veta 
allt, förstå allt och ha upp leva t allt. 
De äro alla barn av en ny tids ande. 

Denne ande som åt sig inrättat en 
skön, bekväm och härlig ny värld, 
så genomkorsad av tidsbesparande 
kommunikationer, att man ingenting 
hinner med att se, och så full av in 
tressen att man ingenting hinner med 
att förstå, om man skall kunna följa 
med dem alla. 

En värld, vari livslögnen om 
framåtskridandet tronar likt en stor 
gyllene avgudabild, kring vilken en 
åkande, farande, flygande, jagande, 
stepande och förarmad mänsklighet 
.såsom i dröm håller sin larmande och 
glädjelösa of f er fäst. 

"€tt oh 0(1) ett 
gissel." 

Barnet. 

D:r Marion Mackenzie, praktise
rande läkare i Leeds, England, höll 
nyligen ett föredrag inför en försam
ling av föräldrar. 

Hon yttrade därvid bl. a.: 
"Ett barn, som får sin uppfostran 

i rännstenen, har större utsikter att 
bli en dugande och bra människa än 
det barn som. skämmes bort i ett gott 
hem." 

"Den största olycka som kan drab
ba ett barn är att vara enda barnet. 
Finns här några föräldrar närvaran
de, som hava endast ett barn, så ber 
jag dem av hjärtat att skaffa detta 
stackars barn en bror eller en sys

ter!" 

Tänkesättets, sinnelagets och se
dernas bildning är den enda upp
fostran, som förtjänar detta namn, 
icke undervisning och lärdom. 

J. G. Herder. 

Sven Hedin — så har det berättats 
denna tidning — har anmärkt på 

det svenska folkets bristande arbets
intensitet och på dess uppfattning av 
arbetet som "ett ok och ett gissel". 
På sin 60-årsdag kände han en liv
lig åstundan att skänka oss en gåva. 
Den bästa, han fann var arbetsglädje. 
Med den skulle följa också ökat ma
teriellt välstånd. 

Med anledning av allt detta låt oss 
fråga: Äro vi ett arbetsolustigt folk? 

Svaret bör bli ett kategoriskt 
"nej", utan att sanningen därför 
trädas för nära. Men å andra sidan 
kan icke förnekas, att fliten, den 
trätande fliten, är främmande för 
vår natur, så främmande att vi inte 
uppskatta den ens hos andra. 

Våra förfäder, de som brukade 
jorden ooh de soim hämtade sin bärg
ning ur havet ha icke gillat denna 
flit till yttersta gränsen av det möj
liga, de ha icke tillämpat den själva, 
och de ha icke givit oss den i tryck
ande arv. 

Det har i gångna tider •varit den 
frie svenskens vana — han var fri 
och aldrig tröt! — att själv hålla sig 
till måttligt arbete och att frivilligt 
taga verkliga jättetag, när iså be
hövts, när sillen gått till eller jord-
bruksisysslorna varit brådskande, 
men där bredvid bar han •velat ha 
fritid, vilotid, tid att återfinna sig 
själv. Och han vill så än i dag! 

För kustbons del, -vilka och huru 
stora strapatser som helst ute på 
havet,men när fiskfångsten är gjord 
och avyttrad och skutan ligger för 
töjd hemma i. hamnen, då vitl. skep
paren, kommen i land, icke göra ett 
enda handtag ifråga om arbete, då 
vill han känna sig som en fri 
man, då vill han njuta sysslolösbe
tens sötma, då vill han sitta nere vid 
bryggan med den snarkande snuggan 
i mungipan och se ut över havet, för
sjunken i tankar, eller, om han är 
yngre, fördriva timmarne ! på ett 
sällskapligare och lustigare sätt, 
men ett vill han inte, han vill inte 
göra nyttiga ting eller pengar a.v den 
lediga tiden. Därtill är den honom 

för dyrbar. 

Och bonden är likadan. Ingen 
kan redbarare än han göra sin ar 
betsplikt mot gården, ärvd i många 
led från förfädren, ingen kan på
lägga sig själv en tyngre börda än 
han, när det skall arbetas, men 
skymningsstunden vill han slöa bort 
på det hårda sofflocket, söndagen ön
skar han fri från jordiska omsorger 
även om hövolmarne ligga torra och 
åskmolnen torna upp sig vid hori
sonten , och när inget brådskande 
står på i skogen eller ute på åker och 
äng vill han ha det makligt, varmed 
han menar icke dagdriveri utan 
måttligt arbete. Prisar en bonde en 
annan lycklig så är det med visshet 

icke för att denne andre har en större 
gård, mera. på banken eller för att 
han äter kräsligen eller klär sig som 
en herreman utan därför att han 
lär det makligt, ett lagom i fråga 
om arbete. 

Man hör aldrig en bonde utbreda 
sig över arbetets glädje. Han an
vänder över huvud taget icke om 
sin gärning ett ord så ofullständigt 
täckande. _ det åsyftade begreppet 
soim "arbeta". Han säger som det 
är, han säger "slita". "En bonde 
får slita för sin utkomst". Antag
ligen säger fiskaren så också. 

Deras egen starka trötthetskänsla 
eller de olfta olustbetonade förhåll
anden, under vilka de arbeta, oväder, 
köld, hetta., storm, rägn, fara o. s. v. 
lägga dessa ord i deras mun som en 
uppenbar och oemotsäglig sanning. 

Och, för övrigt, en människa är 
dock ej en maskin av stål och järn, 
som är gjord uteslutande för arbetets 
oöh penningförvärvets skull och som 
tål vilken påfrestning 'som hälst. 
Tröttheten, som så påpassligt och 
prompt inställer sig tillropar henne 
ett "nog", och den längtan efter nå
got annat, hon vet icke vad, som 
smyger sig över henne, låter henne 
förstå, att livet jämte arbetet inne
sluter andra viktiga uppgifter, som 
hon måste isöka utfinna och ägna 
tillbörlig uppmärksamhet. 

När det materiella välståndet är 
själva -ögonmärket för ett folk bli 
människorna i oerhörd grad verk
samma. och rastlöst flitiga, så som' vi 
t. ex. känna det från Amerika. Yt
ligt betraktad kan denna företeelse 
uppfattas som arbetsglädje av det 
mest intensiva slag. Det är dock en 
felsyn! Det är ingen glädje över 
själva arbetet som sådant utan över 
den vinst det ger. Det är en omätt-
lig hunger efter socialt anseende, ef
ter pängar, materiell vällevnad, efter 
njutningar och nöjen. 

Men en sådan ställning till livet 
är icke den högsta ett folk kan in
taga, en .sådan dyrkan av pänningen 
och andra materiella mer eller min
dre inbillade värden är inget lyck
ligt tillstånd, en sådan arbetsintensi
tet sliter ut oss i förtid i kroppsligt 
hänseende och skadar oss med visshet 
själsligen, därför att den icke ger 
oss andrum till inre samling, till per
sonlighetens utveckling och höjande, 
utan degraderar själen till rätt och 
slätt ett "nyttans redskap, en sfcaf-
fare vid livets bord". 

Den tid är helt säkert icke bort
kastad utan väl använd då 'Skeppa
ren sitter nere på bryggan i tankar 
och betraktelser, eller då bonden i 
skjortärmarne står lutad mot den hö
ga gärdesgården och till synes lätt
jefullt njuter anblicken av den fagra 
hembygden. Eller då han med sonen 
på armen långsamt vandrar över de 
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