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I ylle och bomull, passande till kosty
mer, överrockar, dräkter, kappor, kläd-

nlngar, barnkläder m. m., samt 
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av herrkläder, herr- och damregnkappor, 

skinntröjor och skinnvästar m. m. 
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hörnet av Magasinsgatan. Öppet 8 fm.—7 em. 

utan vara frivilligt och ersättas till 
sitt fulla värde. Vidare begär man 
att bostaden, om möjligt, icke iskall 
vara förlagd i samma fastighet som 
institutionen i fråga, eller, om detta 
icke kan undgås, att den får ett häl
sosamt och lugnt läge samt slutligen 
att arbetstiden skall vara reglerad 
och nattjänst icke följa på hel dag-
tjänst. 

Boken. 
W. L. Whitechurch: Hans hög-

vördighets ferier. (J. A. Lindblads 
förlag, Uppsala). 

Biskoparna spela en framträdande 
roll i England. Om en engelsk 
biskop någonsin spelat den roll som 
biskopen av Lenchester spelar i W. 
L. Whitechurchs nyligen till svenska 
översatta roman Hans högvördighets 
ferier är emellertid ovisst. Men alla 
vägar kunna ju trampas endast de 
leda till målet, och Whitechurch hair 
onekligen tagit en rätt originell gen
väg till sitt. 

Avsikten med boken är utan tvivel 
att öppna ögonen på kyrkans digni
tärer för de tusen och en omsorger 
och svårigheter, som förenas med en 
lantlig själavårdares kall. Beviset 
hade icke blivit så njutbart om för
fattaren helt enkelt satt sig ned att 
iskriva en lantprästs litania. För att 
få 'mera spets på anrättningen låter 
han därför en av sitt höga ämbete 
överansträngd biskop acceptera för
slaget att under sina Välbehövliga 
ferier i djupaste inkognito uppehålla 
en för tillfället vakant kyrkoherde
syssla i sin väns, biskopen aV Har-
tingbury stift. 

Han reser i tanke att gå tillmötes 
en lantlig idyll, en angenäm sinekur, 
vars många lediga stunder skola an
vändas till en upplysningsverksam
het bland ortsbefolkningen i bisko

pens stora hobby — jordbruksfrågan. 
Författarens förtjusning över att 

få föra en biskop ut i dessa vansklig
heter smittar av sig på läsaren. Kan
ske blir hans hemliga samförstånd 
med denne någon gång till och med 
alltför extatiskt och ansträngt inrik
tat på vad han skall tycka, när den
ne förklädde Guds ställföreträdare 
på jorden av de ingenting ont anande 
bönderna mottages som en helt van
lig och ringa kyrkans tjänare. Men 
efter något 100-tals sidor lantligt 
umgänge med den vördade lägger sig 
hänryckningen en smula, och bokens 
quinta essentia: en biskops upplevel
ser i en lantprästs skepnad börjar 
taga fast och stundom ganska under
hållande form. Det blir uppenbart 
att det icke endast är i Sverige som 
det lantliga prästkallet förknippas 
med en oöverskådlig rad omsorger av 
denna världen. Biskopen som drömt 
sig vila och vederkvickelse får snart 
annat att tänka på. Han får dag
ligen tillfälle att revidera sin teore
tiska sakkunnskap om själavården 
på landet, nyligen använd till ett 
glänsande anförande inför präster
skapet. 

Så långt är boken njutbar. Men 
den sjunker till gottköp, när förf.-
låt-er den verkliga ägaren till det av 
biskopen antagna namnet, uppträda 
på orten som en fördetting och även
tyrare vilkens manipulationer föran
leda en mängd förväxlingar och obe
hag för den nye prästen och slutli-
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gen resultera i dtennes häktande. För
fattaren råkar återigen in i sitt ex
tatiska tillstånd vid tanken att det är 
en biskoff som drabbas av dessa 
vidrigheter, men läsaren låter sig ic
ke luras utan sitter jämförelsevis 
lugn, viss om att han i det psykolo
giska ögonblicket skall kasta, korten 
på bordet och ropa tablå. Precis vad 
som också sker. Och medan den 
lilla strunthålans nyligen av sin mo
raliska indignation uppblåsta stånds
personer med kontraktsprosten i tê-
ten ödmjuka och förfärade draga sig 
ihop till sina. verkliga dimensioner 
inför den magiska trollkraften i en 
biskops namn föres hans högvördig-
het åter tillbaka, till «in härlighet 
ingen med en liten bakläxa i fickan 
efter den lantliga utflykten. 

Den i åtskilliga partier roande och 
underhållande bokens pris är kr. 
5:50 häftad, bunden kr 7. —e. 

fi 

Jo, därför att \ iking skokrams 
obestridliga popularitet fullt mot
svaras och förklaras av uteslutan

de goda egenskaper och ett 
billigt pris. 
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Nyutkomna böcker 

Natur och Kultur deltar i höstens 
bokmarknad med ett avsevärt antal 
verkligt värdefulla nyheter. — Så
lunda startar förlaget två nya serier 
av betydande omfattning. Den ena, 
som bär titeln Myter och Sagor och 
redigeras av docenten Efraim Briem. 
avser att i modern, lättfattlig språk
form bjuda ett mångsidigt och ka
rakteristiskt urval av de bästa alst
ren inom mänsklighetens rika och 
mångskiftande myt- och sagoskatt. 
Serien inledes med en volym "Myter 
och sagor på väg genom världen" av 
prof. Edv. Lehmann. Som tvåa kom
mer en illustrerad volym, "Indiska 
myter och sagor" av docenten Jarl 
Charpentier. Den berömde egypto-
logen, dr H. O. Lange, bidrager med 
en volym om "Egyptiska myter och 
sagor". Serien beräknas omfatta 12 
volymer. 

Den andra stora serien, som nu 
startats, har fått den talande benäm
ningen Levande Litteratur, en klasis-
sisk bildningsserie, som avser att för 
den stora allmänheten underlätta 
kontakten med all sådan litteratur 
från gångna tidsperioder, vilken än
nu har något att säga just vår tid. 
Ingen begränsning har därvid gjorts 
beträffande litteraturarten. Serien 
redigeras av professorerna Anton 
Blanck, Einar Löfstedt, Albert Nils
son och doktorerna Alf Ahlbe-rg och 
Fredrik Hjelmqvist. De första vo
lymerna i serien utgöras av Ecker
mnanns berömda "Samtal med Goe
the", Darwins "Resa kring jorden", 
Ovidii "Metamorfoser" och John 
Stuart Mills självbiografi. 

Det länge kända behovet av en 
större, modernt upplagd geografisk 
handbok kommer nu att fyllas ge
nom utgivandet av ett verk i två de
lar av professor J. E. Rosberg kallat 
Jordens länder och folk". 
En konsthistoria i ett baud, skil

drande måleriets och skulpturens his
toria från äldsta kristna tider till 
våra dagar, utsändes av den popu
läre, finländske konsthistorikern, 
prof. J. J. Tikkanen. 

Serien Modern Psykologi har ut
ökats med två nya delar, "Studier 
i själsläkekonst" av dr Poul Bjerre 
och "Gruppens själsliv", en bok om 
kollektiv psykologi och nationernas 
själsliv av den berömde engelske 

psykologen, prof. W. McDougall. — 
I serien Natur och Kultur, där för
laget tidigare i höst bl. a, börjat ut
giva en filosofiens historia, kommer 
en^volym om "Det svenska språkets 
historia" av fil. lic. Torsten Wenn-
ström. 

Dr Alf Ahlberg utsänder en bok, 
som säkert kommer att väcka upp
märksamhet. om "Kyrkan och sam
tiden". Den är inspirerad av det eku
meniska mötet. "Rättsstaten, det 
offentliga livets etik" är titeln på en 
mycket tankediger och imot den nu 
förbä rakande statsuppfattningen 
mycket rebellisk volym av dr Seve
rin Christensen. 

Av John Hagenibeck, vars bok, 
"Tjugofem år på Ceylon", utgjorde 
ett av de bästa tillskotten till rese
litteraturen i fjolårets bokmarknad, 
föreligger en ny, intressant volym: 
"Indien. Upplevelser och äventyr", 
översatt och försedd med förord av 
Birger Mörner. —• Av den för sin 
djärvhet kända engelska upptäckts
resanden Rosita Forbes har just ut
sänts en bok om "Raisuli, bergens 
sultan", ledsagad av ett entusiastiskt 
förord av dr Sven Hedin. 

En mycket nyttig och upplysande 
bok är "Uppfinningar och upptäck
ter. Teknikens framsteg under det 
tjugonde århundradet", som utgivits 
under ledning av dr Iwan Bolin. 
Denna jämte de tidigare i år utkom
na "Ungdomens ingeniörsbok", skil
drande i ngeniörstek n i kens stordåd 
genom tiderna, torde bli välkomna 
julböcker för den vetgiriga ungdo
men. 

Slutligen är att anteckna en ny år
gång, den tionde, av "Vår Tid", den 
litterära årsboken, vilken alltid visat 
sig väl kommen bland de för littera
tur och konst mera intresserade. 

Det finns så många " du måste" 
i imitt liv, att jag sällan hinner fram 
till mitt "jag vill". 

O. v. Bismarck. 

Det bevisar lika mycket verkligt 
anod att med ståndaktighet fördraga 
själens plågor isiom att stå orörlig i 
elden från ett batteri. 

Napoleon I. 

V)cmy f o r d  o m  

efterbärmmricf. 

"Någon har sagt, att efterhärm-
ningen är den störste av alla smick-
rare, men det är bara en vink åt dem 
som önska smickra. Efterhärmning 
är ett erkännande att det man söker 
efterhärma är förmer än vad man 
kan åstadkomma själv. Det är ock
så ett erkännande att man är nöjd 
med att vara. rätt och slätt en efter
härma re," säger den store industri
ledaren Henry Ford i "The Huma
nist". 

"Sanningen om efterhärmningen", 
fortsäter han, "inneslutes i ett annat 
uttalande — "Efterhärmning är 
självmord". 

Den betyder döden för initiativet 
och oberoendet. Den är ett avsked 
till ursprungligheten. Den är ett 
avsiktligt utplånande av individuali
teten och en snillets fiende. 

Allt detta har ett direkt inflytan
de på det som har betydelse för en 
och var — framgången. 

Allt för ofta hör man människor 
tala om framgången, som om den 
skulle kunna efterhärmas. Män, 
vilka haft framgång i livet, uppstäl
las som exempel för ungdomen med 
orden: Bana dig väg i livet på sam
ma sätt som han. Hans metod ledde 
till framgång. Efterapa denna me
tod, och du kan vara säker på att 
lyckas. 

Men framgång kan aldrig vinnas 
med hjälp av efterhärmning. Själva 
efterapningen är möjlig men fram
gången uteblir. 

Framgång är en förställ ands-ska
pelse. Leta fram ett tusen män, som 
haft framgång, och det iskall visa sig 
att allesammans nått framgången 
på skilda vägar. De ha icke tram
pat i varandras fotspår, utan var och 
en har banat sig sin egen väg. 

Var och en av dem har haft sitt 
eget sätt att möta och övervinna svå
righeter, att gripa de gynnsamma 
tillfällena i flykten, var och en av 
dem har haft sin egen metod, skild 
från de andras. 

Den farligaste åsikt en människa 
kan lägga sig till med är att det i 
livet finns plats endast för efterhär-
mare och icke iför den nyskapande 
kraften. Sanningen är att det icke 
finns goda utsikter för någon annan 
än den nyskapande kraften". 

Ett amerikanskt försäkringsbolag 
har infört ett nytt slag av försäk
ring. Bolaget utbetalar skadeersätt
ning till sina kvinnliga försäkrings
tagare om de vid nådda fyrtio år 
ännu äro ogifta. 

A.-B. Carl Johnssons Stora Höstrealisation pågår. 

Glöm ej 
att ni hos A. MAGNUSS0X 
Bazar Alliance 55, gör de för' 

delaktigaste inköp av konsek 
yer och rökt lax m. m. 
Vid inköp av minst 6 askar silliniä 

ingår lemnas 10 % rabatt. — För ningar 
varor garanteras. Tci" Prirna TEL. 45 70 

Ingang till butiken närmast frän 
Bazargatan. 

J O R D G U B B A R  
i sockerlag, varje burk avsedd för 5 tl 
söner kr. ] :50. Jordgubbsylt och Hall.61'" 
sylt, 1 lit. syltade bär i varje burk 
1:75. 2 burk.Jordgubbar och 2 burk i 
l ä m n a s  f ö r  k r .  5 : — ,  f r a k t f r i t t  s å  l ä t .  
lagret räcker. Order å 10 kr. \ i ? 
Apelsinmarmelad i present. Efterkr 
eller förskottslikvid. 'av 

Hj. Landins, Saft- & Froktkonserv 
f a b r i k ,  M o s a s .  

MT Färsk Fisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargat an 8. — Tel. 95 gp, ,5 j8o 

Amalia Gustafssons 
Saltthailen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
Te!. 1976. rekommenderas. 

BREVLÅDA. 
A. H. Artikeln torde komma att 

inflyta i näistföljandö nummer. 
W. H. L—n. Yi tacka på det var

maste för Eder sympatiska skrivelse 
och beklaga endast att tillfället till 
ett personligt uttalande gick obegag
nat förbi. 

E. W—g. Tack! Yi skola tänka 
på saken. 

R. E—Jc. _ Något förhandslöfte-
kunna vi ej giva, men skola med nöja 
taga del av resultatet av färden i och 
för närmare utlåtanden. 

Linnea. Det tycka vi med tack 
så mycket! 

M. K—m. Prenumeration kan 
verkställas från vilken dag som helst, 
om den sker direkt à vår tidnings-
expedition, Götabergsgatan 2. På 
posten gälla däremot sedvanliga be
stämmelser. 

Fem, rosor. Vårt råd är: uppskjut 
inte! Anledningen till dylika tack
samhetens ögonblick äro för få att 
icke utan alla förbehåll tillvaratagas. 

A .  J .  A h l b e r g s  

Kött- & Fläskaffär 
Saluhallen 125 126. Tel. 4896. 

Rekommenderas. 

K A F F E  
härliga aromrika blandningar. Alla 

kvaliteter. Köpes fördelaktigast i 
Göteborgs Xaffehandei 

Östra Hamngatan 39. Telefon 2074. 
Filial: Bazar Alliance, Butik N:o 95. 

- - G. O L S S O N , 
Frukt- & Grönsaksaffär, V. Hamngatan 2?„ 
Göteborg. Telef.: Butiken 9917. Bostaden 20725. 

P .  O L S S O N  

Slakteriaffär 
Tel 3108. SALUHALLEN 1 Tel. 3108. 

R E K O M M E N D E R A S .  

O .  A .  S T R O M B O M  
Lilla Korsgatan 2 

G r u ndad 1862 GÖTEBORO Grundad 1862 
Telefon 868, 1Ï243. 

Försäljer i parti och minat .. 
Smör, Ost, Margarin och Agg. 

Vid Fislcinköp 
Kom ihåg 

A. SVENSSONS FISKHALL 
Grönsakstorget 2. Tel. 5438, 5436. 

Filialen Tel. 15324. 

ni bara. är ute och roar er i en för
trollande ökenstad i Egypten. 

— Er intuition slår fel för en 
gångs skull, sade den unge mannen 
(skrattande, jag hoppas ännu på att 
i framtiden bli strävsam och få myc
ket praktik, men fast skenet är emot 
mig för tillfället, så är jag inte bara 
ute iför att roa mig, som ni tror. 

•—• Förklara er, isade hon och tog 
lite fisk från silverfatet, som räck
tes henne av den dekorative arabis
ke uppaissaren, i <vitt med1 skarla-
kansröd turban. 

— Jo, det är en lätt sak. Jag 
skulle ha bosatt mig i England på 
allvar nu, men blev ombedd i bör
jan på vintern att följa en lungsik
tig gosse hit ut för att ge honom 
en möjlighet att bli botad. Han var 
en lång förvuxen pojke, som behöv
de ses till en hel del, så jag åtog 
mig sak en, och vi kom ut till Egyp
ten i november. 

—• Verkligen! Och er patient — 
—• Förbättrades alldeles under

bart i den torra luften. Han var 
inte egentligen lungsiktig utan me
ra behäftad med disposition för 
lungsot, och eftersom han inte hade 

någon ärvtlig belastning, kände jag 
mig tämligen säker på att han skul
le kunna bli fullständigt kry. Och 
jag fick rätt lyckligtvis. Han res
te hem igen för en månad sedan över 
Rivieran, pigg som en mört. 

— Och ni stannade kvar? 
— Ja, jag blev ombedd att flytta 

upp till sanatoriet. De ha ingen 
ordinarie läkare däruppe, och som 
patienterna äro flera än vanligt, har 
jag fått tillräckligt att göra tills 
slutet av säsongen. För min per
sonliga del var jag mer än glad att 
få stanna kvar, då jag har en hel 
mängd vänner på platsen. 

— Jag visste inte, att ni kände 
Lindsays. 

—• Nej, det gjorde jag inte heller, 
förrän jag kom hit. Vi träffades 
på en maskeradbal på Grand, och 
de bjöd mig på middag o. s. v. Och 
så kom fröken Fanshawe hit ut, och 
vi var gamla bekanta, så det giok 
mycket naturligt det hela. 

— Fröiken Fanshawe var således 
en gammal vän? 

— Ja, hon är förlovad med en av 
mina bästa vänner, Owen Cheyne. 
Ni kommer ihåg honom kanske? 

Han vände sig om efter saltet, un
der det han talade. Han var om
bord på Magnolia, då ni korn över 
från Australien med oss. 

— Ja, jag minns honom. Hen
nes röst var lite kylig. Jaså, han 
är er — bästa — vän? Jag hör, 
att han väntas hit längre fram. 

— Ja.. Lassen hade märkt för
ändringen i tonfallet, och det gjorde 
honom ont, då han förstod, att isåret 
ännu ej var riktigt läkt. Han har 
varit sjuk, hör jag. Blev liggande 
i tyfoid för några veckor sedan och 
ska nu komma hit för att krya på 
sig, innan han ger sig av till sjöss 
igen. Ni kommer att råka honom 
naturligtvis. Ni stannar väl här nå
gon tid nu, hoppas jag? 

Celia har bett mig stanna, tills 
de reser hem. Ni förstår — hon 
rodnade och fortsatte hastigt — herr 
Fraser, min fästman, kommer troli
gen hit snart, och det blir ju myc
ket roligt för oss båda, om jag är 
kvar då. 

— Naturligtvis. Det påminner 
mig om att jag alldeles glömt att 
gratulera er, fröken Romney. Vill 
ni förlåta mig och ta emot mina 

uppriktiga lyckönskningar, fast 
faktiskt är det — herr Fraser, som 
är att lyckönska. 

Hon rodnade. 
—• Tack så mycket! Ah, här är 

fröken Fanshawe till sist. Är hon 
alltid så här sen? 

— Det kan jag inte säga. Båda 
betraktade flickan, då hon gled ner 
på sin plats och tillbakavisande sop
pa och fisk tog emot en kotlett av 
up passaren och 'började sin middag 
efter att ha ursäktat sig hos vär
dinnan. 

— Jag är så ledsen, Celia. Sa
ken är den, att min durrnma aya.h 
har haft en dispyt med en av de 
infödda tjänarna om olika slags 
trolldom och kom för sent, då hon 
skulle kläda mig. Araben tycks ha 
framkastat tvivel om kraften hos 
indiska trollkonster ooh besvärjelser, 
ooh Löna, som i grund och botten 
är en riktig häxa, stod upp passio
nerat för sitt eget lands trolldom. 
Jag antar, att hon slutade med att 
eiibjuda sig att göra "Obeah" eller 
kasta ett ont öga på någon av dem. 

—• Hör nu! Gror don Lucas, som 
varit i Indien, såg förskräckt upp. 

Var snäll och låt henne inte få kom
ma med onda ögon här, fröken Fan
shawe. österlänningarna har verk
ligen en förskräcklig ockult makt 
med sig, och vi har alls ingen lust 
att bli drabbade av någon mystisk 
sjukdom — ryckas bort i vår ung
doms vår o. s. v. 

-—• För att vara en man, är ni en 
ovanligt feg person, sade Poppy för
aktfullt. Men ni behöver inte vara 
rädd. Jag har förbjudit Löna att 
försöka utöva sina konster här. Och 
i alla händelser — hon sänkte rös
ten lite — skulle hon inte vilja för
söka dem på mina vänner. 

Den unge mannen rodnade av 
glädje. Poppy Fanshawe var denna 
afton mer än någonsin lik en Greu-
ze-tavla med ett ljusblått band trätt 
genom det blonda burriga håret och 
en tunn blå scarf kring sina vita 
skuldror. Vid bröstet hade hon en 
knippa gräddfärgade rosor, som hon 
fått av Gordon strax före middagen, 
och som vanligt bar hon inga smyc
ken av något slag. Hennes smak 
var på sitt sätt lika fulländad .som 
Kittys, och hon förstod .mycket 
äl att de 'finaste och dyrbaras

te juveler endast skulle förta verkan 
av hennes spröda älvlika skönhet. 
Så att i vilket förnämt 'sällskap hon 
än måtte befinna sig — och fröken 
Fanshawe hade hedrat många lysan
de assambléer med sin närvaro både-
i Indien och hemlandet — aldrig 
fick någon se henne bära någon an
nan prydnad än den guldring be
satt med en diamant och safirer, 
som "var tecknet på hennes förlov
ning med Owen Cheyne. Och ofta 
syntes ej ens denna på hennes smala, 

hand. 
(Forts.). 

Hrla JMjölk 
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Kupongsystem. — Abonnenter emottages-
Större och mindre festtillställningar 

anordnas. 
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Av 

INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Kär och där. 
£r den mänskliga hjärnan lat. 

Edith MacMillan. 
Sveriges första kvinnliga advokat. 
Ansiktsminne. 
En ny Fredrika Bremerbok. Av Ellen 

Kleman. 
prån kvinnovärlden. 
Åldras kvinnan tidigare än mannen? 

Är hennes arbetskraft mindre ? 
Är kvinnan romantisk*? 
Fruktpackning i Orienten. 
Ailahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Den finansplan sam den franske 
i 'konseljpresidenten, Painlevé, i sin 
I egensfeap av även finansminister 
I framlagt har fått ett ogynnsamt 
I mottagande. För de besittande klas

serna synes projektet allför (betung
ande, under det att socialdemokra
terna önska att förmögenheten iskall 
Wskattas mycket hårdare än vad 
Painlevé avser. Denne torde vara 
villig att gå med på någon skärp
ning av förslaget i vänsterriktning 
men däremot lär han absolut motsät
ta sig vänjstertanken på ett alldeles-
nytt finansprogram. 

Under det att den franska statens 
finanser befinna sig i ett rörigt och 
bedrövligt iskick, företer landets nä
ringsliv en praktfull blomstring. ] 
motsats till de flesta andra länder 
lider Frankrike icke av arbetslöshet 
utan av brist på tillräcklig arbets
kraft. Avundsvärda Land! 

Locarnotraktaten indrogs i de an
föranden som engelske premiärminis
tern, Baldwin, och utrikesministern, 
Ghamberladn, höllo vid lordmayors-
hamketrten i London den 9 nov. Bald
win betygade, att Locarnofördraget 
utgjorde ett betryggande av freden 
varom ingen kunnat drömma 1914. 
Chamberlain å sin sida förklarade 
att Locarnotraktaten måste anses sä
kerställd. "Vilka svårigheter", ytt
rade han, som än finnas kvar i vår 
väg —• och svårigheter komma att 
finnas —, är jag övertygad, att Lo-
carnoarvtalen komma att ratificeras 
av varje i förhandli 11 garna där repre
senterad nation, ty ingen statsman 
kan våga påtaga sig ansvaret inför 
'historien att rycka från våra läppar 
den hoppets bägare, som räckts oss i 
Locarno, och ingen nation kan våga 
möta den börda av förebråelser, som 
skulle åsamkas genom att förneka 
världen, vad den hetast trängtar ef
ter och hoppas mest av". 

I Tyskland synes man icke ha en 
lika bergfast tro på att Locarnoför 
draget under alla förhållanden är 
-^ikers-tällt. Det framstår allt tyd 
%are att förutsättningen för ett 
tyskt erkännande av överenskom mel 
Rn är, att de väntade "återverkning-
ame" kommer till stånd, d. v. s. 
Kölnområdets utrymning, vilken 
rä-ttvis!igen bort vara ett fullbordat 
f&ktum för länge sedan, lindring i 

främmande militärherreväldet 

öriga ockuperade områden, friare 
administrationsformer i Saardistrik-
tet, lättnader för den tyska civila 
luftfarten m. m. På tyskt håll ön
skar man, att segermakterna skola 
ge bindande löften om allt detta, vil
ket de knappast äro villiga till. 

För övrigt har Tyskland i dagarne 
fått en ny påminnelse am sitt bero
ende av segrarne — en not från am-
mssadörkonferensen i Paris med på
minnelse om vad det tyska folket än
nu har -att göra i avrustningshänse-
ende. När det är verkställt, men 
först då, kan Köln kanske utrym
mas. 

Ledarne av den antifascistiska rö
relsen i Italien hade planerat ett atten
tat mot Mussolini, vilket om det 
krönts med framgång skulle följts 
av ett försök till revolution och re
publikens utropande. Den brottsliga, 
fosterlandsfördärv]iga planen upp
täcktes emellertid och den socialistis
ke attentatorn greps just då han från 
ett hotellfönster inriktade sitt preci-
sionsgevär mot den balkong, på -vil 
ken Mussolini skulle träda ut för att 
vid en nationell fästlighet mottaga 
folkets hyllning. 

Ba-kom komplotten ligger ingen 
verklig folkrörelse. Den måste i st. 
betraktas som ett utslag av despera
tion ho-s den under fascistregementet 
till overksamhet och politisk van
makt dömda radikala oppositionen. 
Franska intressen torde också ha spe
lat in. Frankrike iser nämligen icke 
med nöje återuppblomstringen i Ita
lien och detta lands under Mussoli
nis välde alltmera förstärkta makt
ställning. De italienska tidningarne 
förklara med bitterhet att den anti-
fasciistiska rörelsen i landet för länge 
sedan skulle lagt sig till ro, om den 
icke hållits vid . liv utifrån, särskilt 
från F rankrike. 

De italienska fascisterna ha gjort 
veterligt att de, om attentatet mot 
Mussolini lyckas, skulle utkrävt en 
fruktansvärd hämnd på hans poli
tiska fiender. Hur upphetsad stäm
ningen är visas bl. a. av den -massin-
vandring i ifasciisternas organisatio
ner som försiktigt folk under de se
naste dagarne företagit. 

Från Bayern meddelas att monar-
kistema alltjämt hoppas på ett. åter
upprättande av monarkien med ex-
kronprin-s R upp recht som statsöver

huvud. 
I Syrien ha de franska trupperna-

erhållit betydande förstärkningar, 
och i Kina pågår alltjämt kriget mel
lan de rivaliserande generalguvernö

rerna. 

Hr den mänskliga 
fyjärnan lat? 

Av EDITH MACMILLAN. 

När ett sant snille uppenbarar sig 
i världen, så kan man känna igen det 
därpå, att alla dumhuvuden hava 
slutit förbund emot detsamma. 

J. Swift. 
* 

De kvinnor, som hava förmanen 
att ännu vara unga, tala om de andra 
så, som om ålderdomen vore en 
synd Det är ej var och en givet 

att dö lägligt. 
Comtesse Diane. 

Då höstterminen vid Kings Col
lege Hospital i London nyligen öpp
nades höll sir Arthur Keith ett före
drag så märkligt, att det icke blott 
i sin helhet återgi-vits i den stora 
engelska läkaretidningen "Lancet" 
utan även livligt kommenterats av 
dagspressen. 

Grundtanken i anförandet var att 
vår tro, -att det är naturligt för män
niskan att studera vilar på en miss
uppfattning. Naturen har danat 
människan för muskelarbete och en
dast undantagsvis för hjärnarbete. 

Om frågan ses mot bakgrunden av 
den historiska utvecklingen visar det 
sig mycket tydligt hur främmande 
den bokliga kunskapstörsten varit för 
människonaturen i stort sett och hur 
sent, egentligen först i våra dägar, 
det allmänna behovet av bokliga 
kunskaper framträtt. 

Det finns visserligen släkter, vilka 
under många generationer producerat 
lärda män och kvinnor och -vilkas av-
komlingar därför kunna göra an
språk på ett studiepåbrå, men de äro 
mera undantag än regel. 

Den stora massan av studerat folk 
leder sitt ursprung från olärda släk
ter. En del torde äga naturlig be
gåvning och verklig håg för studier, 
men de äro dock ett försvinnande få
tal mot dem som för att nå lärdo
men först varit tvungna att genom 
en ansträngande träning förvärva 
vanan att studera. 

Mänskligheten har i alla tider hu
vudsakligen bestått av "muskelarbe-
tare". Att -det ur deras mitt all
deles oförmedlat kunnat uppstå så 
många insiktsfulla och lärda män 
som i våra da-gar skulle verka över
raskande, om man icke visste att den 
viktigaste förutsättningen för att lyc
kas i studiehänseende är förmågan 
att helt kunna samla sig om en be
stämd uppgift, att isätta in all sin 
kraft ocih uthållighet i dess metodiska 

fullföljande. 
I sina kommentarer till Sir Arthurs 

här ovan antydda -synpunkter skriver 
Evening Standard bl. a.: 

—• Sanningen är helt enkelt -den, 
att intellektuellt arbete är fullstän 
digt mot människonaturen. Mänsk
ligheten har alltid funnit tankearbete 
utomordentligt mödosamt. Man kan 
utan tvekan våga -påstå, att genom
snittsmannen hällre gör allting an
nat än han anstränger sin hjärna. 

Denna hane böjelse kan förstås 
även av den flitigaste bokmal. ^ <u 

och en som sysslar med tankearbete 
har erfarit, att hjärnan gör motstånd 
så snart man avkräver henne en an

strängning. 
Vår egen erfarenhet bestyrker det 

ovan sagda. 
Tidens allmänna studielust bott 

Sveriges första kvinn
liga advokat. 

nar endast undantagsvis i verklig 
vetgirighet. Vad man eftertraktar 
är mindre själva vetandet än den 
examen, de insikter som skola ge 
oda framkomstmöjligheter i livet. 

Studielusten slocknar ofta i sam
ma ögonblick skolan är genomgång
en -eller d-en som mål satta examen 
absolverats. 

Då tänkandet är en psykofysisk 
process är det omöjligt att veta, om 
motståndet mot tankearbetet är att 
söka i hjärnan eller i själslivet eller 
i bådadera. Allt vad man vet är att 
motståndet finns om än på olika 
djup. Det kan yppa sig redan in
för sådana småsaker som att skriva 
ett brev eller att läsa -en tidnings
artikel. 

Men även tankearbetaren till pro
fessionen känner väl till dessa ofta-
ytterst besvärande hinderkänslor ooh 
han söker mer eller mindre medve
tet eliminera dem -genom att spe
cialisera sig 'för ett visst arbetsom
råde där materialet slutligen är ho
nom iså välbekant, att -d-esis behand
ling icke är förenat imed den an
strängning, -som -så starkt bjuder den 
mänskliga naturen emot. 

Hjärnans tril-sfchet, om. det nu är 
från hjärnan motståndet utgår, be
ror sällan på verklig oförmåga. 

De flesta människor torde ha gjort 
den för övrigt märkliga erfarenhe
ten, att de när de genom en viljeakt 
övervunnit hinderkänslan plötsligt 
känt liksom ett hemlighetsfullt -till
flöde av ny kraft som gjort arbetet 
-oväntat lätt. Den beslutsa-mma vil
jan kan på detta sätt nå det ena ar
betsplanet högre än det andra. 

Sir Arthur Keith berörde i sitt 
föredrag även denna fråga. 

Alla våra organ, förklarade han, 
äro konstruerade iså att de motsvara 
icke blott livets alldägliga fordring
ar utan även de mångdubbelt större 
krav de kritiska tillfällena kunna 
ställa på dem. 

Vid vuxen åkler äger människan 
ungefär tio gånger större hjärnkraft 
än hon under normala förhållanden 
har behov av. 

Vid ihållande tankearbete är det 
ioke hjärnan som överanstränges — 
dess arbetskapacitet kan aldrig helt 
tagas ut — utan det är kroppen i 
sin helhet som icke fördrager det 
med hjärnarbetet förenade ständiga 
innelivet och stillasittandet. 

Kroppen är av naturen inställd 
på muskelarbete i fria luften. Hjärn-
arbetaren har samma aptit som mus
kelarbetaren ehuru han saknar den
nes förutsättningar, muskelarbete 
och kroppslig ansträngning, för att 
normalt kunna smälta och må väl av 

födan. 

DRICK FRIMÄRKS THE 

MÄRTA BJÖRNBOM ROMSON. 

Antagligen har det också tidigare 
inom kvinnovärlden funnits ett be
hov av kvinnliga rådgivare i rätts
frågor, ehuru det då icke -var tillräck
ligt allmänt, icke gav sig tillräck
ligt tydligt tillkänna för att väcka 
den studerande kvinnliga ungdomens 
intresse för den juridiska banan. 

Under det att kvinnliga läkare re
dan på 1880-talet stodo färdiga att 
upptaga den praktik, som kvinno
världen motsåg med så stor förvän
tan, ha vi knappast under mer än 
ett tiotal år ägt praktiserande kvinn
liga jurister. 

När de sent omsider kommo, voro 
de lika efterlängtade på sitt område 
som en gång de kvinnliga läkarne 
på sitt. Utvecklingen har nämligen 
medfört att kvinnorna i stor ut
sträckning ställas inför brydsamma 
spörsmål och svårigheter i fråga o-m 
vilka sakkunniga juridiska råd på
kallas. 

Med all respekt för de manliga 
juristernas sakkunskap och tillför
litlighet måste det dock ligga i sa
kens natur att den kvinnliga klien
telen finner det behagligare, särskilt 
i ömtåligare fall, att rådfråga en 
kvinnlig jurist och även hos henne 
kan påräkna större förståelse och ett 
mera intresserat bistånd. 

De kvinnliga advokaterna i vårt 
land äro ännu jämförelsevis fåtaliga. 
Pioniären på detta område är jur. 
kand. fru Märta Björnbom Romson, 
vars drag återfinnas härovan. 

Född i Stockholm 1888 som dot
ter till tullförvaltaren H. F. Björn
bom och hans maka, f. Björnbom, 
blev hon efter studentexamen 1908 
jur. kand. vid Stockholms högskola 
1913. Samma år debuterade hon 
som advokat, den första i ordningen 
av våra kvinnliga advokater, var

jämte hon antogs till hovrättsnota
rie — den första kvinnliga! — i 
Svea hovrätt. Under 1913—14 
tjänstgjorde hon som notarie vid 
Jämtlands norra domsagas kansli 
samt var 1914—15 anställd på ad
vokatkontor i huvudstaden. Påföl
jande år upptog hon egen advokat
praktik samt överflyttade längre 
fram till Lund, där hon av staden 
anställdes so-m advokat för obemed
lade rättsssökande 1922—23. Där-
bredvid var fru Björnbom Romson 
verksam som populärvetenskaplig 
föredragshållare varjämte hon i 
pressen i populärt skrivna artiklar 
behandlade juridiska frågor, särskilt 
sådana som berörde kvinnornas rätts
liga ställning. Även Kvinnornas 
Tidning har haft glädjen räkna hen
ne bland sina medarbetare. 

Fru Björnbom Romson har nu 
flyttat tillbaka till Stockholm, där 
-hon återupptagit sin advokatverk
samhet. Hennes avsikt är emeller
tid att söka en klientel även utanför 
huvudstaden och hon tänker därvid 
särskilt på Gröteborg, där ännu ingen 
kvinnlig jurist är verksam. Fru 
Björnbom Romso-n, vars adress är 
Arsenalsgatan 14, Stockholm, mot
tager och besvarar omgående skrift
liga förfrågningar i alla de ärenden 
som falla inom den vida ramen för 
en advokats verksamhet. Visar sig 
ett behov i sådan riktning har Fru 
Björnbom Romson för avsikt att an
ordna även personliga mottagningar 
i Göteborg. Kanske blir hon till 
sist bofast där. 

Övertygad om att saken har ett 
stort intresse för Göteborgs kvinno-
värld är det ett nöje för oss att in
för densamma föreställa fru Björn
bom Romson och ge offentlighet åt 
hennes planer. 

Förr eller -senare, kanske med nå
got undantag, får den professionelle 
tankearbetaren erfara att hans hjär
na och hans mage råka i konflikt 
med varandra. De flesta vetenskaps

män och tänkare måste, även om de
ras diet är förnuftigt ordnad, dragas 
med livslångt maglidande. 
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flnsiktsminne. 
Jag satt i spårvagnen härom da

gen. 

Vid en hållplats kom en blond, söt 

dam in, som jag tyckte mig känna, 
och som såg ut som om hon också 

tyckte isig känna mig. Vi betrakta

de varandra i tre tempon, först flyk

tigt, sedan närmare och slutligen 

glatt igenkännande. Därpå sjönk 
hon småleende ned vid min sida. 

—• Det var längesedan! sade hon 

och tryckte min hand. 
— Ja, det var verkligen längese

dan, svarade jag och återgäldade 

handtryckningen. 

Och så blev det tyst. 

— .Vem i all världen är hon? tänk

te jag famlande. 

Ansiktet föreföll mig bekant, men 

•det var i hastigheten omöjligt att 

hitta galleriet, vartill 'det hörde. 
— Det var eget att vi. skulle träf

fas just här, sade hon omsider. 

— Ja, det var det, svarade jag 
tillmötesgående. Men i mitt stilla 

.sinne ansåg jag att det skulle varit 

ännu egendomligare, om vi träffats 

på en plats där vi alls inte befunnit 

oss. 

— Ja, ni vet väl, sade hon, att 

jag är ensam nu. 
—• Ja, jag vet, svarade jag och 

undrade intensivt, vilket sällskapet 

en gång varit. 
— Det tog mig, sade hon. Lä

karna ha också tillrått mig att ovill

korligen resa ut ett slag. Jag har 

starkt funderat på Mentone. 
Men tone! tänkte jag. Alltså mås

te det vara fru F. jag talar vid. Fru 
F. är lokalberömd för sina medel

havsresor. 
— Varför inte, svarade jag högt. 

Mentone är ju en härlig plats på jor

den. 
— Ja, jag minns att ni alltid 

tyckte det, sade hon och nöp med 
sitt pekfinger en polett ur orm-

sk i 7i nä väskan till konduktören. 

Det klack ängsligt till i mig. Jag 

har nämligen aldrig varit i Mentone. 

Men folk kan ju missminna sig. 
.— Jag undrar om det inte rent 

av var i Karlstad vi träffades sist? 

sade jag trevande, fullföljande den 

uppslagsända jag fått. 
— I Karlstad? 

Ett par blixtrande blå ögon stir
rade klotrunda på mig. 

Hemmets  t idning  
— är — 
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— Ja, det förefaller mig — — 
det vill säga jag tycker jag har lik

som ett minne av hackade 

jag fram. 
Hon skrattade. 
— Nej det har ni alldeles säkert 

inte. Jag har nämligen aldrig i mitt-

liv varit i Karlstad. 
Kratsch! Min hjärna snurrade 

tombola ett slag. När den ånyo stan

nade lågo alla minnen sammanblan

dade i en röra. 
— Förlåt, sade jag, man blandar 

nog ihop under årens lopp. 

— Inte jag, svarade hon. Jag 
har ett nästan märkvärdigt ansikts-
minne. Har jag sett en person bara 

en enda gång så står hans ansikte 
alltid livs levande klart för mig se

dan. 
— Det är TU avundsvärt, svarade 

jag mer tillstukad och ödmjukt än 
direkt uppriktigt. Ty det måtte 

vara oerhört strävsamt att alltid va

ra omgiven av ett sådant där livs 
levande porträttgalleri. 

—* Och ni tänker nog på Ronne

by, fortfor min odefinierbara bänk
kamrat. Det var en härlig sommar 

det året. Apropå, repade er man sig 
sedan? 

..— Ronneby? 

Nu var det min tur att med ett par 

klotrunda ögon stirra på henne. Vi 
stirrade på varandra mållösa en lång 

stund. 
— Men är inte detta fru D.? sade 

hon slutligen med rodnadens tårar i 

sina ögon. 
— Nej, det. måtte vara ett miss

tag, svarade jag lika rodnande och 

tårögd som hon. Men detta är ju i 

alla fall fru F.? 
— Nej, det är det visst inte, sade 

•hon och makade sig én smula, lik

som för att kunna taga bättre över
blick av den högeligen delikata si

tuationen. 
— Men bestämt. . .? fortfor hon 

vädjande och flyttade sig när

mare igen. 
— Ja, bestämt..? svarade jag . . 

Och vi nämnde under ömsesidig 

spänning våra verkliga namn. 

Fru K. — ty det var fru K. — 

slog ihop händerna. 
— Å, kära du, utropade hon, och 

här sitta vi och göra oss till, gamla, 

gamla goda vänner. 
Och vi skakade ånyo hand för att 

understryka den gamla, gamla goda 

vänskapen. 
— Ja, tyckte jag inte det jag, sa

de hon då vi åter skulle -skiljas, i det 
hon granskande såg mig i ansiktet. 
Oeh du är dig ju precis lik! Jag 

skulle ögonblickligen känna igen dig 

bland millioner. 
— Ja, du har ju också ett så näs

tan märkvärdigt ansiktsminne, sva

rade jag och tryckte än en gång hen

nes hand. 
Men på vilket sätt jag var så pre

cis lik mig själv att jag blev tagen 

för fru D. förstår jag inte än. 
Ragna Peters. 

•<Ù>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Städningen är alltid besvärligast 

om hösten och vintern — såvida man 

icke liar Linoleummattor på alla 

golv och Vaxduk på hyllor och bord. 

Då går det nämligen alltid lika lätt. 
— Linoleum och Vaxduk köper man 

förstås alltid i stadens Specialaffär, 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Jag skall finna en väg eller göra 
en. 

Hannibal. 
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6n ny frcdnka 

Bremerbok. 
Av ELLEN K LEM AN. 

Natten till nyårsafton i år ha 60 

år förrunnit sedan hela världens 
"mamsell Bremer" i sitt f. d. barn

domshem på Årsta utanför Stock

holm stilla och oväntat slutade sin 
innehållsrika och märkliga levnad. 

Minnet celebrerades med en ny lev-
nadsskildnng över den svenska mär

keskvinnan, utgiven på J. A. Lind

blads förlag och ingående i dess se

rie Svenska Kvinnor. Författarin
nan är en av Fredrika Bremerför-

bundets främsta och verksammaste 
krafter, nuvarade ordföranden för 

dess stockholmskrets, redaktrisen frö

ken Ellen Kleman. 

Genom tillgången till förut obe

gagnat källmaterial, släktkrönika och 
brev och i sitt syfte av hyllnings

gärd påkallar denna nya Fredrika 

Bremerbiografi ett alldeles särskilt 
intresse. De litterära porträtten av 

"Herthas" författarinna äro redan 

många, och här kan knappast bli frå

ga om\ett nyskapande utan förebil

der. Men en uppfattning kan fördju
pas, göras mera intressant och levan

de, dragen få nya valörer. Och det 

är en levande, intressant, från alla si
dor belyst gestalt, som träder oss till

mötes i Ellen Klemans levnadstolk

ning. Man följer i densamma Fred

rika Bremer genom hennes tunga 
barndoms- och ungdomsår ut mot fri

heten, verksamheten och världsbe

römmelsen, följer henne på hennes 

ånga resor och vandringar, i helg och 

socken. Hur underligt är i själva 

verket icke detta kvinnoöde! över 
hela hennes barndom och ungdom 

vilar som ett mörkt förtryck faderns 
despotiska järnhand. Hemmet är rikt 

och gott, men dess fördelar ha intet 

att betyda för henne. Hon vantrivs, 

hon lider, förlorar lusten att leva, 

blir upprorisk •oöh hatfull. Med sto
ra förtjänster förenas ofta stora fel. 

som kunna bli ödesdigra, om förtjän

sterna undertryckas. Fredrika Bre
mer utgör intet undantag från denna 

regel. Hon säger sig själv ha haft 

något av ett hedniskt troll inom sig, 
innan lidandets andevågor och kär

lekens eld kristnade henne. Hon 

bekänner hur "himmel och helvete" 
stredo inom henne, medan hon "bro

derade på en grå och evig halsremsa" 

i detta inte-liv, som ingenting hade 

att giva henne, som stäckade kun
skapstörst och verksamhetsbegär och 

där hon kände sig äga "mindre in
flytande än premiärministerns ko

kerskas disktrasa". Det är ett mer 
än vanligt våldsamt temperaments 

eld och flamma som slår ut i dylika 
ord. Och en mer än vanligt tung 

präss som bringar det unga vinet i så 
häftig jäsning. T sin förtvivlan vill 

hon anförtro sig åt någon och faller 
två gånger för frestelsen, men ång

rar sig djupt efteråt. I hennes om
givning finnes det ingen som förstår 

henne. Och lågan slår inåt, förtä

rande, nedbrytande. Gång på gång 
tror hon att hon är slut. men det 

finns något inom henne "som spän
ner sig ånyo, som springer upp och 

lever och älskar oöh njuter" och som 

under denna mördande ungdomspe

riod räddar henne från andligt ut

slocknande. 
Medveten om att vara kallad till 

ett annat och inflytelserikare liv än 

det 'hon lever, men ännu alltför kao
tisk att skönja något klart, söker hon 
döva sin naturs krav i en oavbruten 

kärleksverksamhet bland ortens fat

tiga. Hon glider redan fram mot 
30-åren, innan den första starka im

pulsen kommer, som skall ge ny rikt

ning åt hennes liv. En bok "dansar 

ut" ur hennes huvud. Inspirationens 

fläkt har för första gången berört 
hennes ande och utlöst en hittills 

okänd och i det undermedvetna mog

nad kraft. Hon fortsätter med 

"Teckningar ur vardagslivet", som 
tilldrar sig uppmärksamhet från så
dana män som Wallin, Franzén, 

Palmblad och Brink m an och föran
leder Svenska Akademien att till

dela henne mindre medaljen i guld. 

Isen är bruten. Hon är författa

rinna ! Hur intensivt hon känner sitt 

författarskap framgår av följande 

bekännelse, syftande på den tid hon 
var sysselsatt med sitt arbete "Gran

narna", "Medan Grannarna gjorde 

sig i mig", skriver hon till sitt livs 

vän och förtrogne, Böklin, "hade jag 

en underlig och stor fruktan för att 

dö. Jag var nästan rädd att gå ut 

blott» av rädsla för något olycksfall. 
Det förekom mig som skulle en hel 

hop folk bli ihjälslagna med mig". 

Hon är vid denna tidpunkt mät-

/> ** 
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tad med energi. Allt vad hon för
kvävt i sin händelselösa ungdom, 

sprudlar nu befriat och ohämmat 

fram. Hon får släcka sin oerhörda 

kunskapstörst, träffa människor som 

tala samma språk som hon, känna 
resonans. Hon är ej längre den fula 

ankungen, som alla hackat på och 

förlöjligat, utan svanen med bärkraf
tiga vingar, som kunna sträcka från 

pol till pol. 
Om vi blott äro summan av våra 

förfäder, hur förklara ett så sällsamt 
levnadslopp som Fredrika Bremers. 

Ylarför steg hon ensam så långt utan

för sin släkts utvecklingslinje, mog

nad utan kunskaper, vis utan erfa
renheter, brinnande utan kärlek, 

framgångsrik ulan uppmuntran. Som 

en från mörkret och bojorna plöts

ligt befriad går hon utan tvekan, 

men också utan förhävelse mot sitt 

mål i ljuset. Berömmet berusar hen

ne icke, klandret nedstämmer henne 
icke, vänskapen, umgänget med lik

tänkande häjdar henne icke. 
"Var människa måste dock själv 

utkämpa, sin kamp, fullborda sin 

uppgift", skriver hon. "I det dju

paste av sitt liv står människan alle
na med Gud". Hennes religiösa pe

riod har börjat gry. Hörnstenarna 
i densamma bli försoningen och för
nyelsen. "Nu är vingen spänd, hjär

tat brinnande, alla ögon, öppna, alla 
innen vakna. Nu eller — aldrig". 

Det är i den sinnesstämningen "Mor-

gonväkter", hennes trosbekännelse, 
skriven i anledning av "Strauss och 

evangelierna" tillkommer. Boken 

väckte uppståndelse, gillades och 

klandrades. Fredrika Bremer, som 

levat och lidit sig fram till de resul
tat den framlade, nåddes ej av kri

tiken. Det var ju för henne ej fråga 

om något litterärt manégenummer, 

som siktade till vare sig applåder 

eller visslingar. Hon ville klara ut 

sig själv, samtala med världen, nå 

och göra sig förstådd av alla dem 

som även känt behov att kunna gripa 

något i den stora vissheten, det var 

allt. Detta allt som betyder så litet, 

väger så föga, som dör bort som en 
viskning i ordens och åsikternas 

larm. 

Någon religionens pånyttfödare 

blev hon icke. Men hennes egen per

sonlighet luttrades och klarades un

der denna själv.ransakan. Rättfär-

dighetskraveri fingo en ny etisk lyft

ning och skärpa. Hon skrev ej läng

re för att roa och 'underhålla. Det 

blev agitatorns skarpa kanter och 

mörka lidelse i hennes föredrag. Hon 

äventyrar sin med en rad njutbara 

och humoristiskt betonade familje

romaner, hastigt vunna ocih ständigt 
stigande popularitet genom att skri

va och utgiva "Hertha", detta verk 

som hon känner" att hennes Fader 

i himlen givit henne att göra" och 

isom utgör en sammanfattning av allt 

hon velat, en överblick och en upp
görelse och slutligen hennes litterära 

testamente. 

Men dessförinnan har hon på di

rekt inbjudan anträtt sin Amerika-

färd. Hon är redan en världsbe-
römdhet och motta ges som en sådan 

i Nya världen. Hennes "receptions" 

från morgon till kväll i det förnä
ma New-Yorkhotellet Astor House's 

granna parlour skildras som ett "lejon

liv", som hotar att göra slut på hen

ne. Hon träffar världsdelens stor

män, Emerson, "sfinxen i Concord", 

vilkens andliga betydelse hon till

fullo uppskattar, ehuru den ännu ej 

stadfästs, Longfellow, Washington 

Irving, kväkaren Whittier och ett 

flertal bemärkta kvinnor. I Ha

vanna stöter hon oförmodat på Jen-

Förlovar 
eller 

Oift  er 
Ni Eder, så annon
sera det i 
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skonar kläderna och händerna. 
Krymper ej ylle. 

ny Lind, vilken i likhet med henne 

själv befinner sig på triumftåg i Nya 

världen. 

Men trots allt förblir Amerika en 

besvikelse. Ej heller här finner hon 

det Utopia hon drömt om — dock 

mera av löfte om frihet och rätt

färdighet för kvinnan än hon spå

rat i Gamla världen, ett löfte som 

senare tider i många avseenden in

friat. 
En ny betydelsefull femårig stu

dieresa företager hon några år se
nare till Schweiz, Italien och däri

från över Malta till Palestina och 
Jerusalem. Under fyra månader 

vallfärdar hon på heliga marker för 
att leva sig in i Kristi gärning och 

liv, varefter hemresan äntrades över 

Grekland—Italien—Österrike, Re
san till Söder- och Österland blev 

hennes sista långfärd, skildrad J 

"Livet i gamla världen", anmäld i 

en längre genom tre nummer löpan

de artikel i G. H. T. av Viktor Ryd
berg, vilken i Fr. Bremer såg 'den 

rätte resenären som parade den skar

pa iakttagelsen i yttre måtto med det 

seende inre ögat. 
I det nya Stockholmshemmet, där 

"hennes dagligrum ligga åt solned 

gångssidan so.m hennes liv' samlar 

hon sina "unga gubbar' ooh andra 

mera tillfälliga gäster omkring sl£-
Huvudstadslivet bringar dock föga 

ro, och hon lyckas hösten 1865 ero 

ra sig ett hemvist i det gamla nu för 

sålda fädernehemmet Årsta, där h° 

inriktar sig på ett nytt verk, Auro 

i i. vilket dock aldrig skall fullb01" 
das. En på juldagsotian ådrage® 

lunginflammation ändar hastigt o° 

oväntat, hennes liv. 
I dessa yttre och välkända kon o 

m av Fredrika Bremers levnad h«r 

Ellen Kleman förestående och P1(" 

T\ . •• 1 - • ï _ - att V LOS oss köpa Gardiner, Det ar enonomisKt <"•" 
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med Einar Hansson. Karin Bell, Olaf Fönss, 
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, med Lois Wilson, Jack Holt, Ernest Torrence, 
Noah Beery m. fl. 
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förstklassigt och hemtrevligt. 
FruKost, middag och supé serveras 
såväl till abonnenter som tillfälliga 
gäster. Kupongsystem. 
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Tel. Hindås 12 och 13. 

tetsfullt smält in sitt rika material 

av lör gestalten belysande smadrag 
och citat. En kvinnogestalt, som 

outplånligt präglat sig in i världs
medvetandet. mindre märklig må

hända som romanförfattare än som 
den väldige, orädde sakförare hon 

,är såväl i -i na romaner som i hela 
:siu livsgärning för kvinnans rätt till 
frihet och utveckling i enlighet med 
sina anlag. En värdig' minnes
skrift som ej Lör bli främmande för 
någon av dem som den mäktiga fri

hetskämpens kamp i första hand 

gällt. 
Signe Lagerlöw. 

Att leva är icke nog: solsken, fri

het och en liten blomma måste man 

hava. 
I I .  C .  A n d e r s e n .  

I  H A N D S K A R  |  
och 

I  V  A  N  T  A  R  
1 i rikt urval. 
I Lägsta priser. Kända. goda. kvalitéer. 

I Nilssons HandsKfabrik 
I iHvitfeldtsplatsen 9 
I (mitt emot gamla Latin) 

<Eftertryek ej 
tillåtet). 

från h vinn övärlden. 

Det Kvinnornas hus" man plane

rat i Stockholm synes snart nog kom

ma att bli verklighet, ehuru under 

en annan form än den först tänkta. 

Föreningen Årsta, som står bakom 
företaget, disponerar nu ett andels

kapital på 58,000 kr. Beloppet räc- I 

ker icke till inköp av en fastighet, 

men styrelsen föreslår att förening

en tills vidare skall nöja sig med ett 

förhyrt hus. Man har ett lämpligt 
sådant på hand, i närheten av Xorr-

I malnrstorg, där man kan åstadkomma 
en rymlig restaurang, en utmärkt sam

lingslokal, klubbrum', ett dussin re

sanderum, expeditionsrum, förestån-

darinnebostad samt eventuellt ytter

ligare utrymmen, däribland också 

små tillfälliga vilo- iooh omkläd

ningsrum för alla tillfälligtvis i sta
den vistande kvinnor, som icke ha 

vänner att ta in hos och icke vilja 

kosta på sig hotellrum för blott en 

och annan timme. 
Hyran kommer att ställa sig på 

•25 à 30 tusen kronor per år vartill 

kommer en beräknad engångskost

nad på c:a 60,000 kr. för inventarier. 

— Andelsägarne ha bemyndigat sty

relsen att fullfölja den skisserade 

planen dock med uppdrag att pröva 

andra eventuella möjligheter till frå

gans lösning. 
# 

Akademiskt bildade kvinnors före

ning har i dagarne högtidlighållit 

femtioårsminnet av den första akade
miska examen isom i Sverige avlagts 

av en kvinna. 
Hon hette Betty Pettersson, var 

född 1835 avlade vid 33 års ålder stu
dentexamen och tog filosofie kandi

daten vid Uppsala universitet 1875. 

Om hennes vidare öden vet man en
dast att hon 1877—84 var lärarinna 

vid Ladugårdslands läroverk, Stock

holm, och att hon icke mera hör till 

de levandes antal. 

delsen tilldrog sig. berättar med en 

viss spydighet. <att M. Coué kallade 

två läkare till sin sjukbädd! 

• 

För något år sedan såg man stän
digt i tidningarne sådana annonser: 

"Ung man söker för eventuellt 

äktenskap bekantskap med ung flic
ka, road av jazz". 

Studerar man annonsspalterna nu, 
finner man att dessa annonser myc

ket ofta innehålla förbehållet: "Obs! 
Ingen jazzflicka!" 

Ett tidens tecken! 
* 

Ett annat tidens tecken. 

Se er omkring på teatrarne! Ni 
finner aldrig flickor av jazztvp till

sammans med unga män. Vid deras 

sida sitter numera flickan av den 
familjetyp som man trodde utdöd 

men som tydligen fått en renässans. 

Jazzflickan sitter alltid ensam 
eller tillsammans med en annan jazz

flicka. 

Med hösten kommer det dåliga väg
laget. Barnen ha svårt att lära sig 

att torka av sig om fötterna. Utan 
Linoleummattor vore det omöjligt 

att hålla rent i tamburen och barn
kammaren. Behöver Ni nya Lino

leummattor, bör Ni icke försumma 
att gå in till "Linopeters", Kungs
portsplatsen 2 och välja bland deras 

nyheter. 

Man bör sätta störst värde icke 

på att leva, men att leva väl. 
Platon. 

Där och Där. 
M. Coué, den berömde franske 

psykologen och upphovsmannen till 

den kända läkemetod, som bär hans 
namn, befinner sig f. n. i England 

på en föreläsningsturné. 
Därunder hände honom den ma

lören att han på grund av illabe-
finnande blev oförmögen att. infinna 

sig i föreläsningssalen, där audito

riet med spänning väntade på att få 

lära känna hans läkemetod. 
Lokalpressen i den stad, där hän-

Tvätta med 

.— JKYDDSMARRé  \ INRÉfilSTRUWT. -

Äldst & Bäst 

Hldras kvinnan 
tidigare än 

mannen? 
Hr hennes arbetskraft 

mindre? 

Den allmänna uppfattningen, icke 

minst på kvinnligt håll, är att kvin

nan åldras tidigare än mannen. 
Professor Holmgren behandlar 

denna fråga i "Hygienisk revy och 

skriver därvid bl. a.: 
Den medicinska erfarenheten ger 

icke stöd åt åsikten att kvinnorna 

bli gamla vid en tidigare tidpunki 
i livet än männen så att t. ex. en 
kvinna på 55—60 år skulle förete 

samma ålderasymtom som en 65 års 
man. Det finns icke häller något 

FJOSEF GR1MM5| 
1 Damskrädderi. 

Å Kungsgat. 9 c. Rekommenderas. !z 

OBS.! 1 :sta klass arbete. Moderata priser, -i 

Ärade 

Husmor! 

Kanske Ni är en av dem,  som ännu icke 
helt kunnat överge Edra fördomar mot 
margarin? I så fall finnes nu all anledning 
f ö r  E r  a t t  ö v e r g e  d e t  d y r a  m e j e r i s m ö r e t ,  
ty nu finnes Mustads delikata smörblandning 
I r i s - E x t r a  i  h a n d e l n  o c h  d e t  ä r  i n g a  t o m 
m a  o r d ,  a t t  d e n n a  s m ö r b l a n d n i n g  ä r  " m e j e 
r i s m ö r e t s  e n d e  l i k e . "  

NÄRANDE 
GOD och 
LÄCKER 

På brödet: 

MUSTADS 

SMÖRBLANDNING 

mejerismörets ende like 

HAR NI RÅD ATT ICKE FÖRSÖKA? 

]<mnte 

som visar, att kvinnorna äro mera ut
satta för egentliga sjukdomar än vad 

fallet är med jämnåriga män. Vore 
detta fallet skulle kvinnorna vara 
mindre väl ägnade att upprätthålla 
sina. tjänster och befattningar till 

samma, åldersgräns som männen. 
Frågan har stor betydelse för fast
ställandet av pensionsåldern för 

kvinnor. 

Som ett särskilt uppslitande arbe

te, fortsätter prof. H., nämnes ofta 
sjuksköterskekallet. Att sjuksköter
skorna. så tidigt bliva arbetsodugliga 

i flJÖRKÄSEHS »HOHEM 
beläget 15 min. väg från Landvetters sta
tion å Obg—Borås järnväg, erhålles enkel 
men god inackordering till synnerligen 

billigt pris. 
Telefon Landvetter 16. 

beror emellertid icke på att de åldras 
i förtid eller ådraga sig sjukdomar 
i arbetet, utan det väsentliga är, att 
de efter hand förlora de särskilda 
egenskaper, som just detta kall krä
ver, om det skall skötas på ett fullt 
tillfredsställande sätt. Dessa egen
skaper finnas företrädesvis hos de 
yngre sköterskorna. Sjuksköterskor
na böra därför pensioneras relativt 
tidigt. 

Liknande förhållanden möter man 
i andra särskilt krävande sysselsätt
ningar. Sålunda torde det vara möj
ligt att t. ex. lärarinnor tidigare än 
lärare förlora arbetslusten och intres
set för arbetet. Det medför ned
stämdhet, känsla av otillräckliga 
krafter och alla de nervösa symtom, 
som ligga på gränsen av sjukdom 
eller överskrida densamma. De bliva 

följaktligen tidigare än männen ar
betsodugliga och böra därför pensio
neras tidigare. 

Så långt professor Holmgren. 
Var och en som känner till arbets

livet närmare, har otvivelaktigt lagt 
märke till att de självförsörjan
de kvinnorna, som grupp betraktade, 
ge intryck av att äga mindre arbets
styrka än sina manliga kamrater. 

Den kvinnliga arbetsdugligheten 
är, i sådana fall där en rättvis jäm
förelse verkligen kan göras, icke 
mindre än den manliga, men det fö
refaller som om samma arbete skulle 
kosta kvinnorna större möda, trötta 
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Denna kväll bar hon likväl ring
en, och under det hon talade, vred 
hon den tankspritt, fram och tillba
ka, tills ädelstenarna gnistrade i 

lampljuset. 
Det var något i glittret från ste

narna, som kom hennes visavi, Kit
ty Romney, att känna ett plötsligt 
Styng av smärta, och för alt slå 
bort den plågsamma känslan vände 
hon sig åter till Lassen, som vai 
mer än glad att få henne med i det 
samtal, vari han var inbegripen med 

den mun viga Cell a. 
Efter middagen tog Poppy sin 

kaffekopp och sin cigarett och slog 
sig ner på en låg "settee bredvid 

Kitty. 

Vet ni, fröken Romney, att 
ert ansikte förefaller mig bekant. 
Ha vi nånsin råkats förut, tror ni? 

—- Det tror jag inte. Alldeles 
o-frivilligt antog Kitty en kylig ton. 
Det är ju möjligt naturligtvis. Hon 
hade inte glömt balkvällen hos lady 
Rockleigh men var fast besluten att 
aldrig häntyda på den. Man möter 
ju så många människor, att det är 
svårt att komma ihåg dem alla, om 
man inte har en särskild gåva att 

minnas ansikten. 

— Jag tror, att jag har det, sade 
Poppy kyligt, i det hon fixerade sin 
följeslagerska med sina havsblå ögon 
på ett sätt, som endast hennes älv
lika täckhet hindrade 'från att före
falla oförskämt. Jag glömmer al
drig ett ansikte. Och jag vet nu, 
var jag har sett er. Det var på en 
bal hos lady Rockleigh i somras. 

Verkligen. Kittys hjärta klap
pade häftigt, men de cyniska blå 
ögonen, vilkas uttryck kontrasterade 
så bjärt mot deras form och färg, 
återgav henne modet. Jag minn> 
inte"— men det var visst en stor 
tillställning, inte sannt? Och man 

'var inte mycket tid att se sig om
kring på en bal. 

Poppy lutade sig tillbaka i soff
hörnet med cigaretten upplyftad 
mellan sina smala fingrar, och Kit-
tv såg på hennes blick, att hon ej 

trodde henne. 
Nej, naturligtvis inte. Men 

jag kommer ihåg er, därför att ni 
utpekades för -mig som en vän till 
herr Cheyne. Jag är förlovad med 
honoim. som ni kanske vet, så natur
ligtvis känner jag intresse för hans 

— vänner. 
Attacken kom så oväntat, att Kit

ty skiftade färg. Hon kunde inte 
undgå att minnas det sätt, varpå hon 
blivit "utpekad" för denna lilla ovän
liga, självmedvetna varelse, och hon 
undrade, vad fröken Fanshawe kun
de ha för motiv att leda in samtalet 
i denna riktning. Men i trots av sin 
ovetenhet om vart den andra syfta
de, lät hon ej skrämma sig. 

J,a. Hon talade med lugn 
röst. Jag har råkat herr Cheyne. 
Han var på båten, som jag reste hem 
,med från Australien. Det var dok
tor Lassen också. Det var roligt att 
få träffa honom igen nu i kväll. 

— Jag måste förbereda Owen pa 
det nöje, som väntar honom, sade 
Poppy, eller det kanske vore lustigare 
att inte säga någonting — att låta 
er plötsligt uppenbara er för honom 
alldeles oväntat. Det är det tillför
litligaste provet på vänskapen, inte 
sannt — att mötas alldeles oväntat? 

Kitty kunde ej riktigt förstå, vad 
den andra hade för en baktanke och 
betraktade henne lite undrande. 

Poppy tycktes bli illa till mods 
inför de forskande imörka ögonen, ty 
hon rätade plötsligt pa sig och frå

gade: 
— Brukar ni spela eller sjunga? 

Gör det för himlens skull, om ni kan 
det! Jag kan inte, men jag dyrkar 
musik, som jag förstår. 

Jag sjunger inte ofta. Detta 
var ej så alldeles sannt, men Kitty 
hade ingen lust att uppträda för att 
lätta fröken Fanshawes "ennui". 
Jag ska se, om Celia vill göra oss 
det nöjet i stället. 

Hon reste sig, glad att slippa ifrån 
Poppy och gick fram till Celia, just 
då herrarna komimo in i rummet. 

— Doktor Lassen. Poppy kalla
de på honom, och lian kom genast. 

Sitt ner ett ögonblick. Jag vill tala 
med er. 

Den unge mannen satte sig bred
vid henne och Iberedde sig på att 
lyssna. För ett ögonblick sade hon 
ingenting. Celia Lindsay, som var 
iTyycket musikalisk, något som man 
ej skulle kunnat tro med anledning 
av hennes lite frivola sätt. gick fram 
och satte sig vid pianot. Kitty och 
unge Lucas tycktes synbarligen ha 
kommit, överens om att begära ett 
visst stycke, ty hon nickade och bör
jade slå an de första tonerna, ur 
Rachmaninoffs Preludium i c-moll. 
För ett ögonblick satt Poppy tyst 
och lyssnade, men när de långsam
ma högtidliga ackorden i inledning
en övergingo till ett livligt agitato, 
vände hon sig till till sin granne och 
började samtala med låg röst. 

—• Doktor Lassen, vet ni, att herr 
Cheyne kominer hit med det snaras

te? 
— Jag har hört det, sade han, 

ooh hans stämma var alltid så låg 
och mjuk, att han ej behövde sänka 
den. Och jag är mycket glad över 
det. Vi har inte råkats på flera må-

nadeT. 

—• Han komimer att träffa åtskil
liga. vänner här, sade Poppy lång
samt. Jag har hört, att fröken Rom
ney också är en gammal bekantskap. 

Lassen märkte det tvungna i ton
fallet och undrade, vad man hade 
berättat henne om saken. 

— Ja, vi voro alla på samma båt 
för några veckor. Han gjorde en 
hastig överblick över situationen och 
fann, att det ej kunde vara någon 
risk att tala. Fröken Romney var 
med oss hem från Melbourne till 
Marseille. 

— Ja, jag har hört det. Hon 
skrattade, och Lassen var ej säker på 
om hennes skratt var äkta eller ej. 
Jag hoppas det inte faller honom in 
att förnya historien här. Naturligt
vis — hon log mot honom, och al
drig hade uttrycket i hennes blåa 
ögon varit .mera barnsligt och men
löst — vet jag ju hurudana sjömän 
är — en flicka i var hamn och så 
vidare! Men jag vet, att jag kan 
lita på Owen alltid, t. o. m. när han 
flirtar som allra värst. Den enda 
svårigheten är — hon sträckte pa 
sig och plockade en skär azalea från 
en stor blommande växt över hennes 
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flnsiktsminne. 
Jag satt i spårvagnen härom da

gen. 

Vid en hållplats kom en blond, söt 

dam in, som jag tyckte mig känna, 
och som såg ut som om hon också 

tyckte isig känna mig. Vi betrakta

de varandra i tre tempon, först flyk

tigt, sedan närmare och slutligen 

glatt igenkännande. Därpå sjönk 
hon småleende ned vid min sida. 

—• Det var längesedan! sade hon 

och tryckte min hand. 
— Ja, det var verkligen längese

dan, svarade jag och återgäldade 

handtryckningen. 

Och så blev det tyst. 

— .Vem i all världen är hon? tänk

te jag famlande. 

Ansiktet föreföll mig bekant, men 

•det var i hastigheten omöjligt att 

hitta galleriet, vartill 'det hörde. 
— Det var eget att vi. skulle träf

fas just här, sade hon omsider. 

— Ja, det var det, svarade jag 
tillmötesgående. Men i mitt stilla 

.sinne ansåg jag att det skulle varit 

ännu egendomligare, om vi träffats 

på en plats där vi alls inte befunnit 

oss. 

— Ja, ni vet väl, sade hon, att 

jag är ensam nu. 
—• Ja, jag vet, svarade jag och 

undrade intensivt, vilket sällskapet 

en gång varit. 
— Det tog mig, sade hon. Lä

karna ha också tillrått mig att ovill

korligen resa ut ett slag. Jag har 

starkt funderat på Mentone. 
Men tone! tänkte jag. Alltså mås

te det vara fru F. jag talar vid. Fru 
F. är lokalberömd för sina medel

havsresor. 
— Varför inte, svarade jag högt. 

Mentone är ju en härlig plats på jor

den. 
— Ja, jag minns att ni alltid 

tyckte det, sade hon och nöp med 
sitt pekfinger en polett ur orm-

sk i 7i nä väskan till konduktören. 

Det klack ängsligt till i mig. Jag 

har nämligen aldrig varit i Mentone. 

Men folk kan ju missminna sig. 
.— Jag undrar om det inte rent 

av var i Karlstad vi träffades sist? 

sade jag trevande, fullföljande den 

uppslagsända jag fått. 
— I Karlstad? 

Ett par blixtrande blå ögon stir
rade klotrunda på mig. 

Hemmets  t idning  
— är — 
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— Ja, det förefaller mig — — 
det vill säga jag tycker jag har lik

som ett minne av hackade 

jag fram. 
Hon skrattade. 
— Nej det har ni alldeles säkert 

inte. Jag har nämligen aldrig i mitt-

liv varit i Karlstad. 
Kratsch! Min hjärna snurrade 

tombola ett slag. När den ånyo stan

nade lågo alla minnen sammanblan

dade i en röra. 
— Förlåt, sade jag, man blandar 

nog ihop under årens lopp. 

— Inte jag, svarade hon. Jag 
har ett nästan märkvärdigt ansikts-
minne. Har jag sett en person bara 

en enda gång så står hans ansikte 
alltid livs levande klart för mig se

dan. 
— Det är TU avundsvärt, svarade 

jag mer tillstukad och ödmjukt än 
direkt uppriktigt. Ty det måtte 

vara oerhört strävsamt att alltid va

ra omgiven av ett sådant där livs 
levande porträttgalleri. 

—* Och ni tänker nog på Ronne

by, fortfor min odefinierbara bänk
kamrat. Det var en härlig sommar 

det året. Apropå, repade er man sig 
sedan? 

..— Ronneby? 

Nu var det min tur att med ett par 

klotrunda ögon stirra på henne. Vi 
stirrade på varandra mållösa en lång 

stund. 
— Men är inte detta fru D.? sade 

hon slutligen med rodnadens tårar i 

sina ögon. 
— Nej, det. måtte vara ett miss

tag, svarade jag lika rodnande och 

tårögd som hon. Men detta är ju i 

alla fall fru F.? 
— Nej, det är det visst inte, sade 

•hon och makade sig én smula, lik

som för att kunna taga bättre över
blick av den högeligen delikata si

tuationen. 
— Men bestämt. . .? fortfor hon 

vädjande och flyttade sig när

mare igen. 
— Ja, bestämt..? svarade jag . . 

Och vi nämnde under ömsesidig 

spänning våra verkliga namn. 

Fru K. — ty det var fru K. — 

slog ihop händerna. 
— Å, kära du, utropade hon, och 

här sitta vi och göra oss till, gamla, 

gamla goda vänner. 
Och vi skakade ånyo hand för att 

understryka den gamla, gamla goda 

vänskapen. 
— Ja, tyckte jag inte det jag, sa

de hon då vi åter skulle -skiljas, i det 
hon granskande såg mig i ansiktet. 
Oeh du är dig ju precis lik! Jag 

skulle ögonblickligen känna igen dig 

bland millioner. 
— Ja, du har ju också ett så näs

tan märkvärdigt ansiktsminne, sva

rade jag och tryckte än en gång hen

nes hand. 
Men på vilket sätt jag var så pre

cis lik mig själv att jag blev tagen 

för fru D. förstår jag inte än. 
Ragna Peters. 

•<Ù>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Städningen är alltid besvärligast 

om hösten och vintern — såvida man 

icke liar Linoleummattor på alla 

golv och Vaxduk på hyllor och bord. 

Då går det nämligen alltid lika lätt. 
— Linoleum och Vaxduk köper man 

förstås alltid i stadens Specialaffär, 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Jag skall finna en väg eller göra 
en. 
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Bremerbok. 
Av ELLEN K LEM AN. 

Natten till nyårsafton i år ha 60 

år förrunnit sedan hela världens 
"mamsell Bremer" i sitt f. d. barn

domshem på Årsta utanför Stock

holm stilla och oväntat slutade sin 
innehållsrika och märkliga levnad. 

Minnet celebrerades med en ny lev-
nadsskildnng över den svenska mär

keskvinnan, utgiven på J. A. Lind

blads förlag och ingående i dess se

rie Svenska Kvinnor. Författarin
nan är en av Fredrika Bremerför-

bundets främsta och verksammaste 
krafter, nuvarade ordföranden för 

dess stockholmskrets, redaktrisen frö

ken Ellen Kleman. 

Genom tillgången till förut obe

gagnat källmaterial, släktkrönika och 
brev och i sitt syfte av hyllnings

gärd påkallar denna nya Fredrika 

Bremerbiografi ett alldeles särskilt 
intresse. De litterära porträtten av 

"Herthas" författarinna äro redan 

många, och här kan knappast bli frå

ga om\ett nyskapande utan förebil

der. Men en uppfattning kan fördju
pas, göras mera intressant och levan

de, dragen få nya valörer. Och det 

är en levande, intressant, från alla si
dor belyst gestalt, som träder oss till

mötes i Ellen Klemans levnadstolk

ning. Man följer i densamma Fred

rika Bremer genom hennes tunga 
barndoms- och ungdomsår ut mot fri

heten, verksamheten och världsbe

römmelsen, följer henne på hennes 

ånga resor och vandringar, i helg och 

socken. Hur underligt är i själva 

verket icke detta kvinnoöde! över 
hela hennes barndom och ungdom 

vilar som ett mörkt förtryck faderns 
despotiska järnhand. Hemmet är rikt 

och gott, men dess fördelar ha intet 

att betyda för henne. Hon vantrivs, 

hon lider, förlorar lusten att leva, 

blir upprorisk •oöh hatfull. Med sto
ra förtjänster förenas ofta stora fel. 

som kunna bli ödesdigra, om förtjän

sterna undertryckas. Fredrika Bre
mer utgör intet undantag från denna 

regel. Hon säger sig själv ha haft 

något av ett hedniskt troll inom sig, 
innan lidandets andevågor och kär

lekens eld kristnade henne. Hon 

bekänner hur "himmel och helvete" 
stredo inom henne, medan hon "bro

derade på en grå och evig halsremsa" 

i detta inte-liv, som ingenting hade 

att giva henne, som stäckade kun
skapstörst och verksamhetsbegär och 

där hon kände sig äga "mindre in
flytande än premiärministerns ko

kerskas disktrasa". Det är ett mer 
än vanligt våldsamt temperaments 

eld och flamma som slår ut i dylika 
ord. Och en mer än vanligt tung 

präss som bringar det unga vinet i så 
häftig jäsning. T sin förtvivlan vill 

hon anförtro sig åt någon och faller 
två gånger för frestelsen, men ång

rar sig djupt efteråt. I hennes om
givning finnes det ingen som förstår 

henne. Och lågan slår inåt, förtä

rande, nedbrytande. Gång på gång 
tror hon att hon är slut. men det 

finns något inom henne "som spän
ner sig ånyo, som springer upp och 

lever och älskar oöh njuter" och som 

under denna mördande ungdomspe

riod räddar henne från andligt ut

slocknande. 
Medveten om att vara kallad till 

ett annat och inflytelserikare liv än 

det 'hon lever, men ännu alltför kao
tisk att skönja något klart, söker hon 
döva sin naturs krav i en oavbruten 

kärleksverksamhet bland ortens fat

tiga. Hon glider redan fram mot 
30-åren, innan den första starka im

pulsen kommer, som skall ge ny rikt

ning åt hennes liv. En bok "dansar 

ut" ur hennes huvud. Inspirationens 

fläkt har för första gången berört 
hennes ande och utlöst en hittills 

okänd och i det undermedvetna mog

nad kraft. Hon fortsätter med 

"Teckningar ur vardagslivet", som 
tilldrar sig uppmärksamhet från så
dana män som Wallin, Franzén, 

Palmblad och Brink m an och föran
leder Svenska Akademien att till

dela henne mindre medaljen i guld. 

Isen är bruten. Hon är författa

rinna ! Hur intensivt hon känner sitt 

författarskap framgår av följande 

bekännelse, syftande på den tid hon 
var sysselsatt med sitt arbete "Gran

narna", "Medan Grannarna gjorde 

sig i mig", skriver hon till sitt livs 

vän och förtrogne, Böklin, "hade jag 

en underlig och stor fruktan för att 

dö. Jag var nästan rädd att gå ut 

blott» av rädsla för något olycksfall. 
Det förekom mig som skulle en hel 

hop folk bli ihjälslagna med mig". 

Hon är vid denna tidpunkt mät-
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tad med energi. Allt vad hon för
kvävt i sin händelselösa ungdom, 

sprudlar nu befriat och ohämmat 

fram. Hon får släcka sin oerhörda 

kunskapstörst, träffa människor som 

tala samma språk som hon, känna 
resonans. Hon är ej längre den fula 

ankungen, som alla hackat på och 

förlöjligat, utan svanen med bärkraf
tiga vingar, som kunna sträcka från 

pol till pol. 
Om vi blott äro summan av våra 

förfäder, hur förklara ett så sällsamt 
levnadslopp som Fredrika Bremers. 

Ylarför steg hon ensam så långt utan

för sin släkts utvecklingslinje, mog

nad utan kunskaper, vis utan erfa
renheter, brinnande utan kärlek, 

framgångsrik ulan uppmuntran. Som 

en från mörkret och bojorna plöts

ligt befriad går hon utan tvekan, 

men också utan förhävelse mot sitt 

mål i ljuset. Berömmet berusar hen

ne icke, klandret nedstämmer henne 
icke, vänskapen, umgänget med lik

tänkande häjdar henne icke. 
"Var människa måste dock själv 

utkämpa, sin kamp, fullborda sin 

uppgift", skriver hon. "I det dju

paste av sitt liv står människan alle
na med Gud". Hennes religiösa pe

riod har börjat gry. Hörnstenarna 
i densamma bli försoningen och för
nyelsen. "Nu är vingen spänd, hjär

tat brinnande, alla ögon, öppna, alla 
innen vakna. Nu eller — aldrig". 

Det är i den sinnesstämningen "Mor-

gonväkter", hennes trosbekännelse, 
skriven i anledning av "Strauss och 

evangelierna" tillkommer. Boken 

väckte uppståndelse, gillades och 

klandrades. Fredrika Bremer, som 

levat och lidit sig fram till de resul
tat den framlade, nåddes ej av kri

tiken. Det var ju för henne ej fråga 

om något litterärt manégenummer, 

som siktade till vare sig applåder 

eller visslingar. Hon ville klara ut 

sig själv, samtala med världen, nå 

och göra sig förstådd av alla dem 

som även känt behov att kunna gripa 

något i den stora vissheten, det var 

allt. Detta allt som betyder så litet, 

väger så föga, som dör bort som en 
viskning i ordens och åsikternas 

larm. 

Någon religionens pånyttfödare 

blev hon icke. Men hennes egen per

sonlighet luttrades och klarades un

der denna själv.ransakan. Rättfär-

dighetskraveri fingo en ny etisk lyft

ning och skärpa. Hon skrev ej läng

re för att roa och 'underhålla. Det 

blev agitatorns skarpa kanter och 

mörka lidelse i hennes föredrag. Hon 

äventyrar sin med en rad njutbara 

och humoristiskt betonade familje

romaner, hastigt vunna ocih ständigt 
stigande popularitet genom att skri

va och utgiva "Hertha", detta verk 

som hon känner" att hennes Fader 

i himlen givit henne att göra" och 

isom utgör en sammanfattning av allt 

hon velat, en överblick och en upp
görelse och slutligen hennes litterära 

testamente. 

Men dessförinnan har hon på di

rekt inbjudan anträtt sin Amerika-

färd. Hon är redan en världsbe-
römdhet och motta ges som en sådan 

i Nya världen. Hennes "receptions" 

från morgon till kväll i det förnä
ma New-Yorkhotellet Astor House's 

granna parlour skildras som ett "lejon

liv", som hotar att göra slut på hen

ne. Hon träffar världsdelens stor

män, Emerson, "sfinxen i Concord", 

vilkens andliga betydelse hon till

fullo uppskattar, ehuru den ännu ej 

stadfästs, Longfellow, Washington 

Irving, kväkaren Whittier och ett 

flertal bemärkta kvinnor. I Ha

vanna stöter hon oförmodat på Jen-

Förlovar 
eller 

Oift  er 
Ni Eder, så annon
sera det i 

GÖTEBORGS 

MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 

läsa den tidningen. 
• •• 

Läst i varje bildat 

hem i västra Sverige. 
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24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 140S0 - 6607 
ombesörjer på erkänt bästa satt 

allt som tillhör begravningar 

Eldbegängelseföreningens expedition. 

rrmv 

Nadeo färgar alla tyger tvättäkta. 
Kan anvandas till såväl kallvattensfärff 

ning som kokning. Begär beskrivning 
pa kallvattensfärgning hos Eder hand
lande eller hos Aktiebolas-et Kaden 
Göteborg. Tel. 20365. ' 

Smakfulla Kransar 
Vasa BlDmsterhandel 

Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel.  5481. HOS* 

skonar kläderna och händerna. 
Krymper ej ylle. 

ny Lind, vilken i likhet med henne 

själv befinner sig på triumftåg i Nya 

världen. 

Men trots allt förblir Amerika en 

besvikelse. Ej heller här finner hon 

det Utopia hon drömt om — dock 

mera av löfte om frihet och rätt

färdighet för kvinnan än hon spå

rat i Gamla världen, ett löfte som 

senare tider i många avseenden in

friat. 
En ny betydelsefull femårig stu

dieresa företager hon några år se
nare till Schweiz, Italien och däri

från över Malta till Palestina och 
Jerusalem. Under fyra månader 

vallfärdar hon på heliga marker för 
att leva sig in i Kristi gärning och 

liv, varefter hemresan äntrades över 

Grekland—Italien—Österrike, Re
san till Söder- och Österland blev 

hennes sista långfärd, skildrad J 

"Livet i gamla världen", anmäld i 

en längre genom tre nummer löpan

de artikel i G. H. T. av Viktor Ryd
berg, vilken i Fr. Bremer såg 'den 

rätte resenären som parade den skar

pa iakttagelsen i yttre måtto med det 

seende inre ögat. 
I det nya Stockholmshemmet, där 

"hennes dagligrum ligga åt solned 

gångssidan so.m hennes liv' samlar 

hon sina "unga gubbar' ooh andra 

mera tillfälliga gäster omkring sl£-
Huvudstadslivet bringar dock föga 

ro, och hon lyckas hösten 1865 ero 

ra sig ett hemvist i det gamla nu för 

sålda fädernehemmet Årsta, där h° 

inriktar sig på ett nytt verk, Auro 

i i. vilket dock aldrig skall fullb01" 
das. En på juldagsotian ådrage® 

lunginflammation ändar hastigt o° 

oväntat, hennes liv. 
I dessa yttre och välkända kon o 

m av Fredrika Bremers levnad h«r 

Ellen Kleman förestående och P1(" 

T\ . •• 1 - • ï _ - att V LOS oss köpa Gardiner, Det ar enonomisKt <"•" 
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väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. 
Prover sändas. Precisera godhetsfullt vad Ni °nS 
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Den som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. KAKAO 

T I D N I N G  

Offentliga_nöjen. 

5tora Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

Operettsuccèsen 

»Cleopatras pärlor.« 

Söndag kl. 1,30 Billiglietsmatiné : 

»Sista valsen.» 

Lorensbergsteatern. 
Lördag kl. 8—10,15 

Storstädning:. 
[Coined ' i 3 akter av Frederick Lonsdale. 

Söndag kl. 6 e. m. Mâtiné : 
Simson och Delila. 

Kl. 8,15 e. m. 
Storstädning. 

Lilla Teatern.  
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 e. m. 

Spanska flugan. 
Söndag kl. 1,30 e. m. Mâtiné: 

Spanska flugan. 
iilj. à 1.65 o. 2.65 kl. 12—2 och efter kl. 6. Tel. 7760. Bilj 

Veckan 16/11—22/11 
Kl. 7 o. 9 e. m. (sönd. 6, 7,45, 9,30) 

Barnförbjudet. 

PALLADIUM 

i "Frän Piazza del Popolo" 
med Einar Hansson. Karin Bell, Olaf Fönss, 

Lillan Järnefelt m. fl. 

RIALTO 
"När Norden och Södern mötas" 

, med Lois Wilson, Jack Holt, Ernest Torrence, 
Noah Beery m. fl. 

Pensionat och Thesalong 
C a r m e n - S y l v a  
Avenyen 33, l:a vån. Tel. 60448 

förstklassigt och hemtrevligt. 
FruKost, middag och supé serveras 
såväl till abonnenter som tillfälliga 
gäster. Kupongsystem. 

Hlf lDiSHEHNIET.  
TREVLIGT! OMTYCKT! 

Tel. Hindås 12 och 13. 

tetsfullt smält in sitt rika material 

av lör gestalten belysande smadrag 
och citat. En kvinnogestalt, som 

outplånligt präglat sig in i världs
medvetandet. mindre märklig må

hända som romanförfattare än som 
den väldige, orädde sakförare hon 

,är såväl i -i na romaner som i hela 
:siu livsgärning för kvinnans rätt till 
frihet och utveckling i enlighet med 
sina anlag. En värdig' minnes
skrift som ej Lör bli främmande för 
någon av dem som den mäktiga fri

hetskämpens kamp i första hand 

gällt. 
Signe Lagerlöw. 

Att leva är icke nog: solsken, fri

het och en liten blomma måste man 

hava. 
I I .  C .  A n d e r s e n .  

I  H A N D S K A R  |  
och 

I  V  A  N  T  A  R  
1 i rikt urval. 
I Lägsta priser. Kända. goda. kvalitéer. 

I Nilssons HandsKfabrik 
I iHvitfeldtsplatsen 9 
I (mitt emot gamla Latin) 

<Eftertryek ej 
tillåtet). 

från h vinn övärlden. 

Det Kvinnornas hus" man plane

rat i Stockholm synes snart nog kom

ma att bli verklighet, ehuru under 

en annan form än den först tänkta. 

Föreningen Årsta, som står bakom 
företaget, disponerar nu ett andels

kapital på 58,000 kr. Beloppet räc- I 

ker icke till inköp av en fastighet, 

men styrelsen föreslår att förening

en tills vidare skall nöja sig med ett 

förhyrt hus. Man har ett lämpligt 
sådant på hand, i närheten av Xorr-

I malnrstorg, där man kan åstadkomma 
en rymlig restaurang, en utmärkt sam

lingslokal, klubbrum', ett dussin re

sanderum, expeditionsrum, förestån-

darinnebostad samt eventuellt ytter

ligare utrymmen, däribland också 

små tillfälliga vilo- iooh omkläd

ningsrum för alla tillfälligtvis i sta
den vistande kvinnor, som icke ha 

vänner att ta in hos och icke vilja 

kosta på sig hotellrum för blott en 

och annan timme. 
Hyran kommer att ställa sig på 

•25 à 30 tusen kronor per år vartill 

kommer en beräknad engångskost

nad på c:a 60,000 kr. för inventarier. 

— Andelsägarne ha bemyndigat sty

relsen att fullfölja den skisserade 

planen dock med uppdrag att pröva 

andra eventuella möjligheter till frå

gans lösning. 
# 

Akademiskt bildade kvinnors före

ning har i dagarne högtidlighållit 

femtioårsminnet av den första akade
miska examen isom i Sverige avlagts 

av en kvinna. 
Hon hette Betty Pettersson, var 

född 1835 avlade vid 33 års ålder stu
dentexamen och tog filosofie kandi

daten vid Uppsala universitet 1875. 

Om hennes vidare öden vet man en
dast att hon 1877—84 var lärarinna 

vid Ladugårdslands läroverk, Stock

holm, och att hon icke mera hör till 

de levandes antal. 

delsen tilldrog sig. berättar med en 

viss spydighet. <att M. Coué kallade 

två läkare till sin sjukbädd! 

• 

För något år sedan såg man stän
digt i tidningarne sådana annonser: 

"Ung man söker för eventuellt 

äktenskap bekantskap med ung flic
ka, road av jazz". 

Studerar man annonsspalterna nu, 
finner man att dessa annonser myc

ket ofta innehålla förbehållet: "Obs! 
Ingen jazzflicka!" 

Ett tidens tecken! 
* 

Ett annat tidens tecken. 

Se er omkring på teatrarne! Ni 
finner aldrig flickor av jazztvp till

sammans med unga män. Vid deras 

sida sitter numera flickan av den 
familjetyp som man trodde utdöd 

men som tydligen fått en renässans. 

Jazzflickan sitter alltid ensam 
eller tillsammans med en annan jazz

flicka. 

Med hösten kommer det dåliga väg
laget. Barnen ha svårt att lära sig 

att torka av sig om fötterna. Utan 
Linoleummattor vore det omöjligt 

att hålla rent i tamburen och barn
kammaren. Behöver Ni nya Lino

leummattor, bör Ni icke försumma 
att gå in till "Linopeters", Kungs
portsplatsen 2 och välja bland deras 

nyheter. 

Man bör sätta störst värde icke 

på att leva, men att leva väl. 
Platon. 

Där och Där. 
M. Coué, den berömde franske 

psykologen och upphovsmannen till 

den kända läkemetod, som bär hans 
namn, befinner sig f. n. i England 

på en föreläsningsturné. 
Därunder hände honom den ma

lören att han på grund av illabe-
finnande blev oförmögen att. infinna 

sig i föreläsningssalen, där audito

riet med spänning väntade på att få 

lära känna hans läkemetod. 
Lokalpressen i den stad, där hän-

Tvätta med 

.— JKYDDSMARRé  \ INRÉfilSTRUWT. -

Äldst & Bäst 

Hldras kvinnan 
tidigare än 

mannen? 
Hr hennes arbetskraft 

mindre? 

Den allmänna uppfattningen, icke 

minst på kvinnligt håll, är att kvin

nan åldras tidigare än mannen. 
Professor Holmgren behandlar 

denna fråga i "Hygienisk revy och 

skriver därvid bl. a.: 
Den medicinska erfarenheten ger 

icke stöd åt åsikten att kvinnorna 

bli gamla vid en tidigare tidpunki 
i livet än männen så att t. ex. en 
kvinna på 55—60 år skulle förete 

samma ålderasymtom som en 65 års 
man. Det finns icke häller något 

FJOSEF GR1MM5| 
1 Damskrädderi. 

Å Kungsgat. 9 c. Rekommenderas. !z 

OBS.! 1 :sta klass arbete. Moderata priser, -i 

Ärade 

Husmor! 

Kanske Ni är en av dem,  som ännu icke 
helt kunnat överge Edra fördomar mot 
margarin? I så fall finnes nu all anledning 
f ö r  E r  a t t  ö v e r g e  d e t  d y r a  m e j e r i s m ö r e t ,  
ty nu finnes Mustads delikata smörblandning 
I r i s - E x t r a  i  h a n d e l n  o c h  d e t  ä r  i n g a  t o m 
m a  o r d ,  a t t  d e n n a  s m ö r b l a n d n i n g  ä r  " m e j e 
r i s m ö r e t s  e n d e  l i k e . "  

NÄRANDE 
GOD och 
LÄCKER 

På brödet: 

MUSTADS 

SMÖRBLANDNING 

mejerismörets ende like 

HAR NI RÅD ATT ICKE FÖRSÖKA? 

]<mnte 

som visar, att kvinnorna äro mera ut
satta för egentliga sjukdomar än vad 

fallet är med jämnåriga män. Vore 
detta fallet skulle kvinnorna vara 
mindre väl ägnade att upprätthålla 
sina. tjänster och befattningar till 

samma, åldersgräns som männen. 
Frågan har stor betydelse för fast
ställandet av pensionsåldern för 

kvinnor. 

Som ett särskilt uppslitande arbe

te, fortsätter prof. H., nämnes ofta 
sjuksköterskekallet. Att sjuksköter
skorna. så tidigt bliva arbetsodugliga 

i flJÖRKÄSEHS »HOHEM 
beläget 15 min. väg från Landvetters sta
tion å Obg—Borås järnväg, erhålles enkel 
men god inackordering till synnerligen 

billigt pris. 
Telefon Landvetter 16. 

beror emellertid icke på att de åldras 
i förtid eller ådraga sig sjukdomar 
i arbetet, utan det väsentliga är, att 
de efter hand förlora de särskilda 
egenskaper, som just detta kall krä
ver, om det skall skötas på ett fullt 
tillfredsställande sätt. Dessa egen
skaper finnas företrädesvis hos de 
yngre sköterskorna. Sjuksköterskor
na böra därför pensioneras relativt 
tidigt. 

Liknande förhållanden möter man 
i andra särskilt krävande sysselsätt
ningar. Sålunda torde det vara möj
ligt att t. ex. lärarinnor tidigare än 
lärare förlora arbetslusten och intres
set för arbetet. Det medför ned
stämdhet, känsla av otillräckliga 
krafter och alla de nervösa symtom, 
som ligga på gränsen av sjukdom 
eller överskrida densamma. De bliva 

följaktligen tidigare än männen ar
betsodugliga och böra därför pensio
neras tidigare. 

Så långt professor Holmgren. 
Var och en som känner till arbets

livet närmare, har otvivelaktigt lagt 
märke till att de självförsörjan
de kvinnorna, som grupp betraktade, 
ge intryck av att äga mindre arbets
styrka än sina manliga kamrater. 

Den kvinnliga arbetsdugligheten 
är, i sådana fall där en rättvis jäm
förelse verkligen kan göras, icke 
mindre än den manliga, men det fö
refaller som om samma arbete skulle 
kosta kvinnorna större möda, trötta 

Knut Heurlins Hemslöjd 
KORSOATAN 8. Telefon 101 18. 

M ö b e l t y g e r  billigt. 

Med ensamrätt 

för Sverige. 

Hllal)$ vilja. 
Av KATHLYN RHODES. • 

Översatt av Sigyn Frydén. 

12 

Denna kväll bar hon likväl ring
en, och under det hon talade, vred 
hon den tankspritt, fram och tillba
ka, tills ädelstenarna gnistrade i 

lampljuset. 
Det var något i glittret från ste

narna, som kom hennes visavi, Kit
ty Romney, att känna ett plötsligt 
Styng av smärta, och för alt slå 
bort den plågsamma känslan vände 
hon sig åter till Lassen, som vai 
mer än glad att få henne med i det 
samtal, vari han var inbegripen med 

den mun viga Cell a. 
Efter middagen tog Poppy sin 

kaffekopp och sin cigarett och slog 
sig ner på en låg "settee bredvid 

Kitty. 

Vet ni, fröken Romney, att 
ert ansikte förefaller mig bekant. 
Ha vi nånsin råkats förut, tror ni? 

—- Det tror jag inte. Alldeles 
o-frivilligt antog Kitty en kylig ton. 
Det är ju möjligt naturligtvis. Hon 
hade inte glömt balkvällen hos lady 
Rockleigh men var fast besluten att 
aldrig häntyda på den. Man möter 
ju så många människor, att det är 
svårt att komma ihåg dem alla, om 
man inte har en särskild gåva att 

minnas ansikten. 

— Jag tror, att jag har det, sade 
Poppy kyligt, i det hon fixerade sin 
följeslagerska med sina havsblå ögon 
på ett sätt, som endast hennes älv
lika täckhet hindrade 'från att före
falla oförskämt. Jag glömmer al
drig ett ansikte. Och jag vet nu, 
var jag har sett er. Det var på en 
bal hos lady Rockleigh i somras. 

Verkligen. Kittys hjärta klap
pade häftigt, men de cyniska blå 
ögonen, vilkas uttryck kontrasterade 
så bjärt mot deras form och färg, 
återgav henne modet. Jag minn> 
inte"— men det var visst en stor 
tillställning, inte sannt? Och man 

'var inte mycket tid att se sig om
kring på en bal. 

Poppy lutade sig tillbaka i soff
hörnet med cigaretten upplyftad 
mellan sina smala fingrar, och Kit-
tv såg på hennes blick, att hon ej 

trodde henne. 
Nej, naturligtvis inte. Men 

jag kommer ihåg er, därför att ni 
utpekades för -mig som en vän till 
herr Cheyne. Jag är förlovad med 
honoim. som ni kanske vet, så natur
ligtvis känner jag intresse för hans 

— vänner. 
Attacken kom så oväntat, att Kit

ty skiftade färg. Hon kunde inte 
undgå att minnas det sätt, varpå hon 
blivit "utpekad" för denna lilla ovän
liga, självmedvetna varelse, och hon 
undrade, vad fröken Fanshawe kun
de ha för motiv att leda in samtalet 
i denna riktning. Men i trots av sin 
ovetenhet om vart den andra syfta
de, lät hon ej skrämma sig. 

J,a. Hon talade med lugn 
röst. Jag har råkat herr Cheyne. 
Han var på båten, som jag reste hem 
,med från Australien. Det var dok
tor Lassen också. Det var roligt att 
få träffa honom igen nu i kväll. 

— Jag måste förbereda Owen pa 
det nöje, som väntar honom, sade 
Poppy, eller det kanske vore lustigare 
att inte säga någonting — att låta 
er plötsligt uppenbara er för honom 
alldeles oväntat. Det är det tillför
litligaste provet på vänskapen, inte 
sannt — att mötas alldeles oväntat? 

Kitty kunde ej riktigt förstå, vad 
den andra hade för en baktanke och 
betraktade henne lite undrande. 

Poppy tycktes bli illa till mods 
inför de forskande imörka ögonen, ty 
hon rätade plötsligt pa sig och frå

gade: 
— Brukar ni spela eller sjunga? 

Gör det för himlens skull, om ni kan 
det! Jag kan inte, men jag dyrkar 
musik, som jag förstår. 

Jag sjunger inte ofta. Detta 
var ej så alldeles sannt, men Kitty 
hade ingen lust att uppträda för att 
lätta fröken Fanshawes "ennui". 
Jag ska se, om Celia vill göra oss 
det nöjet i stället. 

Hon reste sig, glad att slippa ifrån 
Poppy och gick fram till Celia, just 
då herrarna komimo in i rummet. 

— Doktor Lassen. Poppy kalla
de på honom, och lian kom genast. 

Sitt ner ett ögonblick. Jag vill tala 
med er. 

Den unge mannen satte sig bred
vid henne och Iberedde sig på att 
lyssna. För ett ögonblick sade hon 
ingenting. Celia Lindsay, som var 
iTyycket musikalisk, något som man 
ej skulle kunnat tro med anledning 
av hennes lite frivola sätt. gick fram 
och satte sig vid pianot. Kitty och 
unge Lucas tycktes synbarligen ha 
kommit, överens om att begära ett 
visst stycke, ty hon nickade och bör
jade slå an de första tonerna, ur 
Rachmaninoffs Preludium i c-moll. 
För ett ögonblick satt Poppy tyst 
och lyssnade, men när de långsam
ma högtidliga ackorden i inledning
en övergingo till ett livligt agitato, 
vände hon sig till till sin granne och 
började samtala med låg röst. 

—• Doktor Lassen, vet ni, att herr 
Cheyne kominer hit med det snaras

te? 
— Jag har hört det, sade han, 

ooh hans stämma var alltid så låg 
och mjuk, att han ej behövde sänka 
den. Och jag är mycket glad över 
det. Vi har inte råkats på flera må-

nadeT. 

—• Han komimer att träffa åtskil
liga. vänner här, sade Poppy lång
samt. Jag har hört, att fröken Rom
ney också är en gammal bekantskap. 

Lassen märkte det tvungna i ton
fallet och undrade, vad man hade 
berättat henne om saken. 

— Ja, vi voro alla på samma båt 
för några veckor. Han gjorde en 
hastig överblick över situationen och 
fann, att det ej kunde vara någon 
risk att tala. Fröken Romney var 
med oss hem från Melbourne till 
Marseille. 

— Ja, jag har hört det. Hon 
skrattade, och Lassen var ej säker på 
om hennes skratt var äkta eller ej. 
Jag hoppas det inte faller honom in 
att förnya historien här. Naturligt
vis — hon log mot honom, och al
drig hade uttrycket i hennes blåa 
ögon varit .mera barnsligt och men
löst — vet jag ju hurudana sjömän 
är — en flicka i var hamn och så 
vidare! Men jag vet, att jag kan 
lita på Owen alltid, t. o. m. när han 
flirtar som allra värst. Den enda 
svårigheten är — hon sträckte pa 
sig och plockade en skär azalea från 
en stor blommande växt över hennes 
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A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Norr 24241. 

dem mera än vad förhållandet är 
med männen och som om deras ar
betslust, deras arbetskraft skulle va
ra uttömda vid en tidigare ålder. 

Därtill kommer som ett obestrid
ligt faktum, att en mängd kvinnor 
ute i arbetslivet, unga och medelål 
ders, aldrig arbeta för ett avance
mang, aldrig spänna krafterna för 
att nå en högre, bättre avlönad plats 
utan för alltid slå sig till ro på en 
oansenlig svagt avlönad post, som 
varje man med självaktning skynd
sammast möjligt skulle isöka sig bort 
från. 

Det ligger emellertid ett verkligt 
och på sätt och vis giltigt skäl bak
om dessa kvinnors handlingssätt — 
de känna sig icke äga krafter och 
mod för ett mera ansträngande och 
ansvarsfullare arbete. 

De symtom, vilka professor Holm
gren omnämner i samband med de 
"utarbetade" lärarinnorna, nedsatt 
arbetslust, nedstämdhet, känsla av 
otillräckliga krafter och nervositet, 
äro i själva verket mycket vanliga 
bland de självförsörjande kvinnorna 
även vid en jämförelsevis tidig ålder. 
Man skulle kunna tillägga även an
dra välkända symtom, allmän "klen
het", trötthetskänsla inför arbetet, 
håglöshet, huvudvärk, tyngd över 
hjässan, orolig sömn, ängslan o. s. v. 

När dessa arbetets invalider vända 
sig till läkare, ordineras de i regel 
järn, arsenik och vila. Den rätta 
ordinationen skulle i stället vara god 
och tillräcklig föda. 

Sanningen är nämligen den att 
undernäring är en vanlig företeelse 
inom kvinnovärlden. Den grundläg-
ges redan i barndomen — man ägnar 
i allmänhet mycket mindre uppmärk
samhet at flickornas än åt gossarnas 
aptit. Vidare är dålig matlust en 
vanlig men i allmänhet fullständigt 
obeaktad företeelse bland de unga 
flickorna och inom den självförsör

jande kvinnovärlden står man ofta 
oförlåtligt likgiltig inför matfrågan 
och okunnig om dess avgörande be
tydelse för arbetsförmågan. 

Öm läkarne, när de undersökte si
na "klena" kvinnliga patienter, ville 
utfråga dem om deras dagliga mat
sedel, vilket märkvärdigt nog aldrig 
sker, skulle de lätt finna orsaken till 
den påklagade "klenheten". 

Vad äta de självförsörjande kvin
norna under dygnets lopp? Från 
den ena dagens sena middag 'kl. 5 à 
kl. 6 e. m. till den andra dagens lika 
sena middag förtära de kanske ingen
ting eller endast ett par smörgåsar 
och en kopp té till kvällen, ett par 
smörgåsar och en kopp kaffe till fru
kost, ett par tre smörgåsar eller ett 
par vienerbröd till elva-kaffet. De 
utföra hela sitt dagsarbete endast på 
några smörgåsar och vienerbröd, un
der det att deras manlige kamrat och 
konkurrent går till sina sysstor med 
det segrarehumör och den energifyll-
da arbetskraft, som utvinnas ur en 
VältOlagad näringsrik frukost och en 
likadan lunch. 

Den sena middagens olägenheter 
ha redan framhållits i ett föregående 

Balsamisk doft och rikligt lödder 
märker 
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nummer av denna tidning. Då en ny 
indelning av arbetsdagen icke är 
tänkbar måste vi antagligen även i 
fortsättningen dragas med' den ona
turliga och skadliga sena middagen. 
Vad de självförsörjande kvinnorna 
emellertid kunna och även böra göra 
är att tillägna sig den manliga i så 
hög grad kraftskänkande vanan av 
en välsmakande näringsrik frukost 
och ett så kraftigt mellanmål, som 
omständigheterna medgiva, mitt på 
dagen. 

Många förut klena självförsörjan
de kvinnor, som suckat under bördan 
av sitt arbete ha med hjälp av en så
dan dietanordhing förskaffat sig en 
förut oanad spänstigbet, energi och 
glänsande arbetsförmåga. 

Icke sant, kära medsystrar, en un
dersökning kan ju metoden alltid va
ra värd? 

Astrid Holmer. 

Intet människoliv är fredligt och 
utan oro. Envar har sin plåga, skul
le han ock själv bereda sig den; ty 
ingen nöjer sig med sitt, vad Gud 
beskärt honom. 

M. Luther .  
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— Kallar ni verkligen det här 
för en romantisk tidsålder? 

Frågan, vilken kom från en man 
av överlägsen intelligens, föranled
des av den scen som utspelades fram
för oss, skriver lady Susan Birch i 
"Weekly Dispatch". Frankrikes 
bländande sol lyste över planen, där 
några damer spelade tennis med 
otrolig energi. Deras ansikten voro 
solbrända, förvridna av ansträng
ning och beslutsamhet. 

Runt planen sutto andra kvinnor, 
som pudrade sina näsor och målade 
sina läppar på detta öppna, och själv
klara sätt som vi blivit vana vid. 

Trots denna atmosfär av amazon, 
i vilken något sådant som svärmeri 
och ömmare känslor syntes fullstän
digt otänkbart svarade jag: 

. — Naturligtvis är också vår tid 
romantisk. Om icke så vore, skulle 
ingen kvinna kunna uthärda att le
va. 

Om min vän verkligen känt kvin
norna skulle han förstått, att det 
finns lika mycket romantik i våra 
dagar som på våra oldmödrars tid 
och av det enkla skälet att kvinnor
na skapa den. 

Det är aldrig kvinnor utan endast 
män, som kunna låta undfalla sig 
den dåraktiga anmärkningen: 

— Kan någon människa förstå 
vad hon ser hos honom? 

Om en kvinna skulle fälla ett lik
nande yttrande kan ni vara överty
gad om att hon har något hemligt 
och kattaktigt motiv. Hon säger 
nämligen aldrig något sådant med 
verklig övertygelse av det enkla skä-
le att hon vet, att den ifrågavaran
de kvinnan ser mannen just sådan, 
som hon önskar att han skulle vara. 

Hon väver en romantisk slöja om
kring honom. Hon omgestaltar ho
nom efter sitt hjärtas önskningar. 
Om hon drömt sig en Apollo, så 
ser hon i honom en Apollo även 
om han i verkligheten endast är en 
blek och i alla avseenden obetydlig 
liten herre. Är hon svag för poe
ter, så lägger hon poesi även i de 
alldagligaste yttranden som utgå 
från den älskades mun. 

Det kan icke betecknas som rätt 
och slätt kvinnlig dårskap. Det är 
inte häller inbillning. Kvinnan ska
par något som verkligen existerar 
för henne. Det är en oskattbar lycka 
för världen, att kvinnorna besitta 

denna skapande förmåga. Det är 
lyckligt för dem själva, och männen 
skulle icke på långt när finna livet 
så trivsamt som de göra, om icke 
kvinnorna ägde och använde denna 
sin sällsamma trolldomsgåva. 

Om någon ond makt berövade dem 
densamma skulle det gå förhärjande 
ut över äktenskapen och familjelivet. 

— Nå, invänder ni, hur förhåller 
det sig med den kvinna, som kom
mit på överblivna kartan? Finns 
det något romantiskt inslag också i 
hennes liv? Kan även hon år efter 
år måla livet rosenrött fastän hon 
icke äger en gnista hopp om familje
lycka att doppa pänseln i? 

Ett svårt problem jag medger det! 
Ett stort och bittert problem. Men 
människans förmåga att alltid hop
pas är underbar. Och många äkten
skap ingås sent. Det finns säkerli
gen kvinnor som bära hoppet med 
sig ända till graven. 

En del — låt mig medge det — 
hungra till döds, därför att deras liv 
blir utan all romantik. 

Men andra äro fullkomligt lyck
liga i det arbete de gå upp i. 

Man behöver ingen oro ha för den 
modärna unga damen. Hon är icke 
kallsinnig för att hon shinglar sitt 
hår, hon är icke hård och brutal för 
att ihon själv kör isin bil, hon är icke 
maskulin och oromantisk för att hon 
röker en cigarrett. 

Romantik är icke ett så bräckligt 
eller flyktigt ting, att det kan blå
sas bort med ett rökmoln. Det är 
ett av de starkaste, ett av de mest 
karaktäristiska inslagen i det kvinn
liga själslivet. 
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fruktpachmng i 
Orienten, 

Ett giv akt för husmödrar ne. 

Man får då och då från läkare
håll höra att man bör tvätta den in
hemska frukten, innan man äter den. 
Det är många händer och kanske 
icke alldeles rena händer som' hand
skats med den. 

• Men att även och i ännu högre 
grad den torkade frukten utifrån be
höver undergå en reningsprocedur vi-
isar en skildring som en. d : r Guest i 
Daily Mail lämnat från fruktpacke-
rierna i Smyrna. 

Packningen försiggår i stora trä
baracker där många tusen arbetare 
äro sysselsatta. Man går direkt från 
den smutsiga gatan in i baracken 
och tömmer de gamla tillsölade säc
karnes innehåll av russin och fikon 
direkt på det klibbiga golvet. Rus
sinen passera därefter en mycket en
kelt konstruerad maskin för att be
frias från kvistar och dylikt och slås 
sedan åter ut i högar på golvet in
vid de lådor, i vilka de skola packas. 

Nertrampningen vid inpackningen 
av såväl russin som fikon utförde 

arbetarne med bara fötterna, vilkas 
renhet lämnade allt i övrigt att ön
ska. Samma packningsmetod an.vän-

: i alla de baracker d:r Ouest i 
i studiesyfte besökte. 

Ett faktum är, förklarar han, att 
denna torkade frukt är bemängd 
med smuts. En fråga, som icke kan 
besvaras, är om med denna smuts 
även följer smittoämnen. Det min
sta man måste göra är emellertid att 
skölja den torkade frukten, åtminsto
ne iden som kommer från Smyrna. 

Nyutkomna böcker 
Hur man säljer med framgång. 

Konsten att skaffa och behålla kun
der av C. H. Mackintosh. Bearbet
ning av Tom A. Björklund. Illustre
rad. Pris 3:—, inb. 4:—. Bokför
laget Natur och Kultur, Stockholm. 

Detta är en ny förträfflig bok i 
Natur och Kulturs livskraftiga serie 
Moderna affärshandböcker. Bokens 
syfte är att få fram försäljare av 
alla. slag med tränad intelligens, äk
ta kultur, hög moral — allt parat 
med den driftighet påpasslighet, som 
också äro nödvändiga för vinnande 
av verklig framgång. Här behand
las uppövandet av den personliga säl
jareförmågan med de hjälpmedel — 
icke minst av själslig art — som stå 
människan till buds. Men det är ej 
nog att vinna kunder; det är minst 
lika viktigt att förstå sig på att be
hålla dem. Författaren har i form 
av praktiska exempel givit råd och 
anvisningar, vilka varje affärsman, 
affärsanställd etc. kan ha den allra 
största nytta av. 

BREVLÅDA. 
En bland de mänga värnlösa. Dä 

artikeln icke innehåller något vä 
sentligt nytt utöver det förut samk 
be vi att för denna gång tacksamt 
la avböia. 

('. A. K., Fru //.. Treårig menu 
merant.Ji tacka för -samtliga, varmt 
uppskattade sympatiuttalanden. 

O. A. Förgäves skådade vi efter 
det ansp rakslösaste lilla törne i ro
senbuketten. 

"Varför"? Därför! 
. Husmor. Förelaget är ju ypper

ligt, men torde ha varit aktuellt 
minst ett par tusen år utan att nå
gonsin ha kommit längre än till ak
tualiteten. Det synes sålunda ligo-a. 
utom mänsklig förmåga att realisera 
det. 

J. M—g. Möjligen till jul ! Tack. 

A. J. Ahlbergs 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 125—126. Tel. 4896. 
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huvud — att ibland förstår kvinnan 
inte riktigt, vad det är fråga om, 
och då blir det — oro i lägret. 

Någonting i hennes ton övertyga 
de Lassen om att hans obestämda 
gissning varit riktig, och att Poppy 
Fantshawe fått höra mer om episo
den, än hon ville, att han skulle för
stå. I vad ljus Kitty blivit fram
ställd av den som berättat den för 
henne, hade han ingen idé om, men 
han gissade med en plötslig intui 
tion, att hon önskade få hans version 
arv affären — sannolikt för att jäm
föra den med den andres. Och den 
lilla, mycket lilla anstrykningen av 
avoghet mot Kitty i hennes sista 
yttrande 'bestämde honom för att ta
la i sin tur. 

—• Naturligtvis är det alltid fara 
för att det skall bli — oro i lägret, 
vid en flirt, sade han. Det är väl 
alltid den möjligheten i ett förhål
lande mellan man och kvinna eller 
hur? Det är därför t. ex. som en s. 
k. platonisk kärlek är en omöjlighet 
för det vulgära sinnet, som ej kan 
fatta annat än att förr eller senare tan
ken på könet måste komma och röra 
upp den vänskapens lugna vatten. 

PATER50N 

— Nåja, det gör den vanligen 
också, anmärkte Poppy med snusför
nuftig min. Jag hoppas, att mitt 
sinne inte egentligen är vulgärt, men 
jag får erkänna, att jag inte tror 
mycket på Plato själv. Det där är 
mycket bra för mannen, det kan till-
fredställa honom fullkomligt för 
stunden. Men jag tror verkligen in
te, att någon kvinna skulle i läng
den nöja sig med att betraktas som 
könlös — oöh det bleve ju följden, 
eller hur? 

— Jag tror inte, att någon skulle 
försöka sig på platonism tillsammans 
med er, sade han ur stånd att åter-
halla ett leende. Med somliga män
niskor vore det alldeles omöjligt. 

— Tack! Hon klappade honom 
på axeln med en min, som roade ho
nom ofantligt. När ni säger en 
komplimang, så känner man sig 
verkligen smickrad. Men vad tala
de vi om? Å, om sjömansflirt var 
det ju. Nå, doktor Lassen, säg .mig 
nu som en vän, flirtade Owen allde-
es oförsvarligt med stackars fröken 
Romney? 

Lassen kände en plötslig harm, 
som han dock genast behärskade. 
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—'Jag kan inte säga det, sade 
han lika kallt som hon kunde ha ta
lat. Om jag får säga, vad jag tän
ker, fröken Fanshawe, så — hur ska 
jag uttryoka mig? Han låtsade sig 
tveka och sedan, fastän vanligen den 
snällaste och artigaste unge man i 
världen, lät han henne få sin läxa 
Om inte en viss dam funnits, så tror 
jag, att Cheyne hade önskat få nå
got mer än bara en flirt med "stac
kars fröken Romney". 

Hon bleknade, och fast han ett 
ögonblick förut hade känt sig upp
bragt över hennes ord, önskade han, 
att han inte talat så brutalt rent ut. 

— Missförstå mig nu inte, sade 
han hastigt. Cheyne är den .siste, 
som skulle ändra sig eller glömma 
bort sina dyrbaraste förpliktelser. 
Men, ser ni, det är inte riktigt rätt 
emot fröken Romney att tro, att han 
tillät sig en "oförsvarlig" flirt med 
henne — oförsvarlig i hans ställning. 
Och ni måste komma ihåg, att frö
ken Romney är en mycket vacker 
och intagande flicka. Hon har san
nolikt varit föremål för alldeles för 
mycket hyllning och vänskap i sitt 

liv för att låta vilseleda sig av nå 
gon mans — beundran. 

—• Ja, sade hon långsamt, och 
hennes blå ögon glittrade. Utan 
tvivel har ni rätt. Inbilla er för all 
del inte, att jag vill komma med någ
ra insinuationer mot fröken Romney, 
doktor Lassen! Jag undrade bara, 
om det var sannt, vad jag hört. 

— Och ni har kommit till den 
slutsatsen, att — 

—• Att min sagesman talade san
ning, så långt han förstod. Hon ta
lade i lätt ton och bytte samtalsäm
ne, som om hon nu ansåge saken ut-
agerad. Yad är det Celia spelar? 
Detta är väl inte Preludium eller 
hur? 

— Nej, det tror jag inte. Lassen 
var inte inne i musikaliska affärer. 
Det är visst en sång. Ja, det är den 
där underliga folksången, som fru 
Lindsay är iså förtjust i. 

— Ja, det är det. "Spökvisan" 
kallar jag den. Låt oss lyssna. Hon 
satte sig upp för att höra bättre, 
och det blev alldeles tyst i rumimet, 
under det Celia sjöng den lilla bal
laden stilla och allvarligt, vilket var 
i stil med dess sorgliga innehåll. 

Cold blows the wind to-night, sweet
heart, 

Cold blows the wind and rain. 
I never had but one true love, 
And in green-wood she lies slain. 

I'll do as much for my true love 
As any young man may. 

I'll sit and mourn upon her grave 
A twelvemonth and a day. 

The twelvemonth it has come and gone; 
The ghost begins to speak: 
"Why sit ye here upon my grave. 
And will not let me sleep? 

• 

Oh, tell me what you want of me? 
Now tell me what you crave? 
Only one kiss from your lily-white lips 
And I'll go from your grave! 

My lips are cold and white as clay, 
Their touch of death is strong, 
And if you kiss my lily-white lips, 
Your time will not be long I" 

"Oh, be it long or be it short, 
To-morrow or to-day, 

May Christ in heaven have all my soul, 
But I'll kiss your lips of clay I 

When shall we meet again, sweetheart? 
When shall we meet again? 
When the brown oak-leaves that £all so 

fast 
Are green, and spring again I" 

Då den sista tonen förklingat, blev 
det allmän rörelse i rumimet, och då 
Kitty vände sig om, fann hon Las
sen vid sin sida. 

(Forts.) 

Biograferna. 
Tallodium,biograf en har under de 

senaste veckorna visat ett par filmest 
vilka berett publiken verkligt nöje, 
nämligen den svenska folkskildring
en "Skärgårdskavaljerer" med många 
dråpliga typer och underbart vackra 
naturscenerier samt "Madame Sans-
Gêne" en praktfull och högintressant 
filmatisering av talpjäsen med sam
ma namn. För den kommande vec
kan står nå programmet ännu en stor
film "Från Piazza del Popolo", en 

filmatisering av Wilhelm Bergeöes 
roman om skandinaver i Rom. Hu
vudrollerna inenhavas av Lilian Jär-
nefelt, Karina Bell och Einar Han
son. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Här och där. 
Nobelpriset. 
Hemfärden. Av Crayon. 
Ser ut.... Av Marie Louise Ingeman. 
Självstyrelse i skolan. Av Alrik 

Holgén. 
I gränslandet. Mellan liv och död. 
Nyttigheternas knapphet och dess 

följder. Av Jenny Richter Veländer. 
Barnsliga nöjen. Av Stella Rydholm. 
Ny tid. Av Margareta Heijkël; 
Hälsa och ett långt liv. 
Allahs vilja. Roman av Kathlyn Rhodes. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Ambasisadörkoaferensen i Paris, 
vilken står som ententemakternas fö
reträdare, har överlämnat en not till 
Tyskland, vari meddelas att nämnda 
makter beslutat vidtaga skyndsam
ma åtgärder för att utrymma Köln
zonen. Man hoppas, att utrymning
en, eom skall börja den 1 dec., skall 
kunna vara verkställd senast vid ja
nuari månads utgång. 

Genom att låta utrymningens bör
jan sammanfalla med tidpunkten 
för Locarnofördragets undertecknan
de, heter det i noten, ha de ifråga
varande regeringarne velat bringa 
till uttryck sin förlitan på att dessa 
fördrags undertecknande kommer att 
inleda en ny period i deras förhållan
de till Tyskland. 

Även en del andra "återverkning
ar" av Locarnofördraget bebådas. 
De röra huvudsakligen lättnader i 
ockupationsförhållandena. i Rhenom-
rådet, närmast sådana åtgärder som 
vidtagits av Frankrike godtyckligt 
och i strid mot Versaillesfredens be
stämmelser. 

Löftet om Kölns utrymning har 
utlöst starka glädjekänslor i Tysk
land, varemot de i övrigt utlovade 
"återverkningarne" anses skäligen 
magra. 

Ehuru man, även på fördrags-
vänligt håll, hoppats på större ut
fästelser är Tysklands underskrivan
de av Locarnofördraget tryggat. 

Den första makt, som beslutat un
derteckna Loca rnotrak tal erna, är 
England. Beslutet fattades av un
derhuset med 375 röster mot 13. Ut
rikesministern, Chamberlain, hade 
en glänsande dag. I sitt utredande 
anförande yttrade han bl. a. att de 
fördrag, som antagits i Locarno, väl 
icke gjorde krig omöjliga det stode 
nämligen icke i mänskilg makt att 
åstadkomma sådana fördrag. Men 
Loi• arnoförd ra gen gjorde krigen 
utomordentligt mycket svårare, gjor
de det vida mindre möjligt att till

gripa kriget. 
Ett förhållande att lägga märke 

är emellertid, att England vid för
dragets undertecknande icke har si-
an dominions med sig. Det brittiska 
imperiet står sålunda splittrat i den
na viktiga fråga. 

" I Frankrike lägga alltjämt statens 
dåliga och svårutredda affärer be

slag på den allmänna uppmärksam
heten. Regeringen har nu framlagt 
ett nytt finansförslag med vissa av 
socialisterna framtvingade skärp
ningar, vilka komma att gå ut över 
de besittande. 

Svårigheten att med rådande par
tisplittring åstadkomma en beslut
sam och stark regeringsmakt bereder 
jordmånen för tanken på en diktatur. 
På högetfhåll hoppas man, att det 
iskall bli en fascistdiktatur efter ita
lienskt mönster, men på vänsterhåll 
att diktaturen, om och när den kom
mer, skall ligga i vänsterradikala 
händer. 

Den italienska debuteradekamma-
rens första sammanträde formade sig 
till en hänförd ovation för Musso
lini, åt vilken en lagerkrans över
räcktes. Diktatorn talade om fascis
mens betydelse och förklarade under 
kammarens stormande bifall att den
na rörelse hos landets ungdom lagt 
grunden till Italiens orubbliga, stän
digt växande makt. 

Det uppror som Frankrike liar att 
bekämpa i Syrien synes vinna i kraft 
och utbredning. ' 

Från Peking meddelas att den där
städes av stormakterna anordnade 
tullkonferensen beslutat tillerkänna 
Kina rätt att själv bestämma sina. 
tullsatser. Förut ha de fastställts 
av stormakterna med tillgodoseende 
av deras egna fördelar. Samtidigt 
med denna framgång utåt för Kina 
synes de inre oroligheterna med in
bördeskrig mellan militärguvernörer-
na vilja ebba ut. 

I Polen och Tjeckoslovakiet har 
man f. n. regeringskriser. 

n o b e l p r i s e t .  
Sedan Nobelkommittén under en 

av år letat med ljus och lykta 
i Öster- och Västerland för att kun
na utdela det litterära Noibel-priset 
till obemärkta genier med avslutad 
eller i det närmaste avslutad livs
gärning kommer i år ett dundrande 
bakslag. Priset utdelas icke alls! 
Som skäl anföres att man i år icke 
kunnat finna en fullt värdig kandidat 
till 'detsamma. 

Situationen är ovedersägligen ned
stämmande. Efter belönade kandi
dater, om vilkas fulla värdighet me
ningarna varit starkt delade, det 
tomma intet. Efter det andliga av
tynandet det fullkomliga utslocknan
det? Bland jordens alla millioner 
icke en fullt värdig? 

Förvisso är det icke allenast No
belkonimitten som upptäckt att värl
den för närvarande lider brist på sto
ra andar. Vi ha i mer än ett avse
ende fått en stor viloperiod. Men 
det kan ifrågasättas, om det litterära 
Nobelpriset såsom det hittills på 
några få undantag när utdelats i 
minsta mån bidragit att söka rädda 
åt mänskligheten spirande and
liga värden. Huruvida det ännu i 
något enda fall ingripit och givit en 
lovande ännu i sin utveckling stå
ende diktarbegåvning en chans att 
helt och odelat ägna sig åt sitt kall 
och måhända skapa mästerverket. 

Visserligen är gåvan stor, och 
risken att den kan falla i orätt vård 
alltid för handen. Men underför
stås med orden orätt vård att priset-
faller i improduktiva händer, har ju 
Nöbel-kommitten upprepade gånger 
utsatt sig för denna risk genom att 
utdela det till åldriga diktare, som 
redan för längesedan lagt sin rikaste 
och bästa alstringsperiod bakom sig. 
T vissa fall har icke ens tvivel kun
nat råda om att gåvan haft sin stör
sta praktiska betydelse såsom ett nätt 
kapital för stora mäns efterlevande. 
Och som sådant är väl dock icke 
Nobel-priset menat. Härigenom har 
den litteratur, som kämpar och söker 
sig nya vägar alltjämt blivit lika 
lott lös ocih blottställd som om en 
Alfred Nobel aldrig funnits. 

Nobel avsåg med sina donationer 
att uppmuntra ädla mänskliga strä
vanden och giva dem möjligheten till 
fortsatt utveckling. Förhåller det 
«ig verkligen så att det i hela värl
den för närvarande icke finnes en 
mänsklig intelligens, isom ger sådana 
rika löften, tyder detta på att de and
liga markerna över hela världen fått 
ligga i en vanhävd, som i högsta grad 
påkallar offer och uppmuntran för 
att åtminstone för kommande år sä
kerställa en av hela mänskligheten 
efterlängtad skörd. 

S e r  u t . . . .  
Av MARIE  LOUISE  INGEMAN.  

fiär oc Där. 
Den engelska statskyrkan har gått 

med på en av kvinnovärlden länge 
önskad ändring av vigselformuläret. 
Bruden har tidigare lovat att icke 
blott ålska och vara sin make trogen 
utan även att lyda honom. Detta 
ord har nu strukits. 

Moståndarne mot reformen önska
de att lydnadslöftet skulle bibehållas 

därför att ett hem ju måste ha ett 
överhuvud". Reformens vänner gjor
de å sin sida gällande, att det nutida 
äktenskapet är ett kamratskap, var
för ordet lydnad icke längre är på 
sin plats. 

M. Coué, som under ett besök i 
England dit han inbjudits för att be
rätta om sin märkliga läkemetod, 
blev sjuk och tillkallade två läkare 
har rehabiliterats av de engelska tid
ningarne, vilka skämtat med att hans 
egen läkekonst icke räckte till i detta 
fall. Det har visat sig att M. Coué 
vid tillfället ifråga drabbats a-v en 
häftig blödning och att det gällde 
några rent yttre brådskande anord
ningar för att hejda blodflödet. 

h e m f ä r d e n .  
Det är söndag. 
Staden sover ännu, ehuru det är 

långt ut på morgonen. Ingen vet 
bakom fällda gardiner hur vårlik 
luften är och hur inbjudande till en 
promenad den soliga novemberdagen 
ter sig. 

Den ändlöst långa allén, vilken 
snart skall förete den livligaste rö
relse på promenadvägarne och kör
banan ligger nästan öde. Man ser 
endast någon enstaka vandrare, som 
rör sig framåt i långsam takt eller 
stannar för att road betrakta ett par 
ekorrars muntra ringdans kring den 
mossbelupna stammen till någon ål
drig alm. 

Då höres det lätta klapprandet av 
hästhovar på körbanans asfalt och 
en sjuktransportvagn kör i gående 
upp på den välvda bron över an, i 
vars mörka solbelysta vatten träden 
utmed kajen spegla sina nakna, hårt 
tuktade kronor. 

Vagnen stannar mitt på bron, hej
dad av den just nu livliga spårvägs-
trafiken på gatan som korsar dess 

väg. 
Av kursen att döma kommer den 

från sjukhuset på väg ut till första

den, där arbetarbefolkningen bor. 
xen skall icke hämta någon, därtill 

kör den för sakta. Någon vilar re
dan därinne i den slutna lådliknan-
de vagnen, en sjuk vars tillstånd 
tvingar till långsam färd. 

Bredvid kusken sitter en äldre ar-
betsklädd man — 

Han vänder sig till hälvten mot 
•agnen, som väntade han förskrämd 
något ljud därinifrån. Hans nacke 
är böjd och hans ansikte återspeglar 
den hopplösa sorgens djupa svår
mod. Den som vilar därinne är nå-
Ton kär och omistlig. Färden gar 
hemåt, men icke till konvalescens 
och ny hälsa. Ett hopplöst fall som 
sjukhuset avbördar sig för att bere
da plats för någon annan sjuk, om 
vilken hopp finnes. Eller en män
niska som vill dö i sitt hem. 

För någon minut står vagnen stil
la på bron. Man ser dess trista sil
huett mot den soliga luften —- häs
ten. de båda männen på kuskbocken 
och jättekistan där bakom. 

Vägen är klar. vagnen rullar sak
ta utför bron och vidare den breda 
> ra tan utåt förstaden — hemåt. 

Cra yo n .  

Ett nött ord! 
Man hör det nästan osvikligt ut

talas vid det första mötet mellan 
ett par människor. Han, hon ser 
ut... . och ett enkelt adjektiv får 
fullborda meningen. 

Den första, omedelbara bedömning
en av en människa sker sålunda i di
rekt anslutning till hennes utseende. 
Är omdömet ofördelaktigt tillägger 
man stundom ett välvilligt-: men han, 
hon kan ju vara en bra människa för 
det. Ingen kan ju rå för sitt" utse
ende". 

Är detta sista uppriktigt menat? 
Ledas vi i våra omdömen icke sna
rare av en hemlighetsfull visshet att 
människan ser ut som vad hon är och 
att ansiktsmasken alltså är summan 

hennes dygder opli fel. Det är 
hennes själ, mena vi, som speglar sig 

hennes drag. 
Men är nu å andra sidan denna 

hemlighetsfulla visshet ofelbar? 
Betrakta vi de utvalda, människor, 

som givit vår fantasi och ande flykt 
och vingar, måste vi komma till re
sultatet att dessa sköna själar ofta 
omslutits av grova höljen. Ja, att 
de, som haft den största, renaste och 
häftigaste längtan efter rättfärdig
heten mången gang mast föra den 
hårdaste striden mellan ädla och 
oädla böjelser. 

Betrakta vi i samma syfte vår när
maste omgiving komma vi till sam
ma resultat. Hur snällt ocih hjärte-
gott är icke ofta det barn, som na
turen vägrat ett fördelaktigt yttre, 
och vilka oroväckande anlag slumra 
icke mången gång hos barn med 
täcka, förtjusande drag. Hur obe
tydlig och småskuren är icke ofta 
mannen med den höga snillrika pan
nan och öppna klara blicken, och vil
ka fonder av överlägsenhet, kunskap 
och intelligens gömmer sig ej i stäl
let hos en som alldeles ingenting ser 
ut för världen. Ooh hur kan ej ett 
strålande kvinnoöga bedra! Det 
tycks lysa med stjärnglans från en 
hög ooh ljuv himmel, men skenet 
är vid närmare efterforskning miss
visande och leder endast ut över en 
avgrund av tomhet och banalitet. 
Ooh man hittar i stället den verk
ligt nobla karaktären, det verkligt 
ädla kvinnohjärtat bakom en ända 
till osynlighet anspråkslös mask. 

Om djuren fått skepnad efter sin 
art, förefaller det dock rimligt att 
också människan i någon mån fått 
det efter sin. Men medan djuren 
blott äro liksom ensidigt karaktärs-
präglade uttryck för människans oli
ka egenskaper, hunden för tillgiv en
heten, katten för opålitligheten, or
men för listen, kalkonen för högfär
den.. uven för grubblet, ugglan för 
klokheten, fågeln för sorglösheten, 
tio-ern för vreden, lejonet för makt

begäret, elefanten för godmodighe
ten o. s. v., är människan en mång
tydig sammanfattning av dem alla. 
I hennes bröst kämpa alla motsätt
ningar, ooh hon skulle bli jordens 
farligaste djur, neutraliserades icke 
alla dessa krafter av hennes förnuft 
ooh självbevarelsedrift. 

Som i en mjuk lera avsätta sig 
spåren av olika själs- och känsloak
ter i hennes ansikte, tydligare ju me
ra aktivt hennes inre liv är. Men 
de låta ingalunda avläsa, sig genast. 
Som en skrift, skriven med osynligt 
bläck, stå de tecknade redan i ung
domens runda och rosiga ansikte, för 
att långsamt, men osvikligt tydligt 
brännas fram först med ålder och år. 

Det är icke minst av denna orsak 
som vårt omdöme så ofta blir orik
tigt. Vi se endast ende Is. Bakom 
ett härjat anlete bor kanske ett hel
gons själ. Och bakom det ännu ej 
karaktärsbetonade unga och blomst
rande ansiktet döljer sig måhända en 
brottslings natur. 

Och ytterligare ett förbehåll. I 
den stämpel, vi tycka oss avläsa en 
lägre karaktär, kan den som känner 
människans historia avläsa något 
helt annat, nämligen umbäranden, 
sjukdom, nattvak, sorg, missräkning
ar. 

Vi läsa således gärna i människors 
anleten, men vi läsa icke alltid rätt. 

Den drivande orsaken till vårt out
sägliga intresse för andra, bottnar 
nog främst i ett låt vara. alldeles 
•oklart begär att i deras historia fin
na något, som kan bereda oss lättnad 
i vår egen. Vi söka olyckskamrater. 
Lyckan har som bekant nog av sig 
själv ocih spanar icke mera. Men ge
nomsnittsödet med alla dess blottor, 
och stötestenar skulle synas dess bä
rare outhärdligt, om de ej skönjde att 
även andra omkring dem släpa på 
sina bördor och kors. 

När vi spana in i ett ansikte sker 
det därför omedvetet i en önskan att 
finna något däri, som kan bilda ett 
fäste för vår egen övermodiga eller 
sorgsna sinnesstämning. Vi behöva 
många sådan fästen — både däruppe 
och därnere på den mänskliga ut
vecklingsskala n. 

Men vid urvalet avfärda vi van
ligen det ena fallet efter det andra 
alltför lätt med ett kategoriskt: "ser 
ut. . .". Därmed tycka vi oss ha sàgt 
allt om en människa. Vi betänka 
icke att vi nu endast stå på ytter
trappan till detta sammansatte nå
got, som är en människonatur på 
gott och ont. och vars brister och 
värden det kan löna mödan att med 
större samvetsgrannhet söka upptäc
ka, innan vi offentligt, enskilt eller 
måhända blott i tysthet för oss själ
va skrida till den avgörande betygs
sättningen. 

DRICK FRIMÄRKS THE JâlKrliQen 
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