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Mussolini har icke hållit sitt Iöfte - för vilket han blev så varmt tackad 
tackad vid den stora rösträttskongressen 
sen i Rom - som synes i artikeln om 
De italienska kvinnarnas kommunala 
rösträtt. 

bygge och Bo-utställningen har 
även detta år blivit en stor framgång 

Svart och vitt lämnar några notiser 
ser från utlandspolitiken 

Om Teater och Film skriver Frida 
stéenhoff . 

Olaug Löken några minnesord av 
A. M. H. 

Crosby Hall och - Årsta två önskelmål 
önskelmål inför förverkligandet? 

T v i  som ej första varandra. En 
Ögonblicksbild av A. B-n. 

För de stipendier 
som - till fyra förut befintliga - 
Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad 
Fogelstad haft den stora glädjen mot- 
taga från Friherrinnan Emma Tamm 
och Fru Gerda Lindblom, Stockholm, 
från Doktorinnan Märta Björkman 
Västaerås samt för vänliga och värdefulla 
värdefulla bokgåvor från Fru Elsa Nordlund 
lund och Fröken Anna Jonsson Kristianstad 
Kristianstad från Fröken W. Raymond, 
Göteborg, från Friherrinnan Emma 
Tamm, Fröknarna Anna Sandström 
Augusta Lithner Gerda von Sydow 
Rosalie Lindgren Margaretha Indebetou 
Indebetou Elin Petersson och Magda 
Bergström Dr John Landquist Bokförläggare 

Bokförläggare Magnus Bergvall och 
Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 
Stockholm för en vävstol från Fosterbarnsinspektrisen 
Fosterbarnsinspektrisen Clara Käck Norrköping 

köping, för bakhyllor och moraklocka 
från Fröken Sara Andersson Österby 

Österby för böcker, kaffeskedar och mångahanda 

. mångahanda till husets prydande och nytta 
nytta från Syster Elisabeth Strömberg 
Syster Elsa Andersson och Fröken 
Anna Pettersson Fogelstad, samt för 
matsilver från Fröken Maria Foss 
Stockholm frambäres Medborgarskolans 
Medborgarskolans vördnadsfulla och varma 

Honorine Hermelin 
tack. 

Husmoderns 

N:r 12. 3 årg. 1925 

De italienska italienska 
kommunala rösträtt Två som el förstå var- 

andra 
Mussolinis löfte höll icke. 

"Nutidens människor äro för ner- 
föräldrar sade en 

kongressen i Rom i maj 1923 lovade miljoner kvinnor. Ej heller bryr sig ordentligt nödvändiga arbetet p i  att gammal fru 
Mussolini att skänka kommunal röst- den italienska kvinnan om d u  som p i  uppnå fred inom landet. 
rätt åt vissa grupper av italienska detta område inrättats bland andra tillägga att det att giva rösträtt åt Orden föranleddes med all säkerhet 
kvinnor: krigsänkor, de som genomgått nationer. t.o.m. bland flertalet s. k. vissa kategorier av väljare så som het av hennes dotters oro Denna 
genomgått vissa högre skolor. beklädde vissa civiliserade nationer . Ett folk som lagförslaget bestmmer och utesluta snodde omkring på ett sätt vilket 
sa befattningar etc. Han har emellertid vårt har intet att lära av vem d u  vara den stora massan frän den förmodade verkligen måste betecknas som nervöst 
emellertid redan dess ändrat mening och ra må och intet att imitera: allt vad fördelen innebär att skapa split nervöst De vackra ögonen som borde 
förklarade nyligen offentligt att det som är verklig och äkta politisk mognad och misshälligheter (och Gud allena bo i Stor stillhet under sina lock dr- 
vore bättre att kvinnorna "stannade nad springer hos det fram av sig vet med vilken utveckling och vilka stirrade vilt och hjälplöst på skaft efter 
hemma och stoppade strumpor i n  själv genom den obetvingliga kraften konsekvenser där varest lyckligtvis en förkommen trasa som hon kastat 
att de ägnade sig i t  politik. Och vid hos en civilisation som förfinats av nu icke finnes någon anledning till undan då lillen satte i med det där lagförslagets behandling i parlamentsutskottet 20 seklers ansträngningar strid och kiv Dessutan bör risken skriket inifrån barnkammaren 
parlamentsutskottet har en av hans närmaste När mormor alltid tiger annars 
närmaste medarbetare statssekreteraren finnes något som helst skäl an drapa allvarligt förskräcka alla dem som ej  kunde mormor gärna tiga i dag ock- 
Lugni bestämt opponerat mot dess in kvinnan i de hårda och bittra politiska kunna se bort från den stora skada. så höll hon på att säga - hon hade 
antagande politiska fejderna (vilka, som varje an- som tillfogats vårt politiska livs lugn tagit upp den där obehagliga seden 

Lugni påpekade i sitt anförande nan form av mänsklig strid. tyckas och värdighet genom den utan vår att använda sina barns benämning på 
att de italienska kvinnorna aldrig in- bliva alltmer brutala och oförsonliga Önskan förlänade men aldrig realiter sin egen mor Men så erinrade hon 
tresserat sig för a n  få vare sig politisk ga) och draga henne bart från rys- utövade, manliga allmänna rösträtten sig att mormor - det v i l l e  aldrig bli 
politisk eller administrativ rösträtt a h  sysselsättningar som äro av långt större ten." annat än mormor - bakat konjakskransarna 
fortsätter Om det förekommit ni- re nytta för samhället - därför har Med Lugni för avslag röstade fem kransarna och tigerkakan och marängerna 
någon agitation härför så har denna in- man hor oss aldrig på allvar väckt av utskottets nio medlemmar. De övriga gerna till kafferepet i morgon trin- 
skränkt sig till några mycket ljumma frågan om kvinnlig röstritt: och så övriga tre med f. d. statssekreteraren erinrade sig att hon överhuvud ej  kunde 
ma och platoniska suppliker från några mycket mindre kan man säga att den Acerba i spetsen röstade för det- tänka pi att klan sig utan mormors 
gra få tiotal aktningsvärda damer, eftersträvas nu. d i  varje italienare är ramma med hänvisning till det stora bistånd Och så började hon i stället 
vilka dock först av alla höra medge mer övertygad än någonsin om nödvändigheten arbete som den italienska kvinnan Iet gå igenom dagsschemat silverpoleringen 
att de icke äro ombud för någon all- nödvändigheten att ej öka de anledningen utfört under kriget silverpoleringen nu mörknade det redan - 

hänvändelsen till Richard om extra 
penningtilldelning för de sista u p p  
köpen. bara han inte vore så knarrig 
och frågade om hon trodde. att han 
kunde göra mynt. Och ändå hade 
hon uppskjutiot den här tillställningen 
så länge att hon var den skyldig hela 
sitt umgänge och sannerligen inte 
kunde låta rektorns fru vänta m vecha 

vecka längre Vidare det vanlinga Elof 
måste höras i tyska grammatiken di 
ringde det på tamburdörren och An- 
nie seglade in. Husets fru hade själv 
mist öppna. då Lina stod med småtvätt 
småttvätt i köket och om gästen inte va- 
nt d slälvupptagen skulle hon strax 
märkt, att det välkomstleende var- 
med hon hälsades. verkade påfallande 
de förvridet 

Jag ska inte störa fortsätt du 
bara. jag kände mig rd ensam Jag 
ville erfara ett hems värme. Jag vet 
att du alltid förstår mig, Millan 

Den unga frun stod och såg ner på 
gästen som just vek upp sitt gråa 
flor vilket underbart nyanserade 
med handskarna och strumporna 
i handen höll hon själv den tillrättakomna 
komna fläckiga trasan Hon var 
klädd i en e j  alltför fräsch morgonklädning 

morgonklädning Och nu skulle hon få till 
till Liljevalchs intresserar honom eller henne - från ke och från Volta eller en gammaldags livs hels litanian om det personligas 

konsthall dir ute p i  Djurgården står ljuddämpande väggmaterial till hand- dags hederlig bastant vedspis men av betydelse för kvinnan om hemarbetets 
kön av besökare lika tät den tredje målade lysdukar finns allt tänkbart nyaste typ från Bolinders T y  ved- hemarbetets omväxling, om ensamhetens för 
söndagen som den första utställningen företrätt som på Sitt rätt kan bidraga spisen har ej  gett upp kampen än i just nu inte kunde tänka sig något 
gen var öppen Denna publiksuccés till att åstadkomma det billiga, praktiska tävlan med de unga konkurrenterna ljuvligare i n  att vara allena. helt al- 
och det faktum att detta är den fem- praktiska och vackra nutidshemmet p i  omrodet Men den sista sopborstena lena. Hon uthärdadet det helt enkelt 
te utställningen på fem år det vittnar V i  hege oss ut p i  rundvandring stens stund att vandra in bland mu- inte 
om att idén slagit igenom och nått en Kära du begriper du då inte hur 

ja i stora ljushallen som genom att döma efter dammsugarens dagliga bra du har det Vad k a n  du n u  gö ra  
din eleganta dublett du går till sovrummet 

oerhörd popularitet 

de ett starkt intryck av den väldiga arkitektonisk Elektrolux visar sin nya trevliga sovrummet och sträcker dig bland mjuka 
arbetsintensitet och initiativrikedom, tricitsverkets sinnrika anordning av maskin vars dammupptagare går på ka kuddar i en lisande tystnad Du 
som rida inom de många olika och Seveskök och matsal i fonden Här små lätta hjul, och Hoover briljerar kan göra toalett ensam i ditt välordnade 
dock sins emellan så nära besläktade mötas vi först av Hallbergs moderna med sin dammsugare som genom vibration välordnade badrum. Du  kan ligga och läsa 
gebiet som Bygge och Bo representerar na armatur i oxiderad mässing varibland bration borstar piskar och suger mattan Millans l i l la svaghet utan att en 
representerar. Mycket förefaller att vara det- bland finnas en hel del vackra saker tan på m gång Wampyr är ett nervös make frågar när du ska släcka samma som man sett förr - ser man För övrigt rymmer ljushallen mest hemskt namn på A. E. G:s maskin, släcka Ingen lillen stör nattron för dig 

närmare efter ,ha dock stora utvecklingar mera praktiska och prosaiska ting. som dock är ett snällt husdjur och en sömnlös herre vars morgonhurmör 

utvecklingar och förbättringar skett och ny- Där kan man få vi l ja  p i  alla sorters och man önskar att d u  må fin- morgonhurmör just i dag känts ovanligt prövande 
nyheter tillkommit Varje besökare torde spisar avundsvärt bekväma och nas i varje hem Om städningen att vara gift, ma du tro:' Och ända 

Forts å sid 4 levde Millan i ett genomsnittsäkenskap 
skap. med lagom bråkig man, lagom 

de kunna finna något som speciellt nätta elektriska spisar av Seves mär- 

består till icke ringa del i utväljandet av de bästa inköpskällorna besvärliga ungar och en någorlunda 

bete men relativt lätt och bekvämt 

I samband med den stora rösträttskongressen män rörelse bland vårt lands många gar till oro som fördröjs d u  så utamordentligt vösa att vara 

Utan att 

Därför och på grund av att det ej att gå mot allmän kvinnlig rösträtt 

BYGGE OCH BO 

På trappan upp 

ring genom utställningen och hör- seiföremål är kanske ej  så avlägsen 

fått en tilltalande segertåg in i allt flera hem Man får detta år liksom föregående ingenjör Clarin 
utstyrsel . med Elektricitetsverkets 

Husmoderns arbete För livsmedel ar valet lätt I vira 95 butiker gäller principen ordnad ekonomi. Du har tjänstgjort 
högsta kvalité till lägsta pris 



”De ville striden“ 
Den befarade lockouten har blivit 

en verklighet. Det ä liktydigt med 
130,000 arbetare ställda utan arbete 
och arbetsförtjänst. 

Inom högerpressen läser man, att 
ansvaret för, att medlingsarbetet 
strandat, faller på de av konflikten 
berörda fackförbunden, och att detta 
är något som icke kan bortförkla- 
ras . Från arbetarhåll skriver man, 

lingar strandat på arbetsgivarnas ab- 
soluta omedgörlighet. Bägge parter- 
na skjuta som vanligt skulden på var 
andra, a h  bägge parter ha sanno- 
likt också rät t  

Vi vilja inte gå in på några detal- 
I jer eller döma i frågan, men det är en 

sak, som särskilt ådrar sig vir upp- 

arbetsgivarna ville striden Och för- 
ut, när det varit tal om strejker, har 

i man sagt, att arbetarna ville striden. 
Det är detta: "de ville striden”, som 
inför en situation så allvarlig som 
den nu rådande, gör oss allra mest 

Det finns en sanning i detta ut- 
tryck, vilken part det än gäller. Här 
ligger den sjuka punkten. Ty nog ta- 
las det om arbetsfred nu för tiden, 
och där diskuteras förslag om indu- 
striell demokrati m. m., som skulle 
åstadkomma denna arbetsfred. Men 
först och främst måste där skapas en 
vilja till arbetsfred. Utan den kunna 

visst finns det en sådan vilja på mån- 
ga håll och hos många. Men den finns 
där mera som ett utslag av socialt el- 
ler ideellt intresse, inte såsom den 
allmänna utgångspunkten för allt ar- 
bete, Den allmänna utgångspunkten 
är genningen det är striden om pen- 
ningen det Killer både från den så 
kallade arbetsgivarsidan och den så 
kallade arbetarsidan. Det är också 
mycket naturligt; alla vilja ha stör- 
sta möjliga förtjänst, men från var- 
andra. Det hör man på själva ut- 
trycksättet. Språkbruket sitter inte 
gränslinjerna mellan olika yrken 
utan den stora gränslinjen går mellan 
arbetsgivare och arbetare. Det är, 
som om arbetsgivaren vore någon, 
som gav arbete I t  så och så många 

t personer, men vars företag vore en 
från dessa personer alldeles skild sak. 
Det är som om arbetsgivaren och nä- 
ringsidkaren vore två skilda personer. 
Och det är som om arbetarna , för 
utan vilka näringen ej kan drivas, 
inte skulle vara intresserade av ar- 
betet såsom sådant, endast av den 
förtjänst det lämnar 

Rörande denna upptattning d. v. s. 
om själva problemet råder fullstän- 
dip enighet både hos s. k. arbetsgiva- 
re och s. k, arbetare. Och därför 

att medlingskommissionens förhand- 

märksamhet. Det är ett uttryck, att 

eftertänksamma. De ville striden! 

lagar ingenting åstadkomma. Och 

måste förhållandena också vara som 
de äro, en ständig strid på arbets- 
markanden Det finns så många hu- 
mana och socialt intresserade arbets- 
givare, som ha uträttat mycket för 
sina arbetares trevnad och välstånd 

man anordnar bekväma bostäder, 
badinrättningar, läsesalar m. m. Det 
är gott och väl, men det hjälper inte, 
så länge den allmänna grunduppfatt- 
ningen inte ändras. Intill dess kom- 
ma arbetarna att mer över mindre 
betrakta dessa ”hyggliga arbetsgiva- 
re” a h  d e a r  försök att tillfredsstäl- 
la nödvändiga sociala krav med miss- 
tro a h  m e a  som välgörenhet. Det 

man anställer fabrikskonsulenter 

Svart på vitt 
Genève-protokollet är icke helt 

bragt ur världen genom brittiska re- 
geringens åtgärder vid förbundsrådet 
och Charmerlains kritik, Bensej fram- 
höll i ett stort tal att det var ound- 
gängligt nödvändigt att ännu en gång 
underkasta hela frågan m grundlig 
un dersökning. Fredens sak har för- 
lorat mycket, men skiljedomstankar 
skall och måste framåt. 

Till presidentvalet i Tyskland har 
uppställts en mängd partikandidater 
den föreslagna enigheten har total 
gått sönder. 

Till de tidigare nämnda, dr Simon! 
och dr Jarres ‘  nu socialdemo- 
kraternas kandidat dr Braun, f .  d 
ministerpresident i Preussen, centern: 
kandidat är dr Marx, kommunister 

är demokraternas, och bayerska folk 
partiet har sin egen kandidat, dr 
Held. Vid första valomgången kom- 
mer troligen ingen av  dem upp till 
den erforderliga majoriteten. Dr Jar- 
res, den förenade högerns kandidat, 
beräknas dock få mer än 1/3 av samt- 

nas är Thälman; professor Hellpach 

liga 25 miljoner röster. 

franska ambassaden bibehålla den 
Senatens frinansutskott hade demon- 
strerat för bibehållandet genom att 
avstyrka anslag till alla franska am- 
bassader. 
H e r r i o t  har i den häftiga debatten 

påvedömets betydelse inom När man lever ute i Tyskland En av vår tids största personligheter 
världsopinionen och den internatio- och ser hur människor här trängas Mahatma Gandhi har praktiskt visat 
nella politiken medgivit att Vatika- om platsen och hur man ofta blott världen att de kristna ideerna även i 

blott i religiösa spörsmål”. Frågan är språklöshet kan tvinga sitt levebröd då det gäller politiken är han väl här 
huruvida det ligger i Frankrike in- ur en usel sandjord som man i Sve- en föregångsman, men även på d e  
tresse och rige e j  skulle ta under arbete så säger sociala området får man väl söka ham 
samvetsfriheten. Amerika man sig att plats ha vi åtminstone like. För oss är kanske av största 
Schweiz äro icke representerade med hemma i Sverige. Och nu är även det- paktiska nytta hans uppfostrings- 
någon ambassad vid Vatikanen. ideer Självuppfostran till försakelse En f r i  kyrka i en f r i  stat kan vara förde är j u  si. an människornas antal av lyx och överflöd av allt som dra r  

ördubblats på de  sista 100 åren och oss ned från de höga ideal vi vilja 
gan är om icke regeringen kommer kanske är det samma förhållandet om följa. Bekämpandet av njutningslyst- 
att stupa i striden härom Senaten är ytterligare 100 år. I fjärran hägrar naden som är vårt folks och alla folks 
splittrad två ungefär lika starka vidare folkökning och om en 400 år största olycka och början till vår säk- 
grupper. eller så slut på jordens kolförråd ra undergång. Gandhis personlighet 

Från katolskt hill har en våldsam Tydligen måste något göras för att ställer oss alla till svars för vårt folk. 
kampanj förts mot regeringen. Sär- minska produktionen eller bereda livs- Ha vi ”tänkande” människor verk- 
skilda bland bondemassorna ha präs- möjligheter för överskottet, ligen inför ”samvetets majestät” 
terna lyckats skapa en synnerligen ir- Fru Stéenhoff tror att Vi skulle ”tänkt” över alla dessa spörsmål och 
riterad stämning som nått sin kok- komma målet närmare om folken nå tusen andra därtill? Och handla vi 
punkt i Elsass-Lothringen där rege- en kulturnivå där de tänka innan de efter den övertygelse vi kommit till? 
ringen beslutat införa en ny skolord- handla. Jag fruktar detta är en illu- Eller ha vi e j  heller nått den kultur- 
ning , varigenom religionen göres till sion om något, åtminstone om vi ta nivå dit vi en gång hoppas att "fol- 
valfritt ämne. Ärkebiskopen i Col- kultur i den gängse bemärkelsen. Kul- ken” skola nå? 
mar. som tillsammans med de övriga tur och förmåga att tänka fora ej sä- 
6 kardinalerna i Frankrike öppnat en kert till att handla rätt. Se vi p i  oss 
hätsk polemik mot reRerinKw har själva, vi som göra anspråk på att 
proklamerat skolstrejk för alla barn vara tänkande människor. De refor- 
från katolska hem. Regeringen har å mer som kosta något av kamp och En av Norges mest värderade och 
sin sida låtit meddela att den later försakelse ha pa långt när ej så mån- avhållna kvinnosakskvinnor har av- 
myndigheterna inskrida mot de för- ga vänner i praktiken, som man skul- lidit. En mer sympatisk och pod för- 
äldrar, som hålla sina barn borta från l e  vänta, då man betänker antalet tän- kämpe än Olaug Löken var ha Nor- 
regelbunden skolgång. kande. ges kvinnor knappast haft. 

Ett så häftigt tumult uppstod un- Vegetarianerna bevisa statistiskt Förutom ett framstående deltagan- 
der senatens senaste debatt i frågan, att om vi i stället för att uppföda svin de i snart sagt varje betydande kvin- 
att talmannen Pinalevé måste upp- t. ex. på en viss areal använde jorden nofråga - speciellt rösträttsfrågan 
lösa sammanträdet. till potatis, säd och grönsaker skulle - har f r u  Löken gjort en stor insats 

ofantligt mycket mera människor kun- på det husliga området genom att skri- 
na livnära sig p i  denna areal än om va en alldeles förträfflig, livfull och 
de levde av svinköttet, förutom att underhållande kokbok, som praktiskt 

är ganska förklarligt. Men de så kal- dessa dessutom hade att anskaffa alla tåget finns i vart hus. Dessutom 
lade arbetarna måste också å sin si- andra livsmedel, då vegetarier nästan massor av artiklar i skilda ämnen och 
da hjälpa till att driva fram andra uteslutande kunde leva av jordens även en mängd intressanta tidsbilder 

produktion. Naturligtvis finge intet i pressen. Vid Camille Collett-sta- 
gränslinjer och m annan åskådning av skörden användas till alkoholfabri- tyns avtäckning skrev hon en vacker 
beträffande yrke och arbete Först kation. Vegetarianismen vore alltså kantat. En god föredragshållare var 
när så skett, när utövarna av samma ett medel att skaffa livsmöjligheter hon också. 
yrke känna denna sin gemenskap de for miljoner. Den bekante tyske pe- Så länge hennes man, overretssak- fører Hjalmar Löken i mer än 30 år 

gare, kan där uppstå en genomgri- härom dagen att det vore omöjligt hjem och sedan "Norske Intelligens- 
pande vilja till arbetsfred a h  större som logisk pacifist att e j  vara vege- sedler”, var hon hans trofasta och in- 

tarian Grundorsaken varför vi fer. telligenta medarbetare ekonomisk rättvisa. 
Hennes artiklar förde liksom sol- 

helighet och avskyn för o ~ *  döda sken med sig, Ofta syntes hennes 
Ian arbetsgivare och arbetstagare, lik- Detta måste avhålla oss även för att O. L. också i Nylænde och i dagstid 
som nu, av bägge parterna godtages slakta han framhöll det förråande ningar. Alltid kände man hennes 
som formen för näringars bedrivan- för ham och ungdom an vänjas vid varma hjärta och ädla sinnelag bak- 
de, kan ingen arbetsfred skapas. Då att se djurkropparna i slakteributiker- om orden. 
är intet annat att säga än att ”de vil- na och att se hur människorna togo Också sörjes hon djupt av kvinnor 

le Rashygienikernas vilja höja männi- 

skornas kvalitet på kostnad av d e n s  
kvantitet så att blott värdefulla och 

dra måste avstå därifrån 
Tanka och handla. friska typer y% fortplanta sig, de an- 

nen har ett ofantligt inflytande, men med yttersta arbetsamhet och an- praktiken kan genomföras Särskilt 

t a  en illusion. 

i 

Gulli Malmström-Phmann. 

Olaug Löken 

må vara arbetsgivare eller arbetsta- dagogen övrigt i ett Gustav föredrag Wyneken över sade pacifism för redigerade först en tidning i Trond- 

Så länge motsatsförhållandet mel- kasta kriget är dock känslan av livets 

a h  män i alla delar av landet 
A. M. H 

därav till föda. 



Crosby Hall och - 
Årsta 

Teater och Film 
Av Frida Stéehoff 

Om jag ville... vanliga En med s in av mannen för- 
På Svenska Teatern mörkade förstånd om kärleken, vil- 

ken börjar treva efter ett äpple för 
Paul Géraldy hör ej till de  stora att få en smula kunskap om gott och 

dramatikerna, han har föredragit - ont. Den första gång Germaine efter 
om han nu verkligen valt - att lägga ett elvaårigt, överlyckligt äktenskap, 
sina stycken tillrätta för den stora pu- vill samtala med sin man om kärle- 
bliken. Men det han fösakar i dik- ken, sommar denna och vaknar inte - 
teriskt djup. tar han igen i roande yt- symboliskt talat - förrän han får se 
lighet. Han har en förbluffande och sin hustru kyssar av en annan man, 
stimulerande konversationstalang, Är inte detta en smula bitter sens- 
lagom djärv cynism för att locka moral, som kan framkalla fuderin- 
även de blaserade till teatern utan att gar om behovet av en ljusbringare i 
skrämma bort de nödtorvtigt konven- lustgårdens mörker? 
tionella. Han i t  med ett ord vad folk 
vill ha. 

Hans komedi spelas som f an ,  det 
smärtar honom nog ej, när den spe- 
las så utmärkt bra. som här är fallet. En  polischef i Newyork har skri- 
Fru Brunius var helt enkelt överdå- vit en skildring om hur kvinnor rö- 
dig som Germaine, den vackra, dyg- vas i det moderna U.S.A:s storstä- 
diga frun, som ville veta, om hon der. Sitt manuskript har  han som 
slog an på männen. Herr Hedqvist, tacksamhetsgärd tillägnat poliskårer 
som ibland från scenen förefaller en vilja hjälpt honom i hans jakt på 
smula likgiltig aft ge publiken, vad kvinnorövarna. Jag tror att man säl- 
publiken bör få - konstnärlig valuta lan får se en film rulla upp sig med 
för biljettpriset - gör sig denna gång så fascinerande fart som denna hem- 
besvär, anstränger sig. förefaller att ska  avslöjning av vår civilisations Det råder stor glädje bland 
helt snällt och anspråkslöst vilja ge nattsvarta Man får vara Englands universitetskvinnor, ty 
- o c h  lyckas förträffligt. Han säger med om åtskilligt bakom polisens ku. hoppet om att få den underbart vack- 
sina komiska och drastiska repliker lisser, Inblickarna i rättvisans väldi- ra medeltida byggnaden “Crosby 
med den effektivitet, han är mästare ga maskineri, dess vetenskapliga och Hall" till ett internationellt student- 
i. De övriga ,fru Björling och herrar andra maktmedel, skurkarnas raffi- skehem tycks nu vara ganska nära 
Bruniur, Larsson och Funkqvist ska- nerade skicklighet, det intet ont förverkligandet. 
pade roliga typer, men ha inga sir- anande offrets hjälplöshet - om- Av de behövliga 50,000 pund till 
deles vägande roller. Dialogen hål- kring; 3,000 kvinnor lära försvinna inköp och nybyggnader finnas redan 
ler hela tiden munterheten vid makt. per år i Newyork! - allt tillsammans 18,000 För aft samla de intresserade 
Uppslaget är fyndigt och fånigt i den håller åskådarna i andlös spänning. och stimulera intresset var en middag 
lustiga förening, som verkar skratt- M e n  filmen sjunker mot slutet det anordnad på Savoy Hotel. De flesta 
retande från tiljan. blir för mycket regikonst. Den obli- ambassadörerna voro där, societeten 

Men bortom skämtet finns dock gatoriska slutkyssen borde varit och det vetenskapliga och litterära 
f i r  den ,som forskar efter diktarens bannlyst från en berättelse, som London var väl representerat bland 
möjliga allvar bakom diktens löje, ett byggts upp på så allvarliga verklig de 500 gästerna. Prinsen av Wales 
för tonade anslag till något mera än hetsdetaljer. Filmen skattar också för hade lovat deltaga, tala f i r  saken och Två som ej 
en farsartad komedi Ibland kunde mycket åt 
man nästan tycka sig höra ett kvävt, Amerikansk 
personligt skri eller det svaga åter- undvara slagsmålets retelse, och vi- Hans enkla och sympatiska upp- 
ljudet av ett bittert hån. Var stycke sar sin osanna realism mest i att den trädande och det varma sätt var- 
ursprungligen menat till en allvarlig ädle hjälten alltid segrar över bovar- på han talade om kvinnorörel- (Forts. från sid. 1 . )  

satir, som författaren inte vågade na, under det att livet oftast visar sen vann allas hjärtan. Han på- Jag har prövat det. Din tillvaro som 
fullborda, därför att satirer inte slå motsatsen. År efter år har jag hop- pekade hur kvinnornas antal vid annars skulle framhärdas under me- 
an? Eller var det “embryot till en pats att det slentrianmässiga i dessa universiteten ju dagligen ökas och ra enkla villkor, förmår du lysa upp 
tragedi”? Det lönar inte att fråga, episoder skulk förringa deras drag- att förståelsen för vikten av stu- med dina räntor. Du kan gå på bio! 
men ursäkten ligger nära t i l l  hands, ningskraft på åskådarna och därige- dies även utom hemlandet växer mer Just i kväll har jag en vanvettig läng- 
an det frågas. Får man väl bara för- nom avkoppla dem, men förgäves. och mer. Detta är av en utmordent- tan efter ljus och glad musik. Visst 
nimmelsen, att författaren menar nå- en förtjänst hos lig betydelse för internationell vän- kan jag det också”, skyndade hon sig 
got, som han inte vill säga, är det Svensk Filmindustri, att de anskaffat skap - ty det leder till verkligt ram- att tillägga, när hon såg vännen göra 
omöjligt att inte brodera vidare från så väl "I polisens nät”, som förut arbete och kamratskap mellan kvin- en avvärjande rörelse, “men inte utan 
en sådan utgångspunkt. Till slut fö- "Kvinnan i juruyn”. vilka båda filmer nor av olika nationer. Och man har en massa tröttande förberedelser. Sin- 
refaller det forskande åskådare, som genom sins pripande sociala ämnen länge sett har nödvändigt det är att ta föreställningen alltid, när barnen 
om London får ett internationellt stu- kommit i ro, och jag själv är slut. 

dentskehem - Paris och Washington Jag; tyckcr du har det kun&t" ,  el- 
hn det rcdnn - och att det hlir ett sl dade hon upp sip. "Ni sjilvfiirs6r- 

ordf.. Aina Egelin, Givle, v i d i p  hem som Crosby Hall  kan bli. I jmde vet bara inte hur hra ni har 

Vestberg, Vallsta, telegrafikommissa- sas bäst genom att donationer ha Men det sar inte så Annie menat 

"Ja, men hjärtats hunger. Millan", 

"Jag ger fadern i hjärtats hunger", 
Winifred Cullis och Augustine sade Millan, som avskuddat sig all 

Annie såg h i p  ut, den taktfullt, 
Millan hade sannerligen 

I polisens nät. 
På Skandiabiografen 

baksida. 

förstå slagsmålets sensationer. föreslå en insamling under middagens 
bio tycks inte kunna lopp. varandra 

Det är dock 

den vackra Germaine vore den ge oss sanningar att övertänka. 

fröken Mötesplatsen sekr. och kassaförvaltare, fru Ida Hur vitt intresset för saken är bevi- det.” 

SKARABORGS LÄNSFÖRBUND rie Vilma 
av Frisinnade Kvinnor höll sitt års- Stina Ekman. Bollnäs, fru Greta The Begum of Bhopol och från fa-  
mite  i Falköping den 15 mars. Efter  Hedlund, Västerberg, fru Elin Sten- briksflockor i Canning Town! 
föreningsärendenas behandling upp- vann, Ockelbo, fröken Johanna Vi- Under de följande talen av profes- 
lästes och diskuterades från V.U.  in- berg, Årsunda, och fröken Ela Alm- sor 
komna skrivelser. För medborgarsko- löv. Gysinge. Birrel (f. d. minister of education) belevenhet. 
lans och Tidevarvets viktiga insats i Till suppleant i centralstyrelsen ut- komma gåvorna regnande.. Lady As- 
Frisinnade Kvinnors arbete uttalade sågs f ru  Stina Ekman. tor och lady Rhondda voro bland de förstående 
man sig enhälligt. Till revisore återvaldes fröken större givarna. En anonym givare kommt bort för henne. 

Det alltigenom trevliga samkvämet Anna Lindborg och fröken Evelina lämnade 5,000 pund. Flera gåvo 1,000 "Du förstår mig inte alls.” 
avslutades sedan styrelseval förrät- Cratz. Gävle, med fröken Jynny - det flödade av checker p i  100 och Innan Millan hann lägga ännu ett 
tats. Till ordf. omvaldes fröken Lisa Wahlman och fröken Lira Pihlblad, 50 och under allmän glädje kungjor- obehärskat ord till alla sina föregå- 
Gustafsson, Hjo, v. ordf. fru Inge- Gävle, som ersättare. des slutsumman - 14,000 pund. ende, blandade sig en tredje i spelet. 
borg Alexandersson Falköping sek- Vid mötet behandlades vidare en Vid tidigare tillfällen har betydande Dagen var tydligen den gamlas. 
reterare och kassör fru Elin Collén, del föreningsangelägenheter, varjäm- bidrag kommit till fonden från Sve- det kommer han aldrig att 
Falköping. Övriga styrelseledamöter te mötet anslöt sig t i l l  det protestut- rige och från Londonsvenskar, och göra, och du aldrig henne för resten. 
blevo fru Hild. Sjöberg- Nilsson talande mot riksdagsbeslutet om när det gamla ståtliga Crosby Hall Men jag kan bedöma den här naken. 
Mariestad, fröken Maria Pettersson, kvinnliga befattningshavares löner, en gång på nytt slår upp Sina portar Jag har erfarenhet av alla tillstånden,. 
Skövde, efter fru Ingegerd Björk- som svenska studentskor säkert Jag har varit ogift, jag har varit Rift, 
man ,som undanbett sig återval, val- stora kvinnomötet i Stockholm. att bli varmt välkomna. Och nu skall och nu är jag änka.” 

det säkerligen inte dröja så länge - Bägge de unga lystrade med blan- 
skrives till oss från London, dade känslor. De hade nästan glömt 

der f .  folkskollärarinnan fröken So- 

bort, att mormor sysslande i rummet. fia Johnsson, Skara. Suppleanter: UPPSALA. 
fruarna Hulda Quensel och Olga 
Eg-Åhgren; revisorer: fröken Lot- Det är inte utan ett uns av avund- Annars hade de väl aktat sig för att 
ten Ahlström och fru Maja Klein, la lokalförening av Frisinnade Kvin- sjuka, som man läser om den entusi- så öppenhjärtligt blotta sig i frågor 
Falköping. den förståelse och den stora som en generation ej gama dryftar 

framgång som kommit planen f i r  ett med en annan. 
TilI ordf. omvaldes fru Märta internationellt hem åt akademiskt Men de tego båda ,de kunde ej hit- 

leant utsågs fru Elin Collén. 

studerande kvinnor i London till del. ta på något svar, ej ens den vältaliga GÄVLEBORGS LÄNSFÖRBUND Tamm-Götlind. 
av Frisinnade kvinnor har hållit års- Länsförbundet beslöt en hemstäl- Det låter s o m  en saga, ett under i Millan, då den gamla avslutade: 
möte i Bollnäs under ledning av frö- lan till Riksförbundet om att verka våra öron att höra vad energi och of- "Ty det är så med äktenskapet, att 
ken Hanna Landberg, Gävle. f i r  en kraftig aktion från kvinnoor- fervillighet på en enda dag kan åstad- de som är inne. vill ut, och de som är 

A. B-n 
återvaldes ganisationer för frågan om valsättets komma! När skall ett likartat önske- ute vill in.” 

fröken Hanna Landberg, Gävle, ord- förändring i riktning mot personlig- mål i Sverige - Årsta, kvinnornas 
förande, f ru  Gerda Modén Gävle, v. hetsval. byggnad -stå s i  nära sitt förverk- 

ligande?! När skall det regna checker 
över dess insamling! 

Idén med denna Kvinnornas bygg- 
nad - ett hem, en fristad, en mötes- 
plats för allt Sveriges kvinnor - är 
inte ett löst hugskott, utan ett länge 
känt önskemål för dem det vederbör. 
Den som läser detta och vill räcka ett 
handtag, giva en gåva, teckna en an- 
del - 50 kr. - skriver genast härom 
till fröken Signe Laurell, Fredrika 
Bremerförbundet Stockholm. 

Sundelius, Ljusdal. fru kommit från så olika hill som från med sin gest. 

hade hon velat säga. 

Och 

gjordes av det nyligen hållna komma 

Upplands länsförbund och Uppsa- 

Till Centralstyrelsesupp- nor ha å gemensamt årsmöte å Fenix asm, 
behandlat åtskilliga frågor. 

Till styrelseledamöter 



Bygge och Bo 
(Forts. från sid. 1.) 

numera går som en dans i hemmet, 
så finns det också en annan arbets- 
möda, som man på senare tid sökt 
lindra: klädtvätten. Tvättmaskiner ha 
funnits länge, men de ha varit mera 

lämpade för stora institutioner som 
sjukhus o. I. v. i n  för hem. Nu pre- 
senterar dock Volta en ny tvättma- 
skin av mindre typ, som just är äm- 
nad för hemmet. Därmed bör den 
långa och mödosamma tvättprocedu- 
ren vara ur världen. 

Gardinuppsättningen är ju ännu m 
omständlig och besvärlig sak, därför 
ser man med tillfredsställeles att 
Gust. Eneqvists utställning bjuder p i  
behändiga ställbara gardinstänger, 
passande på alla olika fönstertyper. 

Därpå kommer filen av rum med 
de olika hemslöjdsföreningarnas 
vackra uppsättningar. I Upplands 
hemslöjdsavdelning fäster man sig 
genast vid några särdeles vackra ran- 
diga möbeltyger och erfar att de 
vävts efter typtapeter, som helt nyli- 
gen blivit funna på Skokloster. AIIt- 
så en äkta hemortsspecialitet för den 
livskraftiga hemslöjdsföreningen att 
föra fram. 

I källarvåningen får man en över- 
väldigande anblick av trasmattans oa- 
nade möjligheter. Stora.magnifika 
mattor med fint nyanserade mönster 
och bårder runt om och fransar. Del 
är trasmattan av i dag. 

stora salen, som vetter åt Blå 
Porten, finnas tävlingsritningarna till 
Lidingösamhället framlagda. a h  i 
loggian utanför har Huskvarna slagit 
sig ned med m tilltalande utställning 
av köksinredningar, symaskiner m. m 

Kommer man över på konsthallens 
östra sida, finner man här en hel li- 
ten rumssvit från firman Möbler och 
Inredningar, m dekorativ utställning 
vacker kollektion bords- a h  golvlam- 
por från fru Gerda Lindskogs affär. 

I 

(40) Galli och Grassini ingenting annat än 
skolpojkar i jämförelse med er. - Ni överdriver. Min begåvning 

de, - sade Jag han kallar lugnt, den men inte heller den är lysan- rund 

och solid, vilket är vida bättre. Under 
dessa förfärliga kommitésamman- 
träden ret på den är det sjuka alltid punkten ni som i sätter de andras fing- 

- Nu är ni orättvis mot de andra. 

och det är ingen som tvivlar på Fa- låste skrivbordet. - Det var hårt sagt, sade hon. brizis och Legas begåvning. 
Men l i t  oss nu tala om något annat. - Signora Bolla, ni och jag ha 
- Jag kom hit för att resonera gått för långt för att vi skulle fråga 

med er om en plan som jag fått i hu- efter vare sig komplimanger eller 
vudet. blygsamma förnekanden av del egna 

Gemma drog fram en stol till bor- värdet. Säg mig uppriktigt om ni in- 
det och satte signed. te är medveten om att ni slösar bort - Varför ödsla? er kraft på sådant arbete, som kun- - Tänker ni deltaga i arbetet för de utföras av andra? 

Getingen är inte så lysande som ni tror. 

R O M A N  

E. L. V O Y NI C H 

(Forts.) bevisföring. 

Hon lade ned porträttet i lådan och Martini har ett mycket klart huvud 

någon av de nya tidningar som kom- - Jo, till m viss grad. 
mer att startas? - Men varför l i ter  ni det då fort- 

tiskt arbete med tryckning och distri- Hon svarade inte, och efter en 
buering och sådant. stund upprepade han sin fråga. 

- Nåväl, svarade hon, det är där- 
för att mitt liv blivit slaget i bitar. 

begå Ni vet mycket väl att ni har ett och jag har inte nog energi att starta 
mycket bättre huvud i n  de män ni något på egen hand. Jag duger en- 
samarbetar med. men ni låter dem gö- dast till att vara revolutionens drosk- 
ra er till en passopp. Intellektuellt är häst, och del arbete jag gör, gör jag 

- Ja, det fordras ju en del prak- gå. 

- Hur länge skall ni ödsla med er 
begåvning pi det sättet? 

Trä- och Sidenarmatur, samt ett par 
köksinredningar av ny och gammal 
typ - den senare ganska avskräckan- 
de - vilka utförts av arkitekt Sven 
Wallander och utställas av Hyres- 
gästernas Sparkasse- och Byggnads- 
förening. 

Så äro vi inne i utställningens sista 
salar ovan jorden. Här utställer Ga- 
briel Burmeister sina konstnärliga 
och billiga glas a h  fajanser och Nor- 
diska bokhandeln visar hur ett ide- 
aliskt bibliotek skall se ut: rader as 
dyrbart inbundna böcker sådana man 
kan drömma om att ha att få ordna 
och få tid att fördjupa sig i. när man 
vunnit högsta vinsten p i  Bygge och 
Bo's eller annat fint lotteri. 

Och då hinder ock att man dukar 
sitt julbord med Estrid Erikssons 
vackra tenn och låter doppet i gry- 
tan belysas av de mångarmade, mjukt 
svängda kandelabrarna med “levande 
lågor” från Liljeholmens fabrik. 

På Bygge och Bo får man vetskap 
om 

En idealvåning för rimligt 
pris. 

Fastighetsbolaget Mälarhöjden har 
en intressant utställning, där man får 
m klar inblick i hur bolaget ordnat 
för villabyggarna på sitt vackra tomt- 
område. 
En idealvåning - två rum och kök 

med alla moderna bekvämligheter för 
en rimlig årshyra, har väl alltid va- 
rit det stora önskemålet för den bo- 
stadssökande allmänheten, men ty- 
värr har det i många fall måst stanna 
vid blotta önskemålet. på grund av 
den stora efterfrågan på dylika lä- 
genheter ir det särskilt för närvaran 
de nästan omöjligt att komma över en 
tvårumslägenhet, och de alltjämt steg- 
rade hyrorna, i synnerhet för smålä- 
genheter av denna typ, hindrar givet- 
vis också många familjer från an 
kunna hyra m något så när dräglig 
våning. En särskilt lycklig form för 
erhållande av en i alla avseende ide- 
alisk bostad ha däremot de i Mälar- 
höjden bildade bostadsföreningarna 
funnit. Dessa bostadsföreningar ha 
till uppgift att å Mälarhöjden, inom 
stadens planlagda område, inköpa 
fastigheter innehållande två rum och 
kök samt upplåta dessa för all fram- 
tid i t  sina medlemmar till självkost- 
nadspris. 
En sådan Mälarhöjdslägenhet be- 

står av två stora, ljusa rum, kök med 
kakelklädd vedspis, köksskåp, dirk- 
bänk, med diskho av porslin, med 
varmt och kallt vatten, infällbart 
bakbord, skafferi m. m., en ljus hall, 
badrum med fullständig badrumsin- 
redning och tvättställ, w. c., gardero- 
ber samt centraluppvärmning och 
ekektrisk belysning. Alla rum, köket, 
garderober, trappor och förstuga äro 

åtmonstone omsorgsfullt. Låt mig nu fel. Den kan ordna mycket, men in- att vi framför allt behöva reformera 
höra om era planer. te allt. förhållanden till var- 

- Tror ni verkligen den kan ord- andra, då måste ni arbeta på ett an- 

tien, massa och i påvestaten finns det en befria en från en farlig spion eller ökar inte deras akt- 

sig med upprorsmännen. Från mina om den inte försvårar och komplice- - Och deras aktning för religio- 

vänner säker Förlåt, i Romagna avbröt - hon, men är ni polisen mera misstänksam och vim- - Jag förstår inte vad ni menar. 
Han smålog. - Jag anser att den egentliga or- 

liga? Jag känner dem revolutionen kommer? Tror ni inte saken till alla våra misstag ligger i 
personligen, och vi ha arbetat tillsam- att människan då måste vänja sip. vid den andliga smitta som man kallar re- 

våld? Krig är krig. ligion. 
- Ja, men det är något annat med - Menar ni någon särskild reli- mans. 

- De äro alltså medlemmar i sam- revolutionen. Det är en enstaka fö- gion? 
ma förbund som ni? reteelse i folkets liv och det pris vi - Nej, jag menar denna sjukliga 
- Vem har sagt er att jag tillhör måste betala för vår frigörelse. Utan böjelse att dyrka en fetisch, att ha 

något förbund frågade han skarpt. tvivel hinder det förskräckliga saker, någonting att knäböja inför. Det gör - Ingen Jag gissade det. men de äro begränsade til l ett visst så liten skillnad antingen det är Je- - Har ni också gissat vilket för- ögonblick. Jag har inte varit myc- sus eller Buddha eller en träbild. N i  
bund jag tillhör? ket i Romagna, men jag har fått ett hiller naturligtvis inte med mig, men 
- Jag hoppas an det inte är “Kni- intryck av att folket kommit in i en ni tar alldeles fel när ni tror att jag 

varna”. vana att betrakta våld som något till- betraktar våldet endast som ett medel 
att undanröja misshagliga överord- - -Varför hoppas ni det? låtet. 

Det är framför a l l t  ett medel 
got bättre. nan av Iydnad och underkastelse. att undergräva kyrkans prestige. och 

Om ni be- a t t  vänja folk vid att betrakta de kle- 
något bättre än det det vi  gör. Men traktar revolutionärens arbete som rikala hejdukarna som mänsklig 
i alla händelser hör jag inte till “Kni- ett medel att tilltvinga sig vissa med ohyra. 
varna” utan till "De röda gördlar- givanden, då är måhända kniven det - Och när ni har lyckats härutin- 
na". De ta sitt arbete mera pi allvar. bästa vapnet, men om ni i likhet med nan när ni har väckt vilddjuret i 
“Knivarna” tro att en kniv kan ord- mig icke anser de nyvunna rättighet- massan och släppt det löst mot kyr- 
na alla misstag i världen, men det är terna vara ett m i l  i och för sig,. utan kan, då - 

- För närvarande förbereder man 
ett uppror mot österrikarna i Vene- na något? Våldet kan för ögonblicket nat sätt. Att vänja okunnigt folk rid 

ungdomar, villiga att förena obehaglig tjänsteman, men frågan är ning för människolivet. 

rar förhållandena. Varje mord gör nen? 

ä er på att dessa vänner äro pålit- jer folket vid våld och brutalitet. - Hur tror ni då att det blir när 
- Fullt säker. 

- Därför att ni är ämnad till nå- 

- Vi äro allesammans ämnade till 

- Det är i alla fall bättre än va- nade. 

- Det tror jag inte. 

(Forts.) 

belagda med linoleummattor. Kostna- 
den för m dylik bekväm och lättskött 
lägenhet belöper sig på 18,000 kr., av 
vilken summa endast 2,000 kr. behö- 
ver betalas kontant. Den årliga ut- 
giften för det moderna hemmet kom- 
mer på 1,400 kr., häri då inberäknat 
amortering, ränta, värme, varmt och 
kallt vatten m. m. Genom dessa årli- 
ga utgifter blir man också själv äga- 
re till sitt hem. 

Bolaget har å sitt tomtområde självt 
uppfört ett 150-taI större och mindre 
villor och dessutom ha enskilda tomt- 
köpare uppfört ett 100-tal. 

Mälarhöjden har utom sitt vackra 
läge fördelen av bekväma kommuni- 
kationer. Inom området, som till stör- 
re delen har präktiga vägar, vatten- 
och avloppsledningar samt belysning, 
är uppförd en större skola - Johan- 
nesdals - och dessutom finnas sär- 
skilt uttagna parkområden, samt tor:. 
Allt detta har gjort att efterfrågan 
på tomter varit livligt å Mälarhöjden 
och bolaget kommer under våren och 
sommaren att låta uppföra en hel del 
byggnader däruppe. 
Dessa bliva av såväl större som min- 
dre typer. 

Singer. 
Singer har en vacker utställning av 

sina symaskiner i olika modelller. 
Särskilt “Singers lilla elektriska” - 
det moderna hemmets symaskin - 
tilldrager sig husmödrarnas upp- 
märksamhet p i  grund av den ringa 
plats den tager och dess praktiska 
förmån att kunna placeras var som 
helst i hemmet. 

Vansbrohusen. 
P i  varje bostad, mindre eller stör- 

re, hyreslägenhet, eller eget hem. stäl- 
les av den enskilde liksom av byggan- 
de industriella verk alltjämt ökade 
krav. Den väl ombonade bostaden 
skall vara i högsta grad trivsam att 
bo i, bekväm för hurmoderns arbete, 
samt dessutom billig. Kravet p i  be- 
kvämlighet medför omfattande prak- 
tisk inredning särskilt i köket och 
detta tillhörande utrymmen, vilket 
medför ökade kostnader. För att 
motverka denna kostadsökning och 
nedpressa byggnadskostnaderna för 
övrigt, har aktiebolaget Träkol i 
Vansbro upptagit fabrikation av mon- 
teringsfärdiga bostadshus enligt det 

patenterade Ibo-systemet. Fördelen 
med dessa byggnader är att de visat 
rig bliva c:a 25 proc. billigare än på 
vanligt sätt uppförda trähus och att 
de kunnat uppföras av ett fåtal per- 
m e r  på halva tiden av som a m ~ ~  
åtgår vid en bostads byggande. Bo- 
laget tillverkar monteringsfärdiga vil- 
lor och egna hem i ett flertal olika, 
vackra typer, från 2 rum och kök 
upp till 7 à 8 rum och kök med alla 
moderna bekvämligheter. Ett stort 
antal av de egna hemmen i våra villa- 
samhällen äro Vansbrohus av olika 
typer. Villorna äro fullständigt vin 
terbonade och värmeisolerade, och 
vad som särskilt utmärka dem är den 
genomgående känsla av hemtrevnad 
man alltid finner i ett Vansbrohus. 
Detta icke minst beroende på arkitek- 
tens goda smak och den rena, enkla 
stilen. 
- 

BREVLÅDA. 

Sigfrid Leander svarar på frågor från 

son vänder sig direkt till honom, adr. 
Karlskrona. 

“Tidevarvets läsare”, om namngiven per- 

I 

FREDRlKA BREMERS STATY. 
Med anledning av uttalanden i 

pressen i statyfrågan meddelas att Ti- 
devarvets spalter stått öppna för oli- 
ka synpunkter i denna fråga liksom 
i många andra. 
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