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rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 

i hushållet 

Jordgubbar, Hallon, Moreller, Klarbär, 
Plommon, Päron, Äpplen i sockerlag i 
burkar à kr. 1:50. varje burk avsedd för 
5 personer. Hallonsylt, Jordgubbsylt, Apel
sinmarmelad à kr. 1:75 pr burk, 4 burkar 
fraktfritt. Expedieras mot efterkrav från 

Hjalmar Landins Fruktkonservfabrik, 
Mosâs 

oberoende äntligen krönts med seger, 
så att snart sagt alla banor ligga 
öppna för kvinnan, att möjligheterna 
finnas för henne att på egen hand 
skapa sig en oberoende ställning; 
för intet pris ville vi ha tillbaka de 
gamla förhållandena. Vi äro glada 
över att [kvinnan äntligen blivit er
känd som människa och icke längre 
vare sig betraktas eller betraktar sig 
själv som ett medel allenast utan som 
en varelse med självändamål. 

Men den verkligt djupa, ur hela 
vårt väsen strömmande tillfredsstäl
lelsen med livet nå vi väl näppeligen 
förr än livet formats så att 
vi kunna förverkliga både män
niskan och kvinnan inom oss. Nu 
ställas flertalet kvinnor inför det för 
deras väsen ödesdigra: antingen •— 
eller. Kunde det arbete den unga, 
flickan väljer i stället förhjälpa hen
ne till det befriande och lyckliggö
rande: både — och, skulle hon nog 
hälsa det med samma glädje och för
tröstan som den unge mannen. Ur 
de dunkla djupen skulle då stiga 
icke oro och fruktan utan lugn och 
tillförsikt. 

C. K. 

Bergmans E:as Delikata 
Knäckebröd (ljust) och couvert 
"Bergmans Spis" (Grahams) 
"Extra" (tunnt mörkt) och Hushålls-
tjockt mörkt) rekommenderas. 

B E R T H A  A N D E R S O N  

15 Korsgatan, Göteborg. 
Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger. Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandlcoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
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"Varför". 

Till red. av Kvinnornas Tidning, 

Härstädes. 

Mina "Varför" i ett tidigare num
mer av Eder ärade tidning har fram
kallat tvänne gensagor. Först av en 
man vars signatur jag nu ej kan er
inra mig och senare av "En kvinna". 
Detta uppmuntrar till ett nytt in
lägg under förhoppning att dessa 
gamla synpunkter dock befinnas nya 
och värda att beaktas av många som 
inte skriva insändare, men i alla fall 
hysa intresse för frågan. Vad det 
förstnämnda av svaren beträffar, kan 
jag yttra mig kort. Ehuru, som 
sagt, skrivet av en man var logiken 
långt ifrån manlig. Till att börja 
med konstaterade min opponent, att 
han ej kunde tänka sig något ynk
ligare och fegare, än att i Kvinnornas 
Tidning -så vidgå mannens fel och 
svagheter, som jag gjort. Strax där
på och i nästan samma andetag sä
ger han — jag minns ej ordalydel
sen —. att det är manligt och riktigt 
att erkänna sina brister och fel. 
Slutligen hänvisar han till sättet för 
kri^tendomsundervisningen såsom ett 
fel eller en orsak till det onda. Man 
skall mera lägga vikt vid Nya- än 
Gamla testamentet o. s. v., och gör 
man det och lär såna söner var hjäl
pen skall erhållas, så bli de hjälpta 
etc. Jag förnekar icke kristendo
mens makt över sinnena, men jag 
förnekar, att vår religion skulle vara 
det enda, som höjer och hjälper män
niskorna till sedlighet och sund upp
fattning av det sexuella livet och 
umgänget könen emellan. Jag tyc
ker också att detta var ett underligt 
svar på en fråga, varför mödrarne 
försumma sina barns uppfostran till 
sedlighet med eller utan kristendo
men som medel, och i stället genom 
ett lättfärdigt leverne och otuktig 
klädsel fördärvar gossens uppfatt
ning om kvinnans uppgift som 
kvinna. 

Vidkommande åter det senare sva
ret, är jag glad för detta. Visserli
gen kommer det gamla utkörda talet 
om "kvinnan såsom slav" även här 
till användning, som så ofta när det 
gäller hennes "ställning i samhället". 
Men märk, att det här icke är tal om 
ställningen i samhället utan i hemmet 
och familjelivet. Under den tid, då 
kvinnan var långt mera bunden i 
samhället än nu tilldags, stod ofta 
hennes renhet och kyskhet — i varje 
fall inom vissa kretsar och tidsperio
der —• så högt i ära, att ingen kunde 

drömma om att få se "ärbara" kvin
nor uppträda på sätt som nu anses 
både passande och naturligt. 

I en punkt ger mig "En kvinna" 
odelat rätt, nämligen, när det gäller 
att ställa kvinnorna till ansvar för 
sådana uttryck som: "Ack klandra 
icke den kära pojken, kära du! Du 
förstår väl att han måste rasa ut!" 
Men vad är detta annat än slapphet 
i och felaktiga metoder i uppfostran 
och gott föredöme. 

"Eostren edra söner I män till 
starka karlar som kunna betjäna sig 
av sina känslor utan att behärskas av 
dem", säges det, "i stället för 
att vänta hjälpen i kampen mot eder 
egen natur hos kvinnan". Rätt, full
komligt. Men i den mån, som man
nen gör sitt till för att under den 
begränsade tid, då han d regel har 
tillfälle att i det dagliga umgänget 
med sina söner söka hos dem inplanta 
goda seder och finare uppfattning av 
kvinnan, än den kvinnorna i allmän
het genom sina exempel ge, fordras 
för att hans strävanden skola lyckas, 
att åtminstone hans egna kvinnor 
ändra sitt uppträdande. Exemplet 
övertygar mer än ord, särskilt när 
exemplet lockar. 

Jag önskar ingen onödig prydhet 
och reagerar ej alls mot "en bal
dräkt", där armar och axlar visas, 
men jag vämjes vid att se mödrar 
och unga flickor spöka ut sig på ett 
sätt, som uteslutande går ut på att 
förföra. Och jag vämjes vid att se 
dem utföra dessa vidriga magdanser, 
som härstamma från negrernas par-
ningslekar, fast de förra äro långt 
mera okyska än de senare. Ty neg-
resserna äro på sätt och vis oskulds
fulla i sin nakenhet — jag har sett 
tusentals av dem — och de förstå 
ej bättre. Men våra förfinade och 
ultramoderna kvinnor ha ett djä
vulskt sätt att skyla sin nakenhet, 
och det är detta, som jag tagit till 
orda emot i mina "Varför". 

Man har beskyllt mig för att skju
ta skulden ensam på .kvinnan. Jag 
sade i min första artikel, att jag ville 
sätta kyrkan mitt i byn och fördela 
ansvaret, och jag sade även att som 
artikeln svällt ut vid ordandet om 
kvinnans andel, skulle jag kanske få 
nöjet aterkomma. "En kvinna" har 
härvid förekommit mig med sitt in
lägg. Ej dömer jag kvinnan ensam, 
men jag ville, att hon vid det ofta 
återkommande talet både i dagspres
sen och i Kvinnornas Tidning om 
mannens råhet och allt det som sagts 
om "kvinnofriden på gatorna", skul
le öppna ögonen för sin egen stora 
skuld. Jag tror ej på "En kvinnas" 
tal om att bättre tider stunda, när 
kvinnan blir mera frigjord, ty erfa
renheten synes mig visa motsatsen, 
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men jag tror fullt och fast på hennes 
råd till mannen i näst sista stycket 
av hennes artikel. 

Visst är det sannt, att vi fördärva 
varandra, och att den ene ej endast 
kan skylla på den andre. Det är en 
växelverkan av största betydelse till 
ont eller gott. Men det viktigaste är 
uppfostran och ett gott föredöme, 
och här liar kvinnan både av natu
ren och på grund av sin dagliga gär
ning ett företräde och ett ansvar, som 
hon med tacksamhet mot försynen 
skall arbeta for att fylla, ty den 
uppgiften är stor. 

En man. 

Med detta inlägg får diskussionen 
i föreliggande ämne anses avslutad. 

En utställning 
och försäljning av arbeten i spetsar, 
tyll och brokad, lämpliga till jul
klappar pågår den 3—5 dec. i Vasa 
tésalong, Parkgatan 5 härstädes, och 
bringas i välvillig åtanke. Det är 
också här kvinnlig företagsamhet 
som 'bör uppmuntras ! 

Kvinnlig företagsamhet. 

Fröken E. Sävdalhl, som tidigare 
varit verksam inom kontorsvärlden, 
öppnar i dagarna egen affär, Pilga
tan 3, härstädes. Det är ju inga tider 
att starta nya företag i, men här gäl
ler det specerier och matvaror och 
utan sådant kan ju inte ens de allra 
sparsammaste leva. Alltså vi hop
pas det bästa för den modiga damen. 
För övrigt bör en speceriaffär vara 
mycket trevlig att ha. Vi tänka på 
alla "oköpandes" godsalker som fin
nas inom räckhåll i lådor och bur
kar! 

Varför plågas med dåligt kalfe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance* Prova, redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

KOL VED 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

I varje stor stad är den rike sällan 
i sin bostad, därför att han har trå
kigt där, men han återvänder dock 
alltid dit, emedan han icke har trev
ligare någon annanstans. 

Schopenhauer. 

Näst Gud gives det för människan 
ingenting heligare än hennes moder. 

Bogumil Goltz. 

Genom examina får man människor 
att sträva, liksom de sibiriska hun
darne att draga genom att hålla ett 
ben framför dem. Det är på det viset 
man lockar ungdomen att studera. 

Saknaden är en god läromästare. 
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i siden, spetsar, tyll och brokad. Prak
tiska såväl som eleganta, liandarbetade 

presenter och julklappar 
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kl. 10 fm.—6 em. 
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Hrla JVIjölk 

Distribution på glasflaskor. 
Tel. 40781, 45699 

BREVLÅDA. 

O- T—n, Stockholm. partier 

och partiskhet ha vi övernog av, som 
Ni säger. Vad vi kvinnor främst 
behöva är en opartisk 'sammanslut, 
ning för gemensamma strävanden ock 
önskemål. 

Mary N., Örebro. Ja, var den icke! 

Red. ansåg detsamma vid införandet. 

Frisinne. I en iså antedikuviansk 

form kunna omöjligen nya idéer leva. 

Box 36. Hellre än 
bra prosa. 

Julegäst. Varmt välkommen! 

F ru Elin S. S—r. Vi äro mycket 
intresserade av de ifrågavarande no
vellerna, Man bör nog Ih'älst ha 
skriftligt på översättningsrätten. 
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alldeles densamme som han var i me
delåldern, i ungdomen, i barndomen. 
Han undergår en ständig utveckling 
och förvandling. Han känner sig 
dock själv som en enhet, därför att 
de olika tidsperioderna sammanhållas 
av minnet. Detta minne, som hör 
till dagsmedvetandét, är dock, som 
nyss påpekats, aldrig fullständigt, 
det har tappat bort en mängd själs
stoff, som sjunkit ned i undermedve
tandet. Detta själsstoff kan förbli
va, och förblir så oftast, splittrat, 
oorganiserat, och vi märka det icke. 
Men det kan också söka anslutning 
till vartannat, bilda stora fast sam
manhållna grupper, och det uppstår 
då inom människan en eller kanske 
flera sekundära personligheter, vilka 
söka att komma till sin rätt jämsides 
med eller över den "normala" person
ligheten. Det inträder i så fall en 
personlighetsklyvning eller i långt 
gående fall besatthet. 

Man grundar denna sin åsikt på 
verkliga och kända företeelser i livet. 

Doktor N. Prince berättar om ett 
sådant typiskt fall. Han hade en 
patient, fröken Beauchamp. Hennes 
Väsen var allvarligt, hon var mild, 

god och idealistiskt anlagd. Hennes 
hälsa var icke den ibästa — hon plå
gades av ett svårt nervlidande. Men 
fröken Beauchamp bodde icke ensam 
i sin kropp, utan hade bredvid sig 
en annan personlighet, som kallade 
sig Sally, och som var fröken B:s 
diametrala motsats. Sally hatade 
den andra, och under de perioder hon 
trängde undan fröken B. iur dagsmed
vetandet förde hon ett ondskefullt 
regemente; hon rev sönder den an
dras handarbeten, 'skickade henne 
postpaket med ormar och spindlar, 
samt begav sig, utrustad med en bril
jant hälsa som hon var, långt ut på 
landet, där hon sedan lät det andra 
dubbel jaget, iröken Beauchamp, vak
na upp, förtvivlad över den iråkade 
situationen och utan ett öre på fickan 
för den långa hemfärden. Genom 
hypnotisk suggestion lyckades det 
d:r Prince till sist att lappa ihop den 
goda och den onda halvan till en 
mellanperson mellan dem båda med 
helhetskänsla och varken ängel eller 
demon. 

Detta 'fall framställes som ett fak
tum av den redan tidigare citerade 
d:r Baerwald, docent i psykologi vid 

Humboldthögskolan i Berlin, vilken 
därjämte redogör för flera liknande 
vetenskapligt konstaterade personlig
hetsklyvningar. Från bibeln äro ju 
också kända berättelser om människor 
som voro besatta av "onda andar". 

Antispiritisterna vilja göra gällan
de att de vid seancerna uppträdande 
"kontrollandarne" endast äro sådana 
"delpersoner" d. v. s. löst själsstoff, 
som mediernas undermedvetande upp
samlar, förbinder, ger gestaltning och 
namn, och vilka väsenden, om de nu 
kunna kallas så, fortfara att finnas 
till imed bevarad särart, redo att, all
tid sig själva, uppträda på den spi-
ritistiska skådebanan. 

Den amerikanske psykologen Stan
ley Hall försökte kasta ett ljus över 
denna dunkla nejd genom ett experi
ment. Han talade i närvaro av me
diet mrs Piper om en bortgången vän, 
om vilken han berättade åtskilligt 
smått och gott. Den döde anmälde 
sig sedan alltemellanåt vid seancer
na och lämnade skriftliga meddelan
den, som på ett fyliligt och levande 
sätt återgåvo hans personlighet. Stan
ley Hall kunde emellertid berätta, att 
den bortgångne vännen — aldrig exi

sterat! Ingen misstanke häftar emel
lertid för den skull vid mrs Piper — 
det hela var ett omedvetet självbedrä
geri, iscensatt av hennes lun'dermedve-
tande. 

Att "kontrollandarne" endast äro 
"delpersoner" hos mediet därför talar 
enligt antispiritisternas åsikt, deras 
ofta manifesterade ovederhäftighet, 
deras ojämna kunskaper med gapan
de luckor, deras försök att gissa sig 
fram, deras undanflykter då man 
avkräver dem rent och klart besked 
om den värld de leva i. 

Det kan med allt detta dock icke 
sägas, att antispiritisterna verkligen 
bevisat vad de önskat bevisa. De ha 
gjort åtskilliga av de spiritistiska 
fenomenen misstänkta, men de ha ic
ke lyckats avslöja dem och göra dem 
fullständigt värdelösa. Och med hän
syn till andra ha de icke lyckats pre
stera någon förklaring alls t. ex. 
ifråga om förutsägelser om komman
de händelser, särskilt när de tagit 
profetians form, och när det lyckats 
mediet att korrekt meddela vad som 
samtidigt tilldragit sig på en fjärran 
plats, eller att med hjälp av ett obe
tydligt föremål, som passerat genom 

flera, för varandra obekanta händer, 
ge sant och ingående besked om den 
döde ägaren och en likaledes sann 
skildring av hans levnadsöden, obe
kanta för deltagarne i seancen. 

Spiritisternas position synes här 
mycket stark och det utgör tydligen 
förklaringen till att så många fram
stående psykiska forskare öppet för
klarat sig för den i spiritismen inne
slutna andeteorien. 

Animismens anhängare, bland vil
ka man likaledes finner kända veten
skapsmän, försöka dock att bjuda 
motstånd även här. Bland de psy
kiska krafter de vilja tillerkänna 
vissa undantagsmänniskor äro "klar
seende" förmåga att se tillbaka och 
framåt i tiden, "fjärrsyn", förmåga 
att uppfatta vad som tilldrager sig 
på andra platser samt förmåga att 
på telepatisk väg, från undermedve
tande till undermedvetande, träda i 
förbindelse med andra människor. 

Förekomsten av dessa övernormala 
psykiska krafter är emellertid icke 
ännu erkänd av vetenskapen. Det 
hela är ingenting mer än en hypotes. 
Man har visserligen genom hypnoti-
ska experiment lyckats visa att tan

keöverföring är möjlig men i lätt 6 

gränsad utsträckning och 
icke på det häpnadsväckande sä 
som vid de Piperska seancerna, vi. 
bar vittne om att det icke var frao 

endast om en förbindelse me^an. 
vande människors undermedvet&n 

utan att även övernaturliga ra 

voro i verksamhet. . • 
Allt som allt — striden om SP 

• a Hur oen 
tismen är ännu oavgjord. 
slutligen skall utfalla därom 
intet förfiandsuttalande göras. 
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INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag, 

gn välkomsthälsning. 

Den nya Eva-
Kristin Lavransdotter. Ett litterärt 

storverk. Av Marie Louise Ingeman. 

Efteråt. Dikt av G. K. 
Göteborgs Idun. .. TT t 
En bok att minnas. Av Gurli Hertz-

man- Ericson. 
Ooethes sista kärlek. Ett 100-årsminne 

ay Beatrice Zade. 

Teater. 
Det lyckobringande besöket. Novell. 
Vera är hon? Dikt av Ruth Almén. 

Låt det bli jul! 
En dockas underbara öden. Av Tafsan 

och Pyttan. 
1 julbrådskan. Av Ragna Peters. 
Snapshots. Slavinnor. Av Obsetvator. 
Husligt arbete under lärlingslagen. 
Med barnets ögon. 
Från kvinnovärlden m. m. 

Utlandskrönika 

i sammandrag. 

Den tyska regeringskrisen har 
lösts. Det har nämligen lyckats le
daren för centrum d:r Marx att bilda 
ny ministär. I densamma har ingått 
flertalet ministrar i den avgångna 
Stresemannska regeringen, och Stre-
semann själv har övertagit utrikesmi-
nisterportföljen. Det nya kabinettet 
stödes av de borgerliga partierna 
led undantag av yttersta högern. 
Socialdemokraterna stå likaledes 
utanför regeringen. 

Rikskanslär Marx fick ett ganska 
igt mottagande i riksdagen, då 

lan framlade sitt regeringsprogram. 
Enligt detta kommer Tysklands ut
rikespolitik att fullföljas efter de 
Stresemannska riktlinjerna. Detsam-
®a gäller finanspolitiken. I inrikes-
Politiskt hänseende kräver regerin-
S®! att fullmaktslagen, genom vilken 

™ tillerkännes utsträckt befogen-
e ^ på det sociala och ekonomiska 

worådet, skall förbliva i kraift. Li-
aledeis är det för den inre ordnin-

? uPPrätthållande nödvändigt, att 
militära undantagstillståndet tills 

ftre får bestå. Slutligen förkla-
(e rikskanslären, att regeringen 

^ miner att motsätta sig varje för

de ^ss^a Rhen- och Ruhrområ-
»a Iran moderlandet. Konflikten 

gen fD ^ Bayern regerin-
Wdf[rSÖka ^ösa gen'oin fredliga 'för

gen D a^t fullmaktsla-
Holl S°m är en styggelse i socialde-

<kssa tlT^ Ö^°n' uppkallat 
D| eii 

1 Motstånd mot regeringen. 

till an emellertid skulle 
Ugligg ^ermSens avgång och an-

social i1 "k^agsupplösning, har 
på en \ em°^ra^ska partiet gått in 
ett rik ?mPro,m®s! gående ut på att 
ßkall tiUsättes, vilket 

< Handla 
"Cintra an^a ^ godkänna de för-

sar. som r 
^aktslaggj 

'^utandg^0^13^ emeHertid ic^e 

regeringen med stöd av £ 
^rda |,,^a&en kan komma att ut-

helighet U^an en^as^ rådgivande 

^^aktsl, 
$ 

Det « ar 

icke sW8!611 ^ar' nar l(ietta skri" 
andlats av riksdagen. - — »w M-V -LliVÖUtlgUll. 

att den kommer att 

falla på grund av motstånd' från yt
tersta högern, som därigenom vill 
framkalla riksdagsupplösning. 

De franska och belgiska regerin
garna hava beslutat att efter hand 
minska det militära trycket i de be
satta områdena så snart följderna av 
det passiva motståndets upphörande 
visa sig, d. v. s. gruvorna och fabri
kerna kommit i full gång och Berlin
regeringen ratificerat avtalen om 
Rhen- och Ruhrjärnvägarnes exploa
tering. 

De tyska sedelpressarnes arbete 
hejdades, som bekant, av den Strese
mannska regeringen och resultatet 
därav visar sig nu i minskat sedelom
lopp och sjunkande varupriser. 

Den franska valreformen, vars ge
nomförande önskats av såväl regerin
gen som presidenten, har förkastats 
av deputeradekammaren. Utgången 
betraktas som en motgång för rege
ringen och som ett tecken på dess 
sjunkande prestige. 

Förenta staterna hava definitivt, 
avböjt att deltaga i den undersökning 
av Tysklands betalningsförmåga, 
som ursprungligen föreslagits av 
England och även godkänts av 
Frankrike dock med så betydande 
inskränkningar i fråga om undersök
ningskommitténs befogenhet, att dess 
arbete måste bliva resultatlöst för 
skadeståndsfrågans lösning. U. S. 
A:s regering har emellertid ingen
ting emot, att amerikanska privatper
soner deltaga i undersökningen. 

Italiens finanser undergå en oav
bruten. förbättring . Budgeten visar 
200 millioner lire större inkomster än 
beräknat och en reducering av utgif
terna, uppgående till 300 mill. lire. 

Det italienska parlamentet har för
nyat Mussolinis mandat som diktator 
för ytterligare ett år. Ett rykte be
rättar, att Mussolini umgås med pla
ner att avskaffa parlamentet och att 
ersätta det med en sakkunnigekon
gress, beklädd med lagstiftande myn
dighet. Han anser, att en sådan är 
att föredraga framför en vald poli
tisk församling, som appellerar till 
folkmassan och snyltar på dess okun
nighet, dess egoism och andra laster. 
Ett parlament, förklarar han, som 
blott representerar en nyckfull, okun
nig och vilseledd folkmassa är en för
åldrad institution utan nytta i en mo-

därn stat. 
Resultat av de engelska valen är, 

när tidningen går i press, ännu icke 

känt. 
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En välkomsthälsning. 
I morgon infaller en stor bemär

kelsedag. Det är nämligen den dag, 
då Sveriges land och folk få hälsa 
kronprinsparet välkommet hem öfter 
den långa wedding-trippen. Göte
borg har äran att vara det furstliga 
brudparets Iförsta landstigningsplats 
på svensk jord. Och medan huvud
staden rustar för att i dagarna tre 
med ståt och prakt ifira det höga pa
rets hemkomst bereder sig Göteborg 
att skänka den första känningen med 
svenskt land en så vacker och värdig 
prägel som möjligt. 

.Redan långt ut till havs kommer en 
jagardivision att möta och eskortera 
det fartyg, som för de nygifta om
bord. Yid landstigningsplatsen mitt 
för Masthiuggstorget sker det offici
ella mottagandet med stor militärpa

rad. Om det blir det kungsväder 
man hoppas kommer färden sedan att 
gå i öppna vagnar genom Första 
Långgatan, Nya Allén, Avenyen, 
Östra och Södra Hamngatorna fram 
till residenset. Efter den med stort 
intresse omfattade matinén på Kon
serthuset följer stadens stora subskri-
berade middag på Börsen samt vid 
fursteparets avresa med extratåg 
samma kväll en storartad hyllning 
av en sångkör på 200 man ur Sven
ska Sångarförbundet. 

Det skall bli fästglans 'över Göte
borg i morgon. Man ur buse! Alla 
flaggor i topp! Äkta och varm skall 
den första välkomsthälsningen brusa 
emot Sveriges nya kronprinsessa och 
blivande landsens moder. 

Kronprinsparets 
välkomstmärKe 

det av Stockholms idrottsförbund ut
givna minnesmärket i anledning av 
kronprinsparets förmälning och så
som en gärd av hyllning till idrottens 
höge beskyddare, finnes nu tillgäng

ligt i marknaden. 
Det synnerligen vackra och smak

fulla märket, som visar bilden av 
kronprinsparet i profil och är dekore
rat med band i den svenska och en
gelska flaggans färger är avsett att 
bäras som nål av alla och en var un
der välkomstdagarne. Ett särskilt ex. 
av guld kommer att överlämnas till 

kronprinsparet. 
Underlåt ej att bära kronprinspa

rets märke under välkomstdagen ! 

Den nya Eva. 
Vad mannen hoppas av kvinnan. 

Den framstående engelske förfat
taren James Douglas ger i Sunday 
Express ett starkt, nästan gripande 
uttryck för de förhoppningar på 
världens räddning, som många män 
och kanske de mest klarsynta knyta 
vid den nya tidens med full medbor
garrätt utrustade kvinna. 

"Kvinnans politiska uppfostran", 
skriver James Douglas, "har ännu 
icke blivit så omfattande som män
nens. Vi måste undervisa denna oö
vade armé av nya kvinnor, bekläd
da med rösträtt, eller, rättare sagt, 
de måste uppfostra sig själva. De 
•måste tänka för sig själva och syr
sätta och rena den manliga politi
kens förgiftade blod. 

Männen hava på ett bedrövligt 
sätt misslyckats i sitt politiska ar
bete. De hava gjort världen sådan 
den är. Och vilken värld! 

Man kan icke säga, att det inferno, 
som vi kalla Europa, är kvinnans 
verk. Det är resultatet av mäns 
missgrepp. Manliga ideal och manlig 
politik hava förvandlat Europa till 
ett Gehenna. Kvinnorna hava ingen 
andel haft i denna helvetesbrygd. De 
ha fött de härliga söner, som under 
fyra långa blodiga år massakrerades 
och dödades. De hade varken röst
rätt eller veto i de rådslag, som ledde 
till det ohyggligaste kriget i värl
dens historia och till den ohyggliga
ste freden i världens historia. 

Man har icke rätt att tro, att kvin
norna skola göra historia pa samma 
usla sätt som männen. Man har ic
ke rätt att tro, att de skola visa sig 
lika stenblinda och sinnessvaga som 
gångna tiders män. De hava ännu 
icke haft sin chance. Nu hava de 
fått den. Om kvinnorna vilja, skola 
de kunna göra kriget omöjligt. De 

kunna feja bort det lika fullständigt 
som slaveriet och duellväsendet fejats 
bort från den civiliserade världen. De 
kunna vägra att sända sina söner 
som får till slaktbänken. 

Om de skola kunna besvärja kri
get, beror på om de neka att mot
taga männens idéer, neka att hylla 
deras ideal. Samarbete mellan alla 
kvinnor är kanske möjligt endast på 
denna punkt. Här kunna de alla 
enas med visshet. Det strider mot 
kvinnans natur att vilja kriget, som 
skall uppsluka hennes egna söner. 
Här finner kvinnan sin förnämsta 
uppgift. Hon kan befria, mänsklig
heten från det vilddjur, männen i sin 
korttänkthet skapat och vilket de icke 
längre förmå att behärska. 

Världen av i dag behöver för det 
första fred, för det andra fred och 
för det tredje .och för alltid fred. Jag 
ser i kvinnan fredsstiftarinnan, som 
skall förmå männen att smida svär
den till plogbillar. Den nya Eva 
skall sätta rätt i stället för makt, 
sunt förnuft i smället för våld och 
samförstånd i stället för strid!" 

Detta är den nye Adams hopp till 
den nya Eva. 

Vi veta, att detta hopp skulle för
verkligas, om den samlade kvinno
världen så ville. 

Men hur förhåller det sig med den 
av Douglas James uppställda förut
sättningen för kvinnovärldens freds-
stiftande gärning? Hava kvinnorna 
nekat att mottaga männens idéer, ne
kat att hylla deras ideal för att i 
stäillet samarbeta efter de politiska 
riktlinjerna: rätt i stället för makt, 
sunt förnuft i stället för våld, sam
förstånd i stället för strid? 

Kristin Lavransdotter. 
Ett litterärt storverk. 

Sigrid Undset, den unga norska 
författarinnan och det nya stora 
namnet inom nordisk litteratur er
höll, mot mångas förmodan, icke 
årets litterära Nobelpris. 

Förbigåendet är i själva verket 
ganska anmärkningsvärt. Författar
innans senaste under detta år avslu
tade romantriologi Kristin Lavrans-
dotter har nämligen såväl här i Nor
den som i utlandet väckt enastående 
uppmärksamhet och betecknats såsom 
ett av samtidens märkligaste litterära 
verk. När Sigrid Undsets namn 
nämndes vid årets Nobelprisutdel
ning torde det även uteslutande ha 
varit med tanke på detta hennes se
naste arbete, som icke endast beteck
nar höjdpunkten i hennes, egen pro
duktion utan även något av det yp
persta i 1'omanväg som någonsin 
skrivits i Norden. Möjligen låg den 
litterära framgången denna gång för 
nära prisutdelningen — möjligen tog 
man även hänsyn till romanverkets 
enstaka plats i hennes förut visserli
gen rika och begåvade, men dock 
icke tillnärmelsevis förut så högt nå
ende alstring. Att frågan om Sigrid 
Undsets kandidatur till ett litterärt 
Nobelpris därmed skulle vara utage-
rad för alltid tror väl dock ingen. 

En bok som Kristin Lavransdot
ter är märklig ur många synpunkter. 
Dess förnämsta värde ligger tvivels-
utan i att i och med densamma ett 
kvinnoöde för första gången på ett 
från alla litterära traditioner avvi
kande sätt och med en öppenhet, som 
söker sin like skildrats av en kvinna, 
Märklig är vidare bokens omfattning 
— den omsluter en livsålder. De un
ga människor man möter i dess för
sta del får man följa levnaden ut, och 
detta icke genom en skickligt gjord 
romankonstruktion, utan genom det 
alldagliga livet självt. Därav såväl 
skildringens värde som dess stundom 
någon tyngande bredd. Däremot fö
refaller det blott ur tidsfärgens syn
punkt äga någon betydelse att Kri
stin Lavransdotter är en historisk ro
man. Dotter till en framstående ar
keolog har Sigrid Undset forntiden 
såsom i blodet. Det är mer än re
miniscenser från lästa historieböcker, 
som frambesvär denna förgångna tid, 
dess stämning, seder och livsvillkor. 
Kunskap och dikt, minne och fjärr
syn äro i denna storvulna, egenarta
de skildring så sammansmälta att 
man ej märker, var krönikan slutar 
och fantasien tar vid. Gestalterna i 
boken kunna däremot tillhöra vilken 
tid som helst —• kanske det alltid 
varit och förblir så att människo
släktets förvandling mest är syn
punkternas förvandling, icke rasens. 
I varje fall skola nog alltid de i 
skapelsen bärande känslorna och in
stinkterna till sin natur förbliva de
samma — kulturens andra-hands 
uppgift blir endast att bevara och 
förädla dem. 

En bok som Kristin Lavransdotter 
har icke ett ögonblick sysslat med 
sådana begrepp, som åsyfta att ge 
en andlig skapelse en modern och 
tidsenlig prägel. Upprunnen ur det 
centralaste av allt i livet är denna 

roman först och sist ett kärlekens 
epos. Men tänker man sig härvid 
att detta epos, lagt i en kvinnas mun, 
skall få något av den höga visans 
siratlighet och vekhet, bedrar man 
sig storligen. Det har snarare nå
got av en drapas hårda, knappa 
klang. Hänsynslös och animal som 
livet självt går denna kärlek med 
flygande, vacklande, blödande tåliga 
fötter naturens egen obevekliga väg 
— den eviga Adams- och Evavägen 
för släktet. För första gången i en 
roman och måhända i litteraturen 
skapar här en kvinna en monumen
talgestalt av urkvinnan-urmodern. 
Mannen — barnen bilda de båda po
ler, mellan vilka hela Kristin Lav-
ransdotters väsen svänger; det är i 
dem och genom dem hon upplever ett 
ingalunda ovanligt, men dock mer 
gripande och fängslande och drama
tiskt öde än många av det stora dra
mats gestalter. Ingen — underteck
nad vet ingen — som så feminint och 
obevekligt sanningsenligt klarlagt 
skiftningarna i en kvinnas liv som 
Sigrid Undset. Det är knappast en 
skildring i vanlig bemärkelse. Här 
talar en som måst tala. Här fram
träder en kvinna .och skildrar på ett 
nytt sätt ett kvinnoöde i alla kvin
nors, i alla ungmors, i alla mödrars, 
i alla åldriga ensammas namn. Hon 
varken lastar eller förgyller. Hon 
varken urskuldar eller fäller. Från 
hennes mun sorlar endast bekännel
sen om hur det var — men hur det 
verkar i människoöga har hon aldrig 
frågat sig. Sanningen — eller in
genting. Sanningen, sådan den tett 
sig för henne. Ock sådan den tett 
sig för släkte efter släkte alltifrån 
tidernas begynnelse. 

När man efter genomläsandet av 
de tre digra volymer vari romanen 
uppdelats: Brudkronan, Husfrun, 
Korset, sluter pärmarna kring Kri
stin Lavransdotters fullbordade öde 
tycker man sig, icke utan en rysning, 
genom detsamma ha upplevat alla 
världens kvinnors öde. I deras vä
sen vilar drömmen om släktet — i 
drömmens förverkligande all livets 
sötma och bitterhet. Så åtrådda, så 
älskade, så mäktiga nyss, omgivna 
av make, barn och härd — så en
samma, bortglömda, oigenkännliga 
när de en dag slockna bort i någon 
arm och ödslig utkant av tillvaron. 
Make, barn, välstånd, allt ha de för-
längesedan mistat -— det är endast 
natten som väntar. 

När den förblindande starka makt, 
som kallas kärleken, griper den unga 
Kristin Lavransdotter följer hon den 
med en naturvarelses oöverlagda hän
givenhet. Hon älskar Erlend — hon 
blir Erlends. Hon är ung och ren 
som liljan på marken, när han, den 
prövade, den erfarne vinner henne 
som sin . Hon vet icke själv och lä
saren vet icke heller, i vilken mans 
händer hon lagt sin oskuld, sitt liv. 
Men hon tänker redan, undrande, 
förvånad och med omisskännlig be
svikenhet: Det är alltså om detta alla 
historier äro skrivna! 

Och det blir ur "detta" den all
varliga, gripande skildringen om 
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Kristin Lavransdotter växer fram 
till ett mäktigt epos över mänsklig
hetens kärleksliv. 

Från den dag den unga fagra Kri
stin Lavransdotter blivit Erlends är 
hon liksom märkt. Hela den värld 
som förut varit hennes huld och 
hägn, fadern, modern, gården där
hemma, fylla henne nu med ångest 
och samvetskval. Fasan för upp
täckten "blir en lång tid den starkaste 
känslan inom. henne. Hon är ju en 
redan "bortlovad mö! Därhemma i 
bygden går en redlig man, hennes 
trolovade Simon, och väntar på hen
ne, och på Jörundgård är-o redan väv
stolarna i gång för hennes husfrulin! 
Och under tiden bedrar hon dem 
alla! Hon söker stöd hos Erlend, 
men finner snart med bitter besvi
kelse att det i stället är hon som får 
bli hans styrka och stöd. Men även 
sådan älskar hon honom med varje 
fiber i sin kropp, med varje tanke i 
sin själ. 

Och denne svage, hjälplöste, allt 
förslösande man blir mannen i Kri
stin Lavransdottens liv. 

Hennes öde utvecklas., på samma 
sätt det begynt. På den gård, där 
Erlend Nikulausison gör henne till 
husfru och sina barns mor genom
lever hon allt av lycka och lidande 
av prövningar och besvikelser som. 
kan bli en människa beskärt. 

Det finns oförglömliga sidor i den
na bok: Kristin Lavransdotters för
sta barnsäng — Simons död — Kri
stins och Erlends sista möte. 

Detta sista möte inträffar, när allt 
omkring dem slutligen malts sönder 
mellan deras tvedräkt och strider: 
välstånd, lycka, hägn. Deras äk
tenskapliga tragedi består i den kan
ske icke alldeles ovanliga olycks-
känslan mellan två makar, som trots 
split och strid varken kunna skiljas 
eller finna vägen till varandra mer. 
För Kristin blir Erlend en enda stor 
besvikelse. Han är aldrig där han 
borde vara. I avgörande ögonblick, 
vid varje kritiskt tillfälle då hon 
skulle haft gott av att känna hans 
hand och vilja stilla och säkert 
leda deras förhållanden in i rätt fåra, 
är hon alltid ensam. Hans tankar 
äro på annat håll, hans sorglöshet 
inför deras gemensamma öde nästan 
grämande oansvarig. 

Man måste se denna bakgrund. 
Man måste förstå vad hon genom
gått av svikna förhoppningar, av 
väntan vänd i bitterhet och trots för 
att kunna fatta hela smärtan i de 
förbittrade och i hennes mun så 
främmande ord, hon .slutligen tillro-
par denne man, hon ännu älskar och 
som hon nyss väntat med glödande 
längtan: "Ja, rid, rid djävulen i våld, 
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dit du har drivit mig och kastat allt 
du haft och fått mellan dina händer!" 
Dessa ord bli indirekt Erlend Niku-
laussons bane. Det är de sista stri
dens ord som skiftas i en kärlekssaga, 
som från början kommit på sned, och 
som blir ännu mera snedvriden under 
den allmänna opinionens väldiga 
tryck, men som likväl kan förmå 
den åldrade Kristin Lavransdotter 
till en välsignelse. Ty det var dock 
denna saga som gav henne kärleken. 

Ja, det är för kärlekens gåva Kri
stin Lavransdotter tackar vid sin 
levnads slut. Genom den har hon le
vat rikt och lidit mycket. Sju fagra 
söner ha ringat sig kring hennes 
sköte, fullt upp har hon haft av 
denna världens goda, mäktig har hon 
varit i sitt hus. Kärlekens krans 
har den man hon älskat tryckt på 
hennes fagra huvud, kronan har hon 
burit. Och mätt av liv och år tar 
hon ödmjuk sin sista börda —• korset. 

Det är en av bokens oförgätligaste 
skildringar, när den åldriga Kristin 
Lavransdotter lämnar sina fäders 
gård, där hon idogt styrt och ställt 
såsom Erlends hustru i så många år. 
Men när han icke längre finnes kom
mer en så underlig trötthet över hen
ne — fjädern, som höll henne upp
rätt i strid och id har med ens lik
som brustit. Sönerna, de få som 
leva kvar efter utståndna fäjder och 
olyckor, ha sina egna kvinnor. In
gen behöver Kristin Lavransdotter 
mer, sedan Erlend är borta. 

Aftonens händelsedösa, trötta still
het börjar sluta sig omkring henne. 
Alla som hon äliskat och funnit stöd 
i finnas icke mer. Med fadern, den 
mäktige Lavrans Björgulvsson, en av 
boken's yppersta gestalter, tecknad 
med sådan levande kraft och inner
lighet som endast den kan känna, 
Soim själv har en älskad faders min
ne att vörda — med sin oförlikne
liga fader 'förlorade Kristin Lavrans
dotter sitt starkaste skydd. Över
allt i bygden har det generationsled, 
hon isjälv tillhör, glesnat, de ,flesta 
av dess bekanta och välkända an
sikten äro borta. 

Pilgrimsvägen ligger ödslig och 
stilla framför henne. Hion är icke 
längre ett jag, som härskar och be
gär, endast ett väsen som älskar och 
längtar efter döden. 

Och när den svarta pesten, diger
döden, bryter ut är hon en av sa
mariterna som den skördar. Kanske 
får man se det symboliskt att hennes 
sista omsorg gäller en av världen 
förskjuten kvinna, som dött under 
pesten, och som den grånade Kristin 
Lavransdotter vill förhjälpa att kom
ma till vila i vigd mull. Det är släk
ternas moder, som genomlidit livet 
och vet allt, som ledes av sitt hjär
tas sista stora medkänsla — med
känslan för kvinnan, som i likhet med 
henne själv lidit livets smälek och 
hårdhet för sin stora kärleks och giv-
givmiklhets skull. 

Marie Louise Ingeman. 

— Käre bror, det är ju förskräck
ligt att din hustru fått tvillingar! 
Vilket rysligt skrikande det skall 
vara. 

— Åh, vet du, det är inte så far
ligt. Du förstår den ena tvillingen 
skriker vanligen så ursinnigt, att 
man inte hör den andre. 
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfaok. 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k.  

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

EFTERÊT. 
Hv G. K. 

Nyss såg jag en skimrande rodnad färga 

de strömo/n som lägrats uid horisonten 

och himlen log mot mitt tjusade öga 

uti en härlig bedårande glans . . . 

Men, ack! En minut blott och purpurflamman 

försvann ur min syn och sjönk bakom skogen... 

Énnu en sekund, och himlen uar mörk, 

och mörk uar jorden och mörkt uar liuet... 

Ty när nöjet tömt sin bägare ut 

och allt som tjusade sinnet är slut, 

när hjärtat ej mera så hättigt slår, 

då pulsen längre så het ej bränner; 

när jublet sjungit sin sista ton, 

när glädjen störtats ned från sin tron 

och allt blott kuar uti minnet står . . . 

Då först man liuets gränslösa tomhet känner. 

Göteborgs Idun. 
Den stora kvinnosammanslutning 

i Göteborg, man rpå ledande kvinno
håll planerat, har nu blivit verklig
het sedan ett för ändamålet utlyst 
talrikt besökt möte beslutat bildan
det av "Göteborgs Idun", samt an
tagit stadgar och tillsatt styrelse. 

Den nya sammanslutningen är av
sedd att vara en 'sällskaplig förening 
av kulturellt intresserade kvinnor ur 
olika samhällslager. Den är vidare 
av opolitisk natur och har till upp
gift att ställa till förfogande för sina 
medlemmar en dagligen tillgänglig 
hemtrevlig lokal, där tidningar och 
tidskrifter, uppslagsböcker o. d. av
giftsfritt tillhandahållas och där till
fälle beredes till samspråk och andra 
former av klubbliv. I fråga om 
klubblokalen har man tänkt sig att 
denna till en början otih i avvaktan 
på ett eget hus -skall bestå av en 
större samlingssal, ett läsrum samt 
så många konversationsrum isom an
ses behövliga och klubbens ekonomi 
tillåter. I lokalen skall även serve
ring kunna äga rum i enlighet med 
de föreskrifter styrelsen finner lämp
ligt fastställa. — Föreningens arbets
program upptager även anordnande 
av föredrag, diskussioner och sam-
kväm. Inträdesavgiften är bestämd 
till fem kronor och årsavgiften till 
tio. 

Mötet, som präglades av livfullt 
intresse och entusiasm, valde med 
acklamation fru Elin M. Jansson, f. 
Broström till ordförande samt där
efter genom sluten omröstning, föl
jande-personer till styrelseledamöter: 
fröknarne Thyra Kullgren, Alfrida 
Holmberg och Carola Karlson, fru 

Bertha Burman-Anderson, fröken 
Frida Hjertberg och d:r Gärda Lid-
forss äf Geijerstam. Till suppleanter 
i styrelsen utsågos fröknarne Edith 
Rickberg och Esther Westelius samt 
fru Astri Levison. 

Revisorer blevo fröknarne Nanny 
Lindström och Amelie Lundholm 
med fru Hilma Reimers och fröken 
Ruth Röding som ersättare.. 

"Göteborgs Idun", som vid starten 
erhöll ett hundratal medlemmar, hade 
också glädjen att mottaga en anonym 
gåva på 500 kr. 

En bok 
att minnas. 

Det har alltid varit något gediget, 
fördjupat och själsligt betonat i 
Ernst Norlinds författarskap. Han 
har icke skrivit blott och bart för 
nöjet att skriva eller för att få en 
tillfällig utlösning av ett visist själs
tillstånd, utan han har haft något 
på hjärtat, något att lära, något att 
meddela sina medmänniskor. Han 
ser långt utöver stundens bizarra 
stämningar och söker sig till djupet 
av människornas hjärtan, tålmodigt 
pejlande deras möjligheter på ont och 
gott. Det ligger något av tolstoy-
ansk innerlighet och förlåtande mild
het i hans sätt att betrakta dem, en 
bestämd känsla av att det onda måste 
övervinnas med det goda, och att var
je människosjäl rymmer något av 
gudomlighet. 

Dessa åsikter ha aldrig blivit så 
klart formulerade eller så vackert 
tolkade som i 'hans senaste novellsam-
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ling "Bland tiggare och tänkare". 
Det är skilda noveller och skisser, 
men de behandla ett och samma tema 
och höra ihop som pärlor, uppträdda 
på en tråd. Det är människor och 
typer och fragment av livsöden, som 
kommit innanför diktarens synkrets 
under en vistelse i London. Det är 
spillror av den stora främlingsinva
sionen efter kriget och revolutionen, 
vilka långt från sitt hemland, och 
med smulorna av forna rikedomar, 
kämpa i ensamhet och tysthet, hung
ra, frysa och lida all den förödmju
kelse som drabbar den fattige i värl
den. Dessa forna godsägare och 
magnater, vilka levat som kungar på 
sina gods och förtryckt sina under
havande, få (uppleva en omvärdering 
av alla värden. En prinsessa slutar 
som glasdiskerska på ett hotell, en 
konstnär med europeiskt namn som 
violinist i ett cirkuskapell, och som
liga sjunka ändå djupare. Man fin
ner dem i de små billiga logerings-
ställena i East End och Whitechapel 
eller bland dockornas många obskyra 
element. Gatorna genljuda av deras 
trötta steg, de inrangera sig med 
andra arbetslösa i den otröstligt lån
ga kön utanför kontor och verkstä
der, eller man hittar dem förintade 
med ett skottsår i tinningen. 

Men hos många triumferar mitt 
under eländet och förödmjukelsen 
viljans och andens seger. Där är 
den gamle i East End, som ligger 
lam och giktbruten, men vars fattiga 
vindskupa, strålar av evighetens ljus, 
det ljus som utgår från ett gott och 
kärleksfullt sinne. Där är Jermolof, 
som levat i lyx och överflöd och till
fredsställt sin själ med konst, musik 
och allt vad en rik kultur kunnat 
bjuda honom. Han böjs och formas 
i omständigheternas liårda degel, och 
en dag står han med sin. fiol i ett 
gathörn för att spela in pangar till 
sin värdinnas sjuka barn. Han hade 
så länge gått och väntat på befriel
sen och de forna rättigheterna, rät
tigheten att leva i lyx och överflöd, 
men när befrielsen kommer, och han 
ser möjligheten att börja detta, liv 
på nytt, då 1er han vid tanken. Han 
hade dvalts i så helt andra världar 
att han aldrig skulle finna vägen till
baka. 

Ernst Norlinds bok är en stark och 
välskriven bok, och en bok med djupa 
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Kyrkklockorna ringa in julen. 
Herr Lefèvre, en inbiten ungkarl, 

•tter och ser melankoliskt in i sin 

slocknande brasa. Minnena bemäk-
sig honom, en mängd kära 

.^rgor från barndomens glada fe-
Jter ,äedan från ungdomen med dess 

illusioner, dess förhoppningar, som 
aldrig blevo verklighet. Vad har han 
gjort av dessa år, som så hastigt flytt 
«in kos? Han har ingenting uträt-

tet) icke helt ägnat sig åt någon. En 

ung flicka försmådde en gång i tiden 

hans kärlek, och denna motgång 

tycktes honom så bitter, att ingen
ting vidare var av något värde för 

honom. 
Vid tidpunkten för denna berättel

se hade herr Lefèvre ingen annan 
passion än att samla konstsaker. Han 
äger mycket vackra sådana och går 
nu helt upp i att betrakta och be
undra dem. Ibland känner han väl 
litet samvetsförebråelser över den 
egoistiska tillvaro han för, och för 
att tysta sitt samvete brukar han, 
varje gång han köper ett nytt konst
verk, skicka en rätt så betydande 
summa till välgörande ändamål. Han 
går och gäller för att vara ett origi
nal, under det att han i grund och 
botten är en blyg artistisk och fri
kostig människa. 

På samma gång som kyrkklockor
na hör han nu en sakta ringning på 
tamburdörren. Vem kan det vara? 
Herr Lefèvre väntar tyvärr ingen! 

Man för in en gammal kvinna, som 
bär ett omsorgsfullt inslaget paket. 

— Vad önskar ni, min fru? 
Hon svarar med tveksam och däm

pad röst: — Jag vet, att ni är intres
serad av antikviteter, och jag kommer 
för att fråga, om ni skulle vilja kö
pa den här .. . 

— Får jag se! 

— Det är en stilren klocka,- hon 
daterar sig från — 

Ja, det var en stilren klocka från 
Ludvig XVI:s tid, graciös och litat 
utstyrd, en förgylld Amor vilande 
på en romersk char, dragen av duvor. 

— Ja, det tvivlar jag inte på, men 
jag vill ändå icke köpa den. 

Den stackars gamla! Hon hade så 
länge tvekat, innan hon bestämt sig 

att taga detta steg, innan hon 
kunnat förmå sig att sälja detta fö-
rönål, som hon under 50 år haft in-
"r sina ögon, och :som blivit henne 

f Hur hade hon kunnat göra 
det? TI» 

• -Larar runno ur hennes ögon. 
ar det fattigdom, som framkallade 

ew eller förödmjukelse över kloc-
an' Vars slag blandade sig i alla hen-

nes minnen? 

CENTRALTRYCKERIET, O. ERICSON, GÖTEBORG 1923-

^Ni tycker ej om henne? 
— Det vill jag inte säga, men jag 

köper isynnerhet tavlor, fajanser och 
träsniderier... 

Herr Lefèvre tillade tvekande: — 
Om ni är blottställd, om ni önskar 
un liten hjälp, skall jag gärna ge er. 

Jag ber ej om allmosor. 

—- Kanske ni har några andra an
tikviteter. Jag kan ju få komma 
till er? 

— O nej, inte till mig! 

Han betraktade henne förvånad: 
— A ar skall jag da få ise dem? 

Jag skall komma hit med dem. 
En misstanke grep honom. Tänk, 

om hon hade stulit dem? Han be
traktade noga hennes milda ansikte 
med den regelbundna ovalen, de klara 
ögonen och de djupa fårorna, som 
ymnigt gjutna tårar lämna efter sig. 
Nej, tänkte han för sig .själv, det kan 
ej vara en oärlig kvinna ocih högt 
sade han: — Min fru, ni kan räkna 
på min tystlåtenhet. 

Hon skakade på huvudet och upp
repade: — Ni får inte komma till 
mig. Jag har en liten snusdosa från 
Ludvig XY:s tid. önskar ni se den? 

— Ja visst, kom och visa mig den ; 
men ni måste ge mig er adress, om jag 
har något bud till er . . . 

Med ansträngning frammumlade 
hon: — Vaneaugatan nr 110. 

Sedan slog hon in klockan med 
försiktighet, nästan med en mors öm
het, hälsade och gick sin väg. 

Herr Lefèvre lämnade tamburen 
och inträdde i sin salong. Det var 
ett stort, underbart vackert rum. 
Väggarna voro nedtill beklädda med 
stilrena gotiska träsniderier och över 
dem voro gobelänger i de utsöktaste 
färger. Koppar och emaljer tindrade 
och vapenrustningar gåvo en manlig 
prägel åt denna helgedom. Bland fa
janserna, som prydde väggar och ki
stor fanns en Bernhard Palissy —-
ett historiskt fat, som var det vär
defullaste i hans samling. 

Herr Lefèvre närmade sig ett glas
skåp och sade för sig själv: — Om 
jag tycker om snusdosan skall den 
få sin plats här. 

Den var alltjämt i hans tankar den 
där snusdosan. Den gamla hade ej 
bestämt någon dag. När skulle hon 
komma tillbaka? Han väntade en 
dag, två dagar. Vaneaugatan nr 
110. Det skulle vara en lätt sak för 
honoim att bege sig dit. Varför hade 
kvinnan förbjudit honom att komma. 
Det var väl ett infall av en gammal 
fattig som sett lyckligare dagar. 

Med begäret att bli ägare till do
san, blandade isig nyfikenheten och 
denna blev snart så stark, att herr 
Lefèvre gav vika, gick ut, ropade an 
en automobil, satte sig upp i den och 
gav adressen till chauffören. 

Yagnen stannade framför ett an
språkslöst men mycket propert hus. 
Plötsligt började han undra, vem han 
skulle fråga efter. Han kände sig 
verkligen rådlös. Slutligen vände 
han sig till portvakterskan och bör
jade beskriva personen han sökte. 
Denna funderade utan att kunna för
stå vem det gällde. 

— Ni säger, att det skulle vara en 
gammal kvinna med vitt hår som säl
jer antikviteter. Det känner jag 
verkligen inte till. Jo, vänta, det är 
kanske Mariette, grevinnan d'Ars tjä-

VEM ËR HON? 
Jul dikt a o RUTH HLMÊN. 

Och jungfrun som skulle sig till 
otfesången gå, 

men vilse gick på uägsn 
och kom till hårda klippan 
och knackade på bergadörrn med 

lingrarne små: 

Hon knackade på bergadörrn med 
fingrarne små-

Då glömde hon skogen och him
len den blå. 

Då glömde hon sin barndom, sin 
fader och sin moder, 

sin hjärtans allra käraste, sin 
syster och sin broder. 

Och berget sig öppnar med skat
ternas mängd, 

med strålande salar i längd efter 
längd-

Hu guld är bergefs himmel, dia
manter dess stjärnor. 

Hon blir bergakungens brud, hon 
får slavar och tärnor--

»tiden görs mig lång.» 

Hon vet ej själv hur länge hon 
suttit har därinne. 

Hon drap sin tro och härlek, hon 
lät förgå sitt minne. 

» Ty jag vet att sorgen är tung. » 

Den sagans stolta sköna som gick 
på vilse stig, 

vem var hon, vem är hon, o, sä
gen, sägen mig, 

J, som können att sorgen är tung ! 

Hon vet ej om hon suttit där i 
dagar eller år 

när plötsligt genom berget en ton 
henne når. 

Då vaknar hon, då minns kon, då 
vet hon vem hon är. 

Ett rop om ljus och frihet i hen
nes hjärta skär. 

Det är julens klockor som ringa. 

Då vill hon ut ur berget med den 
gnistrande natten; 

Hon vill byta dess trolldryck mot 
friskt, klart vatten... 

»Statt upp, höga bergakung, drag 
låset if rå / 

Jag längtar kem, jag måste till 
otfesången gå I 

Tiden görs mig lång!» 

Då ekar det i berget au hånande 
skratt. 

Dess tusen stjärnor slockna, det 
blir djupaste natt. 

Till svar blott nyckeln ännu ett 
slag i låset vrides. 

Hon känner hur hon sjunker, i 
tunga järn hon smides. 

Den eld, som bränner henne har 
ej gnistor eller lågor. 

Blott tomma ekot svarar på hen
nes rop och frågor. 

O, sägen mig, vem är hon som 
dessa marter lider 

medan klockorna sjunga sin sång 
i juletider, 

J, som veten att sorgen är tung 1 

Det är långa år hon suttit för
trollad därinne-

Hon dödade sin kärlek, hon lät 
förgå sitt minne. 

Men varje jul i berget höras kloc
korna ringa, 

ty bergets egen stämma måste 
svara och klinga. 

Och starkare och större med varje 
ton som klingar 

blir längtans makt i själen: den 
växer sig till vingar. 

Då känner då förstår hon att inga 
bojor hindra 

en själ att söka himlen. 

Då blir hon glad, då knäpper hon 
åter sina händer 

och barnets bön hon stammar: » vart 
jag i världen länder. 

Du ser mig. Gud min Fader!» 

Då springer berget sönder, då ser 
hon julens stjärna-

Dess sken vill lysa vägen för dem 
som hem sig ärna-

Hon är ej längre fången, ej längre 
vilsegången, 

Ty hon ser himlen öppen-

— Jag kan inte veta det förrän 
jag får se henne. I vilken våning 
bor då den där Mariette? 

— I femte. 
Han sprang lätt uppför trapporna. 

En ringning, och dörren öppnades. I 
dörröppningen syntes den bräckliga, 
lilla varelsen, :som han sökte. 

— Vad för något, är herr Lefèvre 
här! Det var då för illa! 

Han rodnade: — Ja, då ni inte 
låtit höra av er. 

— Jag har inte haft tid. 
— Nu skall ni vara snälla och visa 

mig era antikviteter. 
-Nej. 
— Jag ber er därom. 
— Jag har ej något annat kvar än 

en gobeläng, och den är i fruns rum. 
— Tillåter er fru -mig att kasta en 

blick på den? 
— Jag förstår inte hur ni kan 

vara så envis. 
— Seså, Mariette, var nu medgör-

lig. Priset betyder ingenting, om jag 
tycker om sakerna. 

Hon fattade ett raskt beslut och 
sade: — Nåväl, jag skall släppa in 
er. Ni skall säga till frun, att ni 
är en vän till salig greven. Annars 
blir ni inte mottagen. Ni skall inte 
visa er förvånad över någonting, ni 
får aldrig motsäga henne och inte sä
ga ett ord om mig. 

Och hon för den bestörte herr Le
fèvre till ett rum utan gardiner, där 
en gammal kvinna sitter. Hon tycks 
vara en kvarleva från en annan tids
ålder. 

— Fru grevinna, säger Marietta, 
här kommer herr Lefèvre, en vän till 
herr greven. 

Den gamla damen, som rest sig 
upp, gjorde en liten bugning. Svag 
och liten, som hon var påminte hon 
om ett höstblad, färdigt att falla för 
första vindil. 

— Min herre, jag har inte lyckan 
att se er, men jag skall med nöje 
höra på, vad ni kan ha att säga om 
greven. 

Hon var således blind, grevinnan. 
Han andades lättare. 

—-Jag tackar er, min fru, stam
made han. 

— Var var ni tilsammans med 
greve d'Ars? 

Lefèvre var nära att utbrista: Jag 
har aldrig varit tillsamman med ho
nom, och att rusa därifrån och slänga 
igen dörrarna efter sig. 

Hon fortsatte: — Det var väl vid 
armén, som ni blev vänner. 

— Ja, ja, vid armén. 
— Ack, ja, det är vid armén, som 

de fastaste vänskapsband knytas. 
— Ja visst, min fru, isynnerhet då 

man har så många gemensamma min
nen. 

Han sade vad som helst för något, 
driven av fruktan att väcka grevin
nans misstro. 

Hon återtog samtalet: — Kände 
ni Napoleon III? 

— Ja, d. v. s. till namnet mycket, 
men ej personligen. 

— Det är synd. Han värderade 
mycket min man. Han gav honom 
med egna händer det porträtt av ko
nungen av Rom, som ni ser där på 
väggen; det är en relik från första 
kejsardömet. 

Lefèvre vände sig om, men upp
täckte ej någon målning. Endast en 
gobeläng prydde väggen. 

Låt det bli jul! 
— Inga julklappar! tycks ha bli

vit årets paroll. Man hör det stolt 
förkunnas både här och där — isyn
nerhet där man minst väntat. Det 
tyckes nästan som om somligt gott 
folk ville skryta med att de "sätta 
sig över julen". Inga julklappar, 
ingen gran, ingen överflödig julmat! 
Man tänker, kort sagt, ta de dagar
na precis som vanliga dagar. 

För allt i världen! Är det någon 
som finner nöje i att på julafton 
tära sitt té med smör och b.röd- som 
på en vanlig vardagskväll — -så 
var så god! Men "hos -oss" skall ju
len firas. Vi skola ha både gran 
och gröt -och julmat och långa travar 
av julklappar på vårt grant bekläd
da julbord. 

Varför skulle man göra livet tri
stare än det är! Eller förneka sitt 
barnasinne. Vi glädja oss åt julen. 
Varför skulle ej julen få glädja oss! 
Om vi fylla ett än aldrig så litet rum 
med dess glans och helg bryter sig 
väl någon stråle ut i midvintermörk-
ret — stannar väl alltid återskenet 
av den heliga kvällen kvar i någon 
människosjäl. 

Nej, låt oss icke sitta i mörkret 
och spara! Låt oss tända våra ljus 
ooh skänka våra gåvor med fulla hän
der! Låt oss göra våra sinnen redo 
för den glädjens och allmänkärlekens 
våg, som är i rörelse denna kväll — 
denna underbara kväll —• denna en
da kväll då hjärtat sakta öppnar sig 
för allt, som knackar på! 

T. R. 

— Tycker ni inte att hans drag 
äro uttrycksfulla, och ett sådant be
hag, en sådan melankoli! 

Vid dessa ord hade herr Lefèvre 
en förnimmelse, söm om han stått 
bredvid en vansinnig, men på ett 
tecken av jungfrun svarade han: 

— Ja, det är sant, min fru. 
— Och se här i en ram min mans 

hederslegion och där bredvid en mi
niatyr av honom. Tycker ni, att det 
är likt? 

Det fanns ingenting bredvid henne 
annat än små tomma ramar. 

— Här kan ni också se min mor 
och mina systrar. Man har erbjudit 
mig stora summor för dessa minia
tyrer, men jag är så fästad vid dem, 
att jag ej kunnat skiljas från dem. 
Vill ni vara så god ooh räcka mig 
min mans porträtt? 

Lefèvre tog på måfå en av ra
marna -och räckte den till grevinnan. 

Med en smeksam rörelse lät hon 
fingrarna glida över glaset, bakom 
vilket ej fanns någon bild. 

— Ack, viskade hon, jag känner, 
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îingsgalan 01 

telefon 
resenlkor£ 



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

S K A N D I N A V I S K A  
H E D I T U K T I E B O L A G E T  

GÖTJSBOKO - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000:-

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

(Inj. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rädfrågning; Vard. 1ls 2— ih 3, övriga 
tider efter avtal. 

Tandl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Äkta Porslinsfyllningar. 

Viktoriag. 8. Tel. 8958. Vard. utom lörd. 1—2. 

Kristin Lavransdotter växer fram 
till ett mäktigt epos över mänsklig
hetens kärleksliv. 

Från den dag den unga fagra Kri
stin Lavransdotter blivit Erlends är 
hon liksom märkt. Hela den värld 
som förut varit hennes huld och 
hägn, fadern, modern, gården där
hemma, fylla henne nu med ångest 
och samvetskval. Fasan för upp
täckten "blir en lång tid den starkaste 
känslan inom. henne. Hon är ju en 
redan "bortlovad mö! Därhemma i 
bygden går en redlig man, hennes 
trolovade Simon, och väntar på hen
ne, och på Jörundgård är-o redan väv
stolarna i gång för hennes husfrulin! 
Och under tiden bedrar hon dem 
alla! Hon söker stöd hos Erlend, 
men finner snart med bitter besvi
kelse att det i stället är hon som får 
bli hans styrka och stöd. Men även 
sådan älskar hon honom med varje 
fiber i sin kropp, med varje tanke i 
sin själ. 

Och denne svage, hjälplöste, allt 
förslösande man blir mannen i Kri
stin Lavransdottens liv. 

Hennes öde utvecklas., på samma 
sätt det begynt. På den gård, där 
Erlend Nikulausison gör henne till 
husfru och sina barns mor genom
lever hon allt av lycka och lidande 
av prövningar och besvikelser som. 
kan bli en människa beskärt. 

Det finns oförglömliga sidor i den
na bok: Kristin Lavransdotters för
sta barnsäng — Simons död — Kri
stins och Erlends sista möte. 

Detta sista möte inträffar, när allt 
omkring dem slutligen malts sönder 
mellan deras tvedräkt och strider: 
välstånd, lycka, hägn. Deras äk
tenskapliga tragedi består i den kan
ske icke alldeles ovanliga olycks-
känslan mellan två makar, som trots 
split och strid varken kunna skiljas 
eller finna vägen till varandra mer. 
För Kristin blir Erlend en enda stor 
besvikelse. Han är aldrig där han 
borde vara. I avgörande ögonblick, 
vid varje kritiskt tillfälle då hon 
skulle haft gott av att känna hans 
hand och vilja stilla och säkert 
leda deras förhållanden in i rätt fåra, 
är hon alltid ensam. Hans tankar 
äro på annat håll, hans sorglöshet 
inför deras gemensamma öde nästan 
grämande oansvarig. 

Man måste se denna bakgrund. 
Man måste förstå vad hon genom
gått av svikna förhoppningar, av 
väntan vänd i bitterhet och trots för 
att kunna fatta hela smärtan i de 
förbittrade och i hennes mun så 
främmande ord, hon .slutligen tillro-
par denne man, hon ännu älskar och 
som hon nyss väntat med glödande 
längtan: "Ja, rid, rid djävulen i våld, 
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dit du har drivit mig och kastat allt 
du haft och fått mellan dina händer!" 
Dessa ord bli indirekt Erlend Niku-
laussons bane. Det är de sista stri
dens ord som skiftas i en kärlekssaga, 
som från början kommit på sned, och 
som blir ännu mera snedvriden under 
den allmänna opinionens väldiga 
tryck, men som likväl kan förmå 
den åldrade Kristin Lavransdotter 
till en välsignelse. Ty det var dock 
denna saga som gav henne kärleken. 

Ja, det är för kärlekens gåva Kri
stin Lavransdotter tackar vid sin 
levnads slut. Genom den har hon le
vat rikt och lidit mycket. Sju fagra 
söner ha ringat sig kring hennes 
sköte, fullt upp har hon haft av 
denna världens goda, mäktig har hon 
varit i sitt hus. Kärlekens krans 
har den man hon älskat tryckt på 
hennes fagra huvud, kronan har hon 
burit. Och mätt av liv och år tar 
hon ödmjuk sin sista börda —• korset. 

Det är en av bokens oförgätligaste 
skildringar, när den åldriga Kristin 
Lavransdotter lämnar sina fäders 
gård, där hon idogt styrt och ställt 
såsom Erlends hustru i så många år. 
Men när han icke längre finnes kom
mer en så underlig trötthet över hen
ne — fjädern, som höll henne upp
rätt i strid och id har med ens lik
som brustit. Sönerna, de få som 
leva kvar efter utståndna fäjder och 
olyckor, ha sina egna kvinnor. In
gen behöver Kristin Lavransdotter 
mer, sedan Erlend är borta. 

Aftonens händelsedösa, trötta still
het börjar sluta sig omkring henne. 
Alla som hon äliskat och funnit stöd 
i finnas icke mer. Med fadern, den 
mäktige Lavrans Björgulvsson, en av 
boken's yppersta gestalter, tecknad 
med sådan levande kraft och inner
lighet som endast den kan känna, 
Soim själv har en älskad faders min
ne att vörda — med sin oförlikne
liga fader 'förlorade Kristin Lavrans
dotter sitt starkaste skydd. Över
allt i bygden har det generationsled, 
hon isjälv tillhör, glesnat, de ,flesta 
av dess bekanta och välkända an
sikten äro borta. 

Pilgrimsvägen ligger ödslig och 
stilla framför henne. Hion är icke 
längre ett jag, som härskar och be
gär, endast ett väsen som älskar och 
längtar efter döden. 

Och när den svarta pesten, diger
döden, bryter ut är hon en av sa
mariterna som den skördar. Kanske 
får man se det symboliskt att hennes 
sista omsorg gäller en av världen 
förskjuten kvinna, som dött under 
pesten, och som den grånade Kristin 
Lavransdotter vill förhjälpa att kom
ma till vila i vigd mull. Det är släk
ternas moder, som genomlidit livet 
och vet allt, som ledes av sitt hjär
tas sista stora medkänsla — med
känslan för kvinnan, som i likhet med 
henne själv lidit livets smälek och 
hårdhet för sin stora kärleks och giv-
givmiklhets skull. 

Marie Louise Ingeman. 

— Käre bror, det är ju förskräck
ligt att din hustru fått tvillingar! 
Vilket rysligt skrikande det skall 
vara. 

— Åh, vet du, det är inte så far
ligt. Du förstår den ena tvillingen 
skriker vanligen så ursinnigt, att 
man inte hör den andre. 
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfaok. 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k.  

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

EFTERÊT. 
Hv G. K. 

Nyss såg jag en skimrande rodnad färga 

de strömo/n som lägrats uid horisonten 

och himlen log mot mitt tjusade öga 

uti en härlig bedårande glans . . . 

Men, ack! En minut blott och purpurflamman 

försvann ur min syn och sjönk bakom skogen... 

Énnu en sekund, och himlen uar mörk, 

och mörk uar jorden och mörkt uar liuet... 

Ty när nöjet tömt sin bägare ut 

och allt som tjusade sinnet är slut, 

när hjärtat ej mera så hättigt slår, 

då pulsen längre så het ej bränner; 

när jublet sjungit sin sista ton, 

när glädjen störtats ned från sin tron 

och allt blott kuar uti minnet står . . . 

Då först man liuets gränslösa tomhet känner. 

Göteborgs Idun. 
Den stora kvinnosammanslutning 

i Göteborg, man rpå ledande kvinno
håll planerat, har nu blivit verklig
het sedan ett för ändamålet utlyst 
talrikt besökt möte beslutat bildan
det av "Göteborgs Idun", samt an
tagit stadgar och tillsatt styrelse. 

Den nya sammanslutningen är av
sedd att vara en 'sällskaplig förening 
av kulturellt intresserade kvinnor ur 
olika samhällslager. Den är vidare 
av opolitisk natur och har till upp
gift att ställa till förfogande för sina 
medlemmar en dagligen tillgänglig 
hemtrevlig lokal, där tidningar och 
tidskrifter, uppslagsböcker o. d. av
giftsfritt tillhandahållas och där till
fälle beredes till samspråk och andra 
former av klubbliv. I fråga om 
klubblokalen har man tänkt sig att 
denna till en början otih i avvaktan 
på ett eget hus -skall bestå av en 
större samlingssal, ett läsrum samt 
så många konversationsrum isom an
ses behövliga och klubbens ekonomi 
tillåter. I lokalen skall även serve
ring kunna äga rum i enlighet med 
de föreskrifter styrelsen finner lämp
ligt fastställa. — Föreningens arbets
program upptager även anordnande 
av föredrag, diskussioner och sam-
kväm. Inträdesavgiften är bestämd 
till fem kronor och årsavgiften till 
tio. 

Mötet, som präglades av livfullt 
intresse och entusiasm, valde med 
acklamation fru Elin M. Jansson, f. 
Broström till ordförande samt där
efter genom sluten omröstning, föl
jande-personer till styrelseledamöter: 
fröknarne Thyra Kullgren, Alfrida 
Holmberg och Carola Karlson, fru 

Bertha Burman-Anderson, fröken 
Frida Hjertberg och d:r Gärda Lid-
forss äf Geijerstam. Till suppleanter 
i styrelsen utsågos fröknarne Edith 
Rickberg och Esther Westelius samt 
fru Astri Levison. 

Revisorer blevo fröknarne Nanny 
Lindström och Amelie Lundholm 
med fru Hilma Reimers och fröken 
Ruth Röding som ersättare.. 

"Göteborgs Idun", som vid starten 
erhöll ett hundratal medlemmar, hade 
också glädjen att mottaga en anonym 
gåva på 500 kr. 

En bok 
att minnas. 

Det har alltid varit något gediget, 
fördjupat och själsligt betonat i 
Ernst Norlinds författarskap. Han 
har icke skrivit blott och bart för 
nöjet att skriva eller för att få en 
tillfällig utlösning av ett visist själs
tillstånd, utan han har haft något 
på hjärtat, något att lära, något att 
meddela sina medmänniskor. Han 
ser långt utöver stundens bizarra 
stämningar och söker sig till djupet 
av människornas hjärtan, tålmodigt 
pejlande deras möjligheter på ont och 
gott. Det ligger något av tolstoy-
ansk innerlighet och förlåtande mild
het i hans sätt att betrakta dem, en 
bestämd känsla av att det onda måste 
övervinnas med det goda, och att var
je människosjäl rymmer något av 
gudomlighet. 

Dessa åsikter ha aldrig blivit så 
klart formulerade eller så vackert 
tolkade som i 'hans senaste novellsam-

BOOTJ och 
BOTTINER 

Fisktorget 
-ar l  Jonai  

NordenskJOIdsgat 
Finaler j  Car l  Jonansgatan 60 

mamma . 

aMiByJfiistads matäasun. 

Förlovar 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 
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Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 
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En välkommen Julklapp. 
Handmâlade damunderkläder i siden. 

Korsettskyddare från 8:50. 

N Y A  K O R S E T T M A G A S  I  N E T  
Kyrkogatan 41. Telef. 15020. 

ling "Bland tiggare och tänkare". 
Det är skilda noveller och skisser, 
men de behandla ett och samma tema 
och höra ihop som pärlor, uppträdda 
på en tråd. Det är människor och 
typer och fragment av livsöden, som 
kommit innanför diktarens synkrets 
under en vistelse i London. Det är 
spillror av den stora främlingsinva
sionen efter kriget och revolutionen, 
vilka långt från sitt hemland, och 
med smulorna av forna rikedomar, 
kämpa i ensamhet och tysthet, hung
ra, frysa och lida all den förödmju
kelse som drabbar den fattige i värl
den. Dessa forna godsägare och 
magnater, vilka levat som kungar på 
sina gods och förtryckt sina under
havande, få (uppleva en omvärdering 
av alla värden. En prinsessa slutar 
som glasdiskerska på ett hotell, en 
konstnär med europeiskt namn som 
violinist i ett cirkuskapell, och som
liga sjunka ändå djupare. Man fin
ner dem i de små billiga logerings-
ställena i East End och Whitechapel 
eller bland dockornas många obskyra 
element. Gatorna genljuda av deras 
trötta steg, de inrangera sig med 
andra arbetslösa i den otröstligt lån
ga kön utanför kontor och verkstä
der, eller man hittar dem förintade 
med ett skottsår i tinningen. 

Men hos många triumferar mitt 
under eländet och förödmjukelsen 
viljans och andens seger. Där är 
den gamle i East End, som ligger 
lam och giktbruten, men vars fattiga 
vindskupa, strålar av evighetens ljus, 
det ljus som utgår från ett gott och 
kärleksfullt sinne. Där är Jermolof, 
som levat i lyx och överflöd och till
fredsställt sin själ med konst, musik 
och allt vad en rik kultur kunnat 
bjuda honom. Han böjs och formas 
i omständigheternas liårda degel, och 
en dag står han med sin. fiol i ett 
gathörn för att spela in pangar till 
sin värdinnas sjuka barn. Han hade 
så länge gått och väntat på befriel
sen och de forna rättigheterna, rät
tigheten att leva i lyx och överflöd, 
men när befrielsen kommer, och han 
ser möjligheten att börja detta, liv 
på nytt, då 1er han vid tanken. Han 
hade dvalts i så helt andra världar 
att han aldrig skulle finna vägen till
baka. 

Ernst Norlinds bok är en stark och 
välskriven bok, och en bok med djupa 
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Konstflitens Flossamatta 
Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig- ^ 
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JULSIDORHA 
KVINNORNAS TIDNING 

N:o 49 B. 

Det 
lycKobringande 

besöket. 
T. 

Kyrkklockorna ringa in julen. 
Herr Lefèvre, en inbiten ungkarl, 

•tter och ser melankoliskt in i sin 

slocknande brasa. Minnena bemäk-
sig honom, en mängd kära 

.^rgor från barndomens glada fe-
Jter ,äedan från ungdomen med dess 

illusioner, dess förhoppningar, som 
aldrig blevo verklighet. Vad har han 
gjort av dessa år, som så hastigt flytt 
«in kos? Han har ingenting uträt-

tet) icke helt ägnat sig åt någon. En 

ung flicka försmådde en gång i tiden 

hans kärlek, och denna motgång 

tycktes honom så bitter, att ingen
ting vidare var av något värde för 

honom. 
Vid tidpunkten för denna berättel

se hade herr Lefèvre ingen annan 
passion än att samla konstsaker. Han 
äger mycket vackra sådana och går 
nu helt upp i att betrakta och be
undra dem. Ibland känner han väl 
litet samvetsförebråelser över den 
egoistiska tillvaro han för, och för 
att tysta sitt samvete brukar han, 
varje gång han köper ett nytt konst
verk, skicka en rätt så betydande 
summa till välgörande ändamål. Han 
går och gäller för att vara ett origi
nal, under det att han i grund och 
botten är en blyg artistisk och fri
kostig människa. 

På samma gång som kyrkklockor
na hör han nu en sakta ringning på 
tamburdörren. Vem kan det vara? 
Herr Lefèvre väntar tyvärr ingen! 

Man för in en gammal kvinna, som 
bär ett omsorgsfullt inslaget paket. 

— Vad önskar ni, min fru? 
Hon svarar med tveksam och däm

pad röst: — Jag vet, att ni är intres
serad av antikviteter, och jag kommer 
för att fråga, om ni skulle vilja kö
pa den här .. . 

— Får jag se! 

— Det är en stilren klocka,- hon 
daterar sig från — 

Ja, det var en stilren klocka från 
Ludvig XVI:s tid, graciös och litat 
utstyrd, en förgylld Amor vilande 
på en romersk char, dragen av duvor. 

— Ja, det tvivlar jag inte på, men 
jag vill ändå icke köpa den. 

Den stackars gamla! Hon hade så 
länge tvekat, innan hon bestämt sig 

att taga detta steg, innan hon 
kunnat förmå sig att sälja detta fö-
rönål, som hon under 50 år haft in-
"r sina ögon, och :som blivit henne 

f Hur hade hon kunnat göra 
det? TI» 

• -Larar runno ur hennes ögon. 
ar det fattigdom, som framkallade 

ew eller förödmjukelse över kloc-
an' Vars slag blandade sig i alla hen-

nes minnen? 
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^Ni tycker ej om henne? 
— Det vill jag inte säga, men jag 

köper isynnerhet tavlor, fajanser och 
träsniderier... 

Herr Lefèvre tillade tvekande: — 
Om ni är blottställd, om ni önskar 
un liten hjälp, skall jag gärna ge er. 

Jag ber ej om allmosor. 

—- Kanske ni har några andra an
tikviteter. Jag kan ju få komma 
till er? 

— O nej, inte till mig! 

Han betraktade henne förvånad: 
— A ar skall jag da få ise dem? 

Jag skall komma hit med dem. 
En misstanke grep honom. Tänk, 

om hon hade stulit dem? Han be
traktade noga hennes milda ansikte 
med den regelbundna ovalen, de klara 
ögonen och de djupa fårorna, som 
ymnigt gjutna tårar lämna efter sig. 
Nej, tänkte han för sig .själv, det kan 
ej vara en oärlig kvinna ocih högt 
sade han: — Min fru, ni kan räkna 
på min tystlåtenhet. 

Hon skakade på huvudet och upp
repade: — Ni får inte komma till 
mig. Jag har en liten snusdosa från 
Ludvig XY:s tid. önskar ni se den? 

— Ja visst, kom och visa mig den ; 
men ni måste ge mig er adress, om jag 
har något bud till er . . . 

Med ansträngning frammumlade 
hon: — Vaneaugatan nr 110. 

Sedan slog hon in klockan med 
försiktighet, nästan med en mors öm
het, hälsade och gick sin väg. 

Herr Lefèvre lämnade tamburen 
och inträdde i sin salong. Det var 
ett stort, underbart vackert rum. 
Väggarna voro nedtill beklädda med 
stilrena gotiska träsniderier och över 
dem voro gobelänger i de utsöktaste 
färger. Koppar och emaljer tindrade 
och vapenrustningar gåvo en manlig 
prägel åt denna helgedom. Bland fa
janserna, som prydde väggar och ki
stor fanns en Bernhard Palissy —-
ett historiskt fat, som var det vär
defullaste i hans samling. 

Herr Lefèvre närmade sig ett glas
skåp och sade för sig själv: — Om 
jag tycker om snusdosan skall den 
få sin plats här. 

Den var alltjämt i hans tankar den 
där snusdosan. Den gamla hade ej 
bestämt någon dag. När skulle hon 
komma tillbaka? Han väntade en 
dag, två dagar. Vaneaugatan nr 
110. Det skulle vara en lätt sak för 
honoim att bege sig dit. Varför hade 
kvinnan förbjudit honom att komma. 
Det var väl ett infall av en gammal 
fattig som sett lyckligare dagar. 

Med begäret att bli ägare till do
san, blandade isig nyfikenheten och 
denna blev snart så stark, att herr 
Lefèvre gav vika, gick ut, ropade an 
en automobil, satte sig upp i den och 
gav adressen till chauffören. 

Yagnen stannade framför ett an
språkslöst men mycket propert hus. 
Plötsligt började han undra, vem han 
skulle fråga efter. Han kände sig 
verkligen rådlös. Slutligen vände 
han sig till portvakterskan och bör
jade beskriva personen han sökte. 
Denna funderade utan att kunna för
stå vem det gällde. 

— Ni säger, att det skulle vara en 
gammal kvinna med vitt hår som säl
jer antikviteter. Det känner jag 
verkligen inte till. Jo, vänta, det är 
kanske Mariette, grevinnan d'Ars tjä-

VEM ËR HON? 
Jul dikt a o RUTH HLMÊN. 

Och jungfrun som skulle sig till 
otfesången gå, 

men vilse gick på uägsn 
och kom till hårda klippan 
och knackade på bergadörrn med 

lingrarne små: 

Hon knackade på bergadörrn med 
fingrarne små-

Då glömde hon skogen och him
len den blå. 

Då glömde hon sin barndom, sin 
fader och sin moder, 

sin hjärtans allra käraste, sin 
syster och sin broder. 

Och berget sig öppnar med skat
ternas mängd, 

med strålande salar i längd efter 
längd-

Hu guld är bergefs himmel, dia
manter dess stjärnor. 

Hon blir bergakungens brud, hon 
får slavar och tärnor--

»tiden görs mig lång.» 

Hon vet ej själv hur länge hon 
suttit har därinne. 

Hon drap sin tro och härlek, hon 
lät förgå sitt minne. 

» Ty jag vet att sorgen är tung. » 

Den sagans stolta sköna som gick 
på vilse stig, 

vem var hon, vem är hon, o, sä
gen, sägen mig, 

J, som können att sorgen är tung ! 

Hon vet ej om hon suttit där i 
dagar eller år 

när plötsligt genom berget en ton 
henne når. 

Då vaknar hon, då minns kon, då 
vet hon vem hon är. 

Ett rop om ljus och frihet i hen
nes hjärta skär. 

Det är julens klockor som ringa. 

Då vill hon ut ur berget med den 
gnistrande natten; 

Hon vill byta dess trolldryck mot 
friskt, klart vatten... 

»Statt upp, höga bergakung, drag 
låset if rå / 

Jag längtar kem, jag måste till 
otfesången gå I 

Tiden görs mig lång!» 

Då ekar det i berget au hånande 
skratt. 

Dess tusen stjärnor slockna, det 
blir djupaste natt. 

Till svar blott nyckeln ännu ett 
slag i låset vrides. 

Hon känner hur hon sjunker, i 
tunga järn hon smides. 

Den eld, som bränner henne har 
ej gnistor eller lågor. 

Blott tomma ekot svarar på hen
nes rop och frågor. 

O, sägen mig, vem är hon som 
dessa marter lider 

medan klockorna sjunga sin sång 
i juletider, 

J, som veten att sorgen är tung 1 

Det är långa år hon suttit för
trollad därinne-

Hon dödade sin kärlek, hon lät 
förgå sitt minne. 

Men varje jul i berget höras kloc
korna ringa, 

ty bergets egen stämma måste 
svara och klinga. 

Och starkare och större med varje 
ton som klingar 

blir längtans makt i själen: den 
växer sig till vingar. 

Då känner då förstår hon att inga 
bojor hindra 

en själ att söka himlen. 

Då blir hon glad, då knäpper hon 
åter sina händer 

och barnets bön hon stammar: » vart 
jag i världen länder. 

Du ser mig. Gud min Fader!» 

Då springer berget sönder, då ser 
hon julens stjärna-

Dess sken vill lysa vägen för dem 
som hem sig ärna-

Hon är ej längre fången, ej längre 
vilsegången, 

Ty hon ser himlen öppen-

— Jag kan inte veta det förrän 
jag får se henne. I vilken våning 
bor då den där Mariette? 

— I femte. 
Han sprang lätt uppför trapporna. 

En ringning, och dörren öppnades. I 
dörröppningen syntes den bräckliga, 
lilla varelsen, :som han sökte. 

— Vad för något, är herr Lefèvre 
här! Det var då för illa! 

Han rodnade: — Ja, då ni inte 
låtit höra av er. 

— Jag har inte haft tid. 
— Nu skall ni vara snälla och visa 

mig era antikviteter. 
-Nej. 
— Jag ber er därom. 
— Jag har ej något annat kvar än 

en gobeläng, och den är i fruns rum. 
— Tillåter er fru -mig att kasta en 

blick på den? 
— Jag förstår inte hur ni kan 

vara så envis. 
— Seså, Mariette, var nu medgör-

lig. Priset betyder ingenting, om jag 
tycker om sakerna. 

Hon fattade ett raskt beslut och 
sade: — Nåväl, jag skall släppa in 
er. Ni skall säga till frun, att ni 
är en vän till salig greven. Annars 
blir ni inte mottagen. Ni skall inte 
visa er förvånad över någonting, ni 
får aldrig motsäga henne och inte sä
ga ett ord om mig. 

Och hon för den bestörte herr Le
fèvre till ett rum utan gardiner, där 
en gammal kvinna sitter. Hon tycks 
vara en kvarleva från en annan tids
ålder. 

— Fru grevinna, säger Marietta, 
här kommer herr Lefèvre, en vän till 
herr greven. 

Den gamla damen, som rest sig 
upp, gjorde en liten bugning. Svag 
och liten, som hon var påminte hon 
om ett höstblad, färdigt att falla för 
första vindil. 

— Min herre, jag har inte lyckan 
att se er, men jag skall med nöje 
höra på, vad ni kan ha att säga om 
greven. 

Hon var således blind, grevinnan. 
Han andades lättare. 

—-Jag tackar er, min fru, stam
made han. 

— Var var ni tilsammans med 
greve d'Ars? 

Lefèvre var nära att utbrista: Jag 
har aldrig varit tillsamman med ho
nom, och att rusa därifrån och slänga 
igen dörrarna efter sig. 

Hon fortsatte: — Det var väl vid 
armén, som ni blev vänner. 

— Ja, ja, vid armén. 
— Ack, ja, det är vid armén, som 

de fastaste vänskapsband knytas. 
— Ja visst, min fru, isynnerhet då 

man har så många gemensamma min
nen. 

Han sade vad som helst för något, 
driven av fruktan att väcka grevin
nans misstro. 

Hon återtog samtalet: — Kände 
ni Napoleon III? 

— Ja, d. v. s. till namnet mycket, 
men ej personligen. 

— Det är synd. Han värderade 
mycket min man. Han gav honom 
med egna händer det porträtt av ko
nungen av Rom, som ni ser där på 
väggen; det är en relik från första 
kejsardömet. 

Lefèvre vände sig om, men upp
täckte ej någon målning. Endast en 
gobeläng prydde väggen. 

Låt det bli jul! 
— Inga julklappar! tycks ha bli

vit årets paroll. Man hör det stolt 
förkunnas både här och där — isyn
nerhet där man minst väntat. Det 
tyckes nästan som om somligt gott 
folk ville skryta med att de "sätta 
sig över julen". Inga julklappar, 
ingen gran, ingen överflödig julmat! 
Man tänker, kort sagt, ta de dagar
na precis som vanliga dagar. 

För allt i världen! Är det någon 
som finner nöje i att på julafton 
tära sitt té med smör och b.röd- som 
på en vanlig vardagskväll — -så 
var så god! Men "hos -oss" skall ju
len firas. Vi skola ha både gran 
och gröt -och julmat och långa travar 
av julklappar på vårt grant bekläd
da julbord. 

Varför skulle man göra livet tri
stare än det är! Eller förneka sitt 
barnasinne. Vi glädja oss åt julen. 
Varför skulle ej julen få glädja oss! 
Om vi fylla ett än aldrig så litet rum 
med dess glans och helg bryter sig 
väl någon stråle ut i midvintermörk-
ret — stannar väl alltid återskenet 
av den heliga kvällen kvar i någon 
människosjäl. 

Nej, låt oss icke sitta i mörkret 
och spara! Låt oss tända våra ljus 
ooh skänka våra gåvor med fulla hän
der! Låt oss göra våra sinnen redo 
för den glädjens och allmänkärlekens 
våg, som är i rörelse denna kväll — 
denna underbara kväll —• denna en
da kväll då hjärtat sakta öppnar sig 
för allt, som knackar på! 

T. R. 

— Tycker ni inte att hans drag 
äro uttrycksfulla, och ett sådant be
hag, en sådan melankoli! 

Vid dessa ord hade herr Lefèvre 
en förnimmelse, söm om han stått 
bredvid en vansinnig, men på ett 
tecken av jungfrun svarade han: 

— Ja, det är sant, min fru. 
— Och se här i en ram min mans 

hederslegion och där bredvid en mi
niatyr av honom. Tycker ni, att det 
är likt? 

Det fanns ingenting bredvid henne 
annat än små tomma ramar. 

— Här kan ni också se min mor 
och mina systrar. Man har erbjudit 
mig stora summor för dessa minia
tyrer, men jag är så fästad vid dem, 
att jag ej kunnat skiljas från dem. 
Vill ni vara så god ooh räcka mig 
min mans porträtt? 

Lefèvre tog på måfå en av ra
marna -och räckte den till grevinnan. 

Med en smeksam rörelse lät hon 
fingrarna glida över glaset, bakom 
vilket ej fanns någon bild. 

— Ack, viskade hon, jag känner, 
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Praktiska Kärkomna — Billiga — 
såsom MATTOR alla slag. GARDINER, FILTAR, 
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FILTTOFFLOR, VAXDUK, GALOSCHER, PARA
PLYER, RESEFFEKTER, BARNVAGRAR, DOCK-

VAGNAR SLÄDAR m. m., m. m. 

Alltid bäst I hos Alltid billigast! 
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Kaffe i im. gammalsilverskrin- och burkar. 
Ett gott kaffe! En praktisk hushållsask! 

Den bästa julklappen ! 
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Innehavare: ANNA SÄRNBLOM 

DROTTNINGGATAN SO. TEL. 15S88 

OBS. I Nya adressen. 

^ Stort, rikhaltigt lager av vackra arbeten för julen. 

att detta porträtt betraktar mig, och 
det är som om jag också såge det. 
Gud vare lov, som aldrig släcker 
minnets ögon. Hur kära voro vi ej, 
både han och jag, i dessa gamla sa
ker, som ha överlevat honom. Se 
här, min herre, det är kejsarinnan 
Eugénie, som givit mig denna sev-
rès-vas och den här pastellen av La
tour. 

Hon var säkerligen inte vid sina 
sinnens fulla bruk. Det enda, som 
fanns, av det hon nämnt, var heders
legionen. Han ansåg sig böra gå in 
på hennes idéer: — Det finns verk
liga konstverk i ert rum. Det är en 
fägnad för ögat. 

Grevinnan var förtjust: — Ni sät
ter också värde på konstsaker, min 
herre? I så fall kommer ni bra över
ens med oss, ty cmin duktiga Mari
ette älskar dem också. Hon skulle 
ha lika .svårt att skiljas från våra 
reliker som jag. Vad tänker ni om 
mina Bernard Palissy? Här är det 
ryktbara fatet: ormen vid lotusblom
man. 

Herr Lefévre blev bestört. På den 
gamla damens beskrivning kände han 
igen mästerverket i sin egen samling, 
denne Bernard Palissy, som var fö
remål för så mycken beundran i hans 
egen salong. Han hade köpt den och 
var så glad över fyndet. Yar hade 
han fått den ifrån? Jo, på hotel 
Drouot på auktionen efter herr F., 
som hade en så storartad fajanssam
ling. Han erinrade sig nu, att det 
fanns en liten lapp påklistrad på 
baksidan av fatet, och att det stod 
på den d'Ars samling. Vad betydde 
nu allt detta? 

Jo, nu gick ett ljus upp för honoim. 
Han befann sig ej inför en vansin
nig utan inför ett offer. Den stac
kars blinda hade berövats sina konst
saker, och sedan hade de sålts. Le
févre lade band på sin harm och 
tänkte, att han hädanefter skulle veta 
att försvara den gamla blinda. Då 
visiten var slut, reste han sig ooh 
gick ut, i det han gjorde tecken åt 
Mariette att följa sig. Denna såg 
frågande på honom med sina klara 
ögon samt följde honom ut i det 
yttre rummet. 

— Olyckliga, utbrast herr Le
févre, hur har ni kunnat handla på 
detta sätt? 

— Vad har jag gjort! utropade 
hon. 

— Det vet ni alltför väl. Ni har 
bestulit denna fattiga, gamla dam! 

Hon betraktade honom ett ögon
blick bestört, men sedan förstod hon, 
och sjönk ner på golvet med ansiktet 
i sitt förkläde så att herr Lefévre 
endast såg hennes smala rygg, som 
skakades av snyftningar. 

— O, klagade hon, har ni verk
ligen kunnat tro, att jag ... Då skall 
ni också bli den förste, som får veta, 
vad jag gjort för henne. — Jag dyr
kar min stackars fru. När herr gre
ven dog, sade han till mig: Vårda 
henne väl, och jag lovade honoim det. 
Och sedan blev hon blind. Hon för
lorade sin förmögenhet, och har al
drig haft en aning därom. Jag hade 
nycklarna och kupongerna. En dag 
sade notarien till mig, att hennes 
värdepapper voro värdelösa. Vi voro 
ruinerade. Jag hade lite besparin
gar, jag skänkte henne dem, utan att 
säga henne det. Då denna inkomst
källa var utsinad, bôrjadç jag sälja 
hennes konstsaker. Kunde det und
vikas? Jag kunde ej låta henne dö 
av svält. Tror. ni det var utan lidan
de för mig. Varje gång jag tog en 
av hennes skatter, då jag stal från 
henne, som ni säger, tycktes det mig, 
att jag sålde mina egna barn. De 
tomma platserna, sakerna lämnat ef
ter sig, äro liksom gravar. Lyck
ligtvis har hon testamenterat mig 
allt vad hon äger, så att jag ej be
höver avlägga räkenskap för hennes 
ägodelar. Min stackars kära fru! 
Hon brukar säga till mig: du har 
det besvärligt, Mariette, men du kom
mer att bli belönad en dag. 

Och, frågade Lefévre, när det 
ej mer finns några konstsaker att 

sälja? 
Ah, de komma nog att räcka 

henne ut! 
— Ja, men hur går det då med 

er? 

Hon skakade på huvudet: — Med 
mig blir det alltid någon råd. Jag 
skall arbeta, och när jag ej orkar 
längre kommer jag väl på fattighuset. 

— Vill ni visa mig den där snus
dosan Ludvig XV, sade han. 

— Här är den, min herre. 

Han kunde ej urskilja snusdosan, 
ty något för honom ovanligt för
dunklade hans syn. Han tog den 
fina dosan, stoppade den i sin ficka 
och räckte Mariette två tusenfrancs-

sedlar. 

— Det är den säkerligen värd, 

mumlade han. 

Den gamla tjänarinnan ville ej ta 
emot dem. 

Han hörde ej längre på henne, 
utan rusade ner för trapporna. Han 
blygdos över de tårar, som emot hans 
vilja runno ned i hans mustascher. 

II. 

Dagarna gingo. Leiévre tänkte 
ofta på grevinnan d'Ars o. den gamla 
Mariette. En vacker februariefter
middag begav han sig till Vaneauga-
tan. Han gick raskt och gnolade 
på en visa. 

Han är framme, över porten hän
ger ett draperi, som anger, att en be
gravning skall äga rum. En tanke 
slår honom <med förskräckelse: Ma
riette! Hol är kanske död. Vad 
skall då hennes stackars gamla mat
mor ta sig till? 

Han rusar upp för de fem trap
porna och ringer. Han hör tjänar-
innans lätta steg. Hennes ansikte 
vittnar om vad som hänt — grevin
nan är död. 

Mariette torkar sina ögon och vis
kar: — Ja, hon ser nu, och jag hop
pas, att hon förlåter mig . . . 

Sedan den ödmjuka och trogna vän
nen fyllt de sista plikterna mot den 
döda, gick hon till Lefévre. Hon 
ville säga honom farväl innan hon 
återvände till sin hembygd, där ej 
något annat återstod av dem, som 
känt henne än några namn på en 
gravsten. Herr Lefévre hälsade hen
ne med ett glatt: — Goddag, Ma
riette, jaså ni kommer för att ge mig 
ett svar. 

— Ett svar på vad? 

— Jo, jag skrev till er i morgse,, 
och nu är det bättre att talas munt
ligt vid. Vill ni ta plats hos mig? 

— Hos er, upprepade hon och hen
nes ansikte, fick ett förklarat ut
tryck. 

— Ja, ni skulle glädja mig, och ni 
skulle återfinna flera av era barn. 

Han öppnade dörren, som ledde till 
salongen. Mariette trodde ett ögon
blick, att hon var i ett förtrollat 
land. De flesta .av grevinnans konst
saker befunno sig där, pastellen av 
Latour, konungens av Rom porträtt, 
miniatyrerna. Hon skyndade till 
fondväggen. Hon hade sett och igen
känt skatten i d'Arska samlingen, 
Bernard Palissy, som hon måst sälja 
en dag, då de varit utan tillgångar. 

— Ack, min stackars matmor, ut
ropade hon, det är ni som fört mig 
hit för att åter få se alla dessa före
mål, som ni älskade. Er Mariette 
skall sköta om dem av allt sitt 
hjärta. 

Och vändande sig mot Lefévre med 
ansiktet strålande av tacksamhet sade 
hon ett från hjärtat kommande tack. 
— Ser ni, det bragte mig lycka att 
jag kom till er den där gången på 
juldagen. 

(La Femme). 
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Vi som skriva detta för Kvinnor
nas Tidning äro tvillingsystrar, 9 år 
gamla, och vi heta Tafsan och Pyt-
tan. 

Historien, som är riktigt sann, 
kommer att handla om våra dockor, 
inest om en av dem. 

Vi ha tillsammans tjugusju doc
kor, om vi medräkna Apan och Nalle 
Björn, som också heter Bengt Johan, 
och taxen Daddy Hoppare, som vi 
köpte åt oss i Barnens Paradis på ut
ställningen i Gröteborg, och vi kunna 
gott ta dem med, för de äro lika 
kloka som riktiga dockor. Vi kunde 
gärna skriva riktiga människor, för 
så kloka äro dem. 

Vi ha en väldans snäll mamma, 
som köper undersköna dockor åt oss, 
med blundögon och långa krusiga 
ögonfransar och svarta eller guld
glänsande lockar eller flätor och 
pärltänder, vita som snö, och från 
topp till tå sköna som prinsessorna i 
sagorna. 

Vår pappa köper också dockor åt 
oss, men de äro inte så sköna isom 
mammas, utan mera av det skojiga 
slaget, såsom Apan till exempel, eller 
Nalle och lilla Birgitta. En tant sa 
att dom ser "mänskliga" ut, men det 
är kanske detsamma som skojiga. In
gen av dem kan blunda utan genom 
olyckshändelse, förstås. Först var 
det Apan, som av någon okänd an
ledning råkade tappa sitt ena öga och 
såg obeskrivligt sorgsen ut, mycket 
värre än vanligt, men lyckligtvis 
hängde det fast vid en liten tråd, 
så man kunde hala in det och kläm
ma till bra, så satt det där igen och 
låddes om ingenting — tills nästa 
gång. 

Värre gick det vår lilla rara Bir
gitta. Hennes liv hade förflutit i 
lycka och ro, tills vi barn — vi ha 
en bror som heter Sven och är tret
ton år — i somras skulle resa till 
Lillstugan i Hindås och vara där me 
dan vår pappa och mamma reste ut
omlands. Birgitta var en av de fjor
ton dockorna som fick följa med för 
att inandas lantluft. Hon hade bör
jat se litet blek ut, så vi misstänkte 
att hon inte hade tillräckligt många 
röda bl od droppar: Sven säger att 
det heter blodkroppar, men det tycka 
vi låter så meningslöst. 

När pappa en dag förra vintern 
kom hem med Birgitta blevo vi myc 
ket glada över den nya dockan. Såhär 
såg hon ut. Kroppen var av celle' 
loid, ögonen klara och ljusblå med 
ett fromt och älskligt uttryck, som 
om hon ville hela världen väl. En 
leende mun med ett par små vita 
pärltänder och en aning om en liten 
röd tungspets passade så bra till den 
lilla lustiga näsan. Håret var inte 
mycket med — det kanske hade tagit 
slut på hårlagret i dockfabriken 
för stackars Birgitta hade bara nå
gra små gulgråa testar smetade fast 
på själva celleloiden med Karlsons 
klister — och nu börjar tragiken — 
vi ha sett efter i Nordisk Familje
bok, att det sorgliga heter så, när man 
vill uttrycka sig fint. Första olyc
kan skedde när Sven skulle skjuta 
till måls på henne och råkade trampa 
på henne, så hon fick en stor buckla 
på magen, men det syns ju inte när 
hon har klänningen på. Det värsta 
kommer nu. 

Vår bror Sven vet allting, i syn
nerhet om flygning och motorer och 
elektricitet och tennis och golf och 
allt slags sport, och vi beundra ho
nom så, men han har ett fel — han 
har inte det rätta hjärtelaget för doc
kor och förstår inte deras djupare 
själsliv, som när han vänder huvudet 
bakfram på Greta och klipper nag
larna på Lisa. Och det är inte med 
dockor som med andra människor, 
att naglarna växa igen av sig själv, 
utan Lisa måste hela sitt liv gå där 
med sina stympade fingertoppar. 

En snäll tant i Göteborg hade gett 
oss barn var sin pappersparasoll, ooh 
vips! fick Sven en idé: de kunde pas

sa utmärkt till fallskärmar vid flyg
färder. Birgitta skulle få flyga. Vi 
tågade uppför trappan till vinden och 
stannade på balkongen, medan Sven 
med Birgitta klättrade upp på taket, 
^ arifran skärmen under våra hurra
rop singlade ut i rymden med Bir
gitta vilande på ett par av spröten. 

Det såg vackert ut i solskenet och 
var väldigt spännande, vi vågade, 
knappt draga andan. Men ack! det 
dröjde ej länge, innan skärmen tum
lade mot en sten och stackars lilla 
Birgitta låg där hjälplös på marken 
med ansiktet nedåt. Vi rusade na
turligtvis till olycksplatsen så fort 
våra ben kunde bära oss. Vad vi 
där fingo skåda kan knappt med ord 
jeskrivas. Vår älskade Birgittas små 
rara ögon voro borta! De hade bå
da två ramlat ut, eller rättare in, 
för de lågo in i huvudet och skram
lade, ocih hennes lilla glada näsa var 
jnäckt. 

Medan vi sutto där i gräset, för
sänkta i sorg och sårade av Svens 
brist på deltagande, där han sysslade 
med fallskärmen som Ibräckt ett spröt, 
kom vår dockdoktor (som också är 
vår mormor) med famnen full av gre
jor — bomull och bindor och gummi 
och färglåda och sax ooh nål och 
tråd. 

Så började operationen. Med ett 
tandborstskaft böjdes näsan ut och 
fylldes med bomull, ögonen glimma
des fast och så stoppade doktorn hela 
huvudet fullt med bomull — "det är 
så nyttigt att ha bomull i huvudet" 

sa doktorn — "för då har man 
inte så stor känning av stötarna man 
får här i livet". ' Men för att komma 
åt de inre skadorna hade doktorn va
rit tvungen att klippa ett hål i hu
vudet på Gittan och för att dölja det 
hittade vi på att hon kunde "anlägga 
doket", och så sydde mormor ett så
dant av vitt siden åt henne. 

Allt detta hände strax före Bir
gittafesten ,som nästan hela världen 
skulle fira, och som även vi berett oss 
på och gjort upp ett program för. 
Alldeles intill Lillstugan, där vi bod
de, ligger en förtjusande flickskola 
som heter Tyringe, och där ha bar
nen skolsalar ute i skogen och vi hade 
fått lov använda en sådan för vår 
Birgittafest. Vi skulle inbjuda mor
mor och Elin, som är så snäll och 
sköter om oss ofeh lagar vår mat och 
är god vän med alla dockorna, som 
också voro med förstås. Vi ökulle 
läsa upp värser som vi själva för
fattat och herrskapet Bofink, våra 
närmaste grannar, bestod musiken. 
Sven var på utställningen med en 
kamrat, så han kunde inte vara med. 

Först uppträdde jag — Tafsan — 
med en dikt till den riktiga Birgitta: 

Den heliga Birgitta. 
Birgitta var en fru som hette duga, 
för henne både stora och små måste 

buga, 
lagen hon läste för gammal och ung, 
skonade ej ens sin egen kung. 
Och när hon på påven skällde, 
genast han modet fällde, 
kastade sig ned för hennes fot, 
lovande bättring och bot. 
Åt sina nunnor hon byggde kloster, 
åt sjuka hon lagade plåster — 
"Den Heliga" fick hon sen heta, 
och efter hennes like förgäves vi leta. 

När applåderna tystnat, var det 
min — Pyttans — tur att tala till 
dockan Birgitta, som till skillnad 
från den riktiga, fick heta 

Den veliga Birgitta. 

Hon är liten och söt och rar, 
aldrig hon ger ett ovänligt svar. 
När hon från flygfärdens äventyr 
slog näsan i backen virrig och yr, 
hon sade ej ett endaste smack, 
bara viskade svagt ett tack. 
Därför hon kallas "Den veliga mö , 
och aldrig det namnet kommer att dö. 

Mormor och Elin applåderade, och 
vi tackade å egna och den frivilliga 

sångkörens vägnar. 

Tafsan och Pyttan. 
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^ Stort, rikhaltigt lager av vackra arbeten för julen. 

att detta porträtt betraktar mig, och 
det är som om jag också såge det. 
Gud vare lov, som aldrig släcker 
minnets ögon. Hur kära voro vi ej, 
både han och jag, i dessa gamla sa
ker, som ha överlevat honom. Se 
här, min herre, det är kejsarinnan 
Eugénie, som givit mig denna sev-
rès-vas och den här pastellen av La
tour. 

Hon var säkerligen inte vid sina 
sinnens fulla bruk. Det enda, som 
fanns, av det hon nämnt, var heders
legionen. Han ansåg sig böra gå in 
på hennes idéer: — Det finns verk
liga konstverk i ert rum. Det är en 
fägnad för ögat. 

Grevinnan var förtjust: — Ni sät
ter också värde på konstsaker, min 
herre? I så fall kommer ni bra över
ens med oss, ty cmin duktiga Mari
ette älskar dem också. Hon skulle 
ha lika .svårt att skiljas från våra 
reliker som jag. Vad tänker ni om 
mina Bernard Palissy? Här är det 
ryktbara fatet: ormen vid lotusblom
man. 

Herr Lefévre blev bestört. På den 
gamla damens beskrivning kände han 
igen mästerverket i sin egen samling, 
denne Bernard Palissy, som var fö
remål för så mycken beundran i hans 
egen salong. Han hade köpt den och 
var så glad över fyndet. Yar hade 
han fått den ifrån? Jo, på hotel 
Drouot på auktionen efter herr F., 
som hade en så storartad fajanssam
ling. Han erinrade sig nu, att det 
fanns en liten lapp påklistrad på 
baksidan av fatet, och att det stod 
på den d'Ars samling. Vad betydde 
nu allt detta? 

Jo, nu gick ett ljus upp för honoim. 
Han befann sig ej inför en vansin
nig utan inför ett offer. Den stac
kars blinda hade berövats sina konst
saker, och sedan hade de sålts. Le
févre lade band på sin harm och 
tänkte, att han hädanefter skulle veta 
att försvara den gamla blinda. Då 
visiten var slut, reste han sig ooh 
gick ut, i det han gjorde tecken åt 
Mariette att följa sig. Denna såg 
frågande på honom med sina klara 
ögon samt följde honom ut i det 
yttre rummet. 

— Olyckliga, utbrast herr Le
févre, hur har ni kunnat handla på 
detta sätt? 

— Vad har jag gjort! utropade 
hon. 

— Det vet ni alltför väl. Ni har 
bestulit denna fattiga, gamla dam! 

Hon betraktade honom ett ögon
blick bestört, men sedan förstod hon, 
och sjönk ner på golvet med ansiktet 
i sitt förkläde så att herr Lefévre 
endast såg hennes smala rygg, som 
skakades av snyftningar. 

— O, klagade hon, har ni verk
ligen kunnat tro, att jag ... Då skall 
ni också bli den förste, som får veta, 
vad jag gjort för henne. — Jag dyr
kar min stackars fru. När herr gre
ven dog, sade han till mig: Vårda 
henne väl, och jag lovade honoim det. 
Och sedan blev hon blind. Hon för
lorade sin förmögenhet, och har al
drig haft en aning därom. Jag hade 
nycklarna och kupongerna. En dag 
sade notarien till mig, att hennes 
värdepapper voro värdelösa. Vi voro 
ruinerade. Jag hade lite besparin
gar, jag skänkte henne dem, utan att 
säga henne det. Då denna inkomst
källa var utsinad, bôrjadç jag sälja 
hennes konstsaker. Kunde det und
vikas? Jag kunde ej låta henne dö 
av svält. Tror. ni det var utan lidan
de för mig. Varje gång jag tog en 
av hennes skatter, då jag stal från 
henne, som ni säger, tycktes det mig, 
att jag sålde mina egna barn. De 
tomma platserna, sakerna lämnat ef
ter sig, äro liksom gravar. Lyck
ligtvis har hon testamenterat mig 
allt vad hon äger, så att jag ej be
höver avlägga räkenskap för hennes 
ägodelar. Min stackars kära fru! 
Hon brukar säga till mig: du har 
det besvärligt, Mariette, men du kom
mer att bli belönad en dag. 

Och, frågade Lefévre, när det 
ej mer finns några konstsaker att 

sälja? 
Ah, de komma nog att räcka 

henne ut! 
— Ja, men hur går det då med 

er? 

Hon skakade på huvudet: — Med 
mig blir det alltid någon råd. Jag 
skall arbeta, och när jag ej orkar 
längre kommer jag väl på fattighuset. 

— Vill ni visa mig den där snus
dosan Ludvig XV, sade han. 

— Här är den, min herre. 

Han kunde ej urskilja snusdosan, 
ty något för honom ovanligt för
dunklade hans syn. Han tog den 
fina dosan, stoppade den i sin ficka 
och räckte Mariette två tusenfrancs-

sedlar. 

— Det är den säkerligen värd, 

mumlade han. 

Den gamla tjänarinnan ville ej ta 
emot dem. 

Han hörde ej längre på henne, 
utan rusade ner för trapporna. Han 
blygdos över de tårar, som emot hans 
vilja runno ned i hans mustascher. 

II. 

Dagarna gingo. Leiévre tänkte 
ofta på grevinnan d'Ars o. den gamla 
Mariette. En vacker februariefter
middag begav han sig till Vaneauga-
tan. Han gick raskt och gnolade 
på en visa. 

Han är framme, över porten hän
ger ett draperi, som anger, att en be
gravning skall äga rum. En tanke 
slår honom <med förskräckelse: Ma
riette! Hol är kanske död. Vad 
skall då hennes stackars gamla mat
mor ta sig till? 

Han rusar upp för de fem trap
porna och ringer. Han hör tjänar-
innans lätta steg. Hennes ansikte 
vittnar om vad som hänt — grevin
nan är död. 

Mariette torkar sina ögon och vis
kar: — Ja, hon ser nu, och jag hop
pas, att hon förlåter mig . . . 

Sedan den ödmjuka och trogna vän
nen fyllt de sista plikterna mot den 
döda, gick hon till Lefévre. Hon 
ville säga honom farväl innan hon 
återvände till sin hembygd, där ej 
något annat återstod av dem, som 
känt henne än några namn på en 
gravsten. Herr Lefévre hälsade hen
ne med ett glatt: — Goddag, Ma
riette, jaså ni kommer för att ge mig 
ett svar. 

— Ett svar på vad? 

— Jo, jag skrev till er i morgse,, 
och nu är det bättre att talas munt
ligt vid. Vill ni ta plats hos mig? 

— Hos er, upprepade hon och hen
nes ansikte, fick ett förklarat ut
tryck. 

— Ja, ni skulle glädja mig, och ni 
skulle återfinna flera av era barn. 

Han öppnade dörren, som ledde till 
salongen. Mariette trodde ett ögon
blick, att hon var i ett förtrollat 
land. De flesta .av grevinnans konst
saker befunno sig där, pastellen av 
Latour, konungens av Rom porträtt, 
miniatyrerna. Hon skyndade till 
fondväggen. Hon hade sett och igen
känt skatten i d'Arska samlingen, 
Bernard Palissy, som hon måst sälja 
en dag, då de varit utan tillgångar. 

— Ack, min stackars matmor, ut
ropade hon, det är ni som fört mig 
hit för att åter få se alla dessa före
mål, som ni älskade. Er Mariette 
skall sköta om dem av allt sitt 
hjärta. 

Och vändande sig mot Lefévre med 
ansiktet strålande av tacksamhet sade 
hon ett från hjärtat kommande tack. 
— Ser ni, det bragte mig lycka att 
jag kom till er den där gången på 
juldagen. 

(La Femme). 
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Vi som skriva detta för Kvinnor
nas Tidning äro tvillingsystrar, 9 år 
gamla, och vi heta Tafsan och Pyt-
tan. 

Historien, som är riktigt sann, 
kommer att handla om våra dockor, 
inest om en av dem. 

Vi ha tillsammans tjugusju doc
kor, om vi medräkna Apan och Nalle 
Björn, som också heter Bengt Johan, 
och taxen Daddy Hoppare, som vi 
köpte åt oss i Barnens Paradis på ut
ställningen i Gröteborg, och vi kunna 
gott ta dem med, för de äro lika 
kloka som riktiga dockor. Vi kunde 
gärna skriva riktiga människor, för 
så kloka äro dem. 

Vi ha en väldans snäll mamma, 
som köper undersköna dockor åt oss, 
med blundögon och långa krusiga 
ögonfransar och svarta eller guld
glänsande lockar eller flätor och 
pärltänder, vita som snö, och från 
topp till tå sköna som prinsessorna i 
sagorna. 

Vår pappa köper också dockor åt 
oss, men de äro inte så sköna isom 
mammas, utan mera av det skojiga 
slaget, såsom Apan till exempel, eller 
Nalle och lilla Birgitta. En tant sa 
att dom ser "mänskliga" ut, men det 
är kanske detsamma som skojiga. In
gen av dem kan blunda utan genom 
olyckshändelse, förstås. Först var 
det Apan, som av någon okänd an
ledning råkade tappa sitt ena öga och 
såg obeskrivligt sorgsen ut, mycket 
värre än vanligt, men lyckligtvis 
hängde det fast vid en liten tråd, 
så man kunde hala in det och kläm
ma till bra, så satt det där igen och 
låddes om ingenting — tills nästa 
gång. 

Värre gick det vår lilla rara Bir
gitta. Hennes liv hade förflutit i 
lycka och ro, tills vi barn — vi ha 
en bror som heter Sven och är tret
ton år — i somras skulle resa till 
Lillstugan i Hindås och vara där me 
dan vår pappa och mamma reste ut
omlands. Birgitta var en av de fjor
ton dockorna som fick följa med för 
att inandas lantluft. Hon hade bör
jat se litet blek ut, så vi misstänkte 
att hon inte hade tillräckligt många 
röda bl od droppar: Sven säger att 
det heter blodkroppar, men det tycka 
vi låter så meningslöst. 

När pappa en dag förra vintern 
kom hem med Birgitta blevo vi myc 
ket glada över den nya dockan. Såhär 
såg hon ut. Kroppen var av celle' 
loid, ögonen klara och ljusblå med 
ett fromt och älskligt uttryck, som 
om hon ville hela världen väl. En 
leende mun med ett par små vita 
pärltänder och en aning om en liten 
röd tungspets passade så bra till den 
lilla lustiga näsan. Håret var inte 
mycket med — det kanske hade tagit 
slut på hårlagret i dockfabriken 
för stackars Birgitta hade bara nå
gra små gulgråa testar smetade fast 
på själva celleloiden med Karlsons 
klister — och nu börjar tragiken — 
vi ha sett efter i Nordisk Familje
bok, att det sorgliga heter så, när man 
vill uttrycka sig fint. Första olyc
kan skedde när Sven skulle skjuta 
till måls på henne och råkade trampa 
på henne, så hon fick en stor buckla 
på magen, men det syns ju inte när 
hon har klänningen på. Det värsta 
kommer nu. 

Vår bror Sven vet allting, i syn
nerhet om flygning och motorer och 
elektricitet och tennis och golf och 
allt slags sport, och vi beundra ho
nom så, men han har ett fel — han 
har inte det rätta hjärtelaget för doc
kor och förstår inte deras djupare 
själsliv, som när han vänder huvudet 
bakfram på Greta och klipper nag
larna på Lisa. Och det är inte med 
dockor som med andra människor, 
att naglarna växa igen av sig själv, 
utan Lisa måste hela sitt liv gå där 
med sina stympade fingertoppar. 

En snäll tant i Göteborg hade gett 
oss barn var sin pappersparasoll, ooh 
vips! fick Sven en idé: de kunde pas

sa utmärkt till fallskärmar vid flyg
färder. Birgitta skulle få flyga. Vi 
tågade uppför trappan till vinden och 
stannade på balkongen, medan Sven 
med Birgitta klättrade upp på taket, 
^ arifran skärmen under våra hurra
rop singlade ut i rymden med Bir
gitta vilande på ett par av spröten. 

Det såg vackert ut i solskenet och 
var väldigt spännande, vi vågade, 
knappt draga andan. Men ack! det 
dröjde ej länge, innan skärmen tum
lade mot en sten och stackars lilla 
Birgitta låg där hjälplös på marken 
med ansiktet nedåt. Vi rusade na
turligtvis till olycksplatsen så fort 
våra ben kunde bära oss. Vad vi 
där fingo skåda kan knappt med ord 
jeskrivas. Vår älskade Birgittas små 
rara ögon voro borta! De hade bå
da två ramlat ut, eller rättare in, 
för de lågo in i huvudet och skram
lade, ocih hennes lilla glada näsa var 
jnäckt. 

Medan vi sutto där i gräset, för
sänkta i sorg och sårade av Svens 
brist på deltagande, där han sysslade 
med fallskärmen som Ibräckt ett spröt, 
kom vår dockdoktor (som också är 
vår mormor) med famnen full av gre
jor — bomull och bindor och gummi 
och färglåda och sax ooh nål och 
tråd. 

Så började operationen. Med ett 
tandborstskaft böjdes näsan ut och 
fylldes med bomull, ögonen glimma
des fast och så stoppade doktorn hela 
huvudet fullt med bomull — "det är 
så nyttigt att ha bomull i huvudet" 

sa doktorn — "för då har man 
inte så stor känning av stötarna man 
får här i livet". ' Men för att komma 
åt de inre skadorna hade doktorn va
rit tvungen att klippa ett hål i hu
vudet på Gittan och för att dölja det 
hittade vi på att hon kunde "anlägga 
doket", och så sydde mormor ett så
dant av vitt siden åt henne. 

Allt detta hände strax före Bir
gittafesten ,som nästan hela världen 
skulle fira, och som även vi berett oss 
på och gjort upp ett program för. 
Alldeles intill Lillstugan, där vi bod
de, ligger en förtjusande flickskola 
som heter Tyringe, och där ha bar
nen skolsalar ute i skogen och vi hade 
fått lov använda en sådan för vår 
Birgittafest. Vi skulle inbjuda mor
mor och Elin, som är så snäll och 
sköter om oss ofeh lagar vår mat och 
är god vän med alla dockorna, som 
också voro med förstås. Vi ökulle 
läsa upp värser som vi själva för
fattat och herrskapet Bofink, våra 
närmaste grannar, bestod musiken. 
Sven var på utställningen med en 
kamrat, så han kunde inte vara med. 

Först uppträdde jag — Tafsan — 
med en dikt till den riktiga Birgitta: 

Den heliga Birgitta. 
Birgitta var en fru som hette duga, 
för henne både stora och små måste 

buga, 
lagen hon läste för gammal och ung, 
skonade ej ens sin egen kung. 
Och när hon på påven skällde, 
genast han modet fällde, 
kastade sig ned för hennes fot, 
lovande bättring och bot. 
Åt sina nunnor hon byggde kloster, 
åt sjuka hon lagade plåster — 
"Den Heliga" fick hon sen heta, 
och efter hennes like förgäves vi leta. 

När applåderna tystnat, var det 
min — Pyttans — tur att tala till 
dockan Birgitta, som till skillnad 
från den riktiga, fick heta 

Den veliga Birgitta. 

Hon är liten och söt och rar, 
aldrig hon ger ett ovänligt svar. 
När hon från flygfärdens äventyr 
slog näsan i backen virrig och yr, 
hon sade ej ett endaste smack, 
bara viskade svagt ett tack. 
Därför hon kallas "Den veliga mö , 
och aldrig det namnet kommer att dö. 

Mormor och Elin applåderade, och 
vi tackade å egna och den frivilliga 

sångkörens vägnar. 

Tafsan och Pyttan. 

En lämplig julklapp äro ett par goda 
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PÄLS-
A F F Ä R  

Telefon 11490 

Pälskappor, Pälsjackor, Muffar, Kragar o. Pälsmössor 
Billigast på platsen. 

Har alltid det 
nyaste 

Kudd- & Lampskärm-
S i d e n  

Nya former 

Siden-, Filt- & Fantasi-

Kuddar 

Stort urval av 

S a t i n - K u d d a r  
ständigt på lager fr. 3.75 o. högre 

BESTÄLLNINGAR 

mottagas och utföras pä kortaste tid. 

Kärkomna 
Välkomna 

JULKLAPPAR 
G ULD" I ID 
SILVER- UIV 
Glasögon, Termometrar 
K i k a r e ,  B a r o m e t r a r  

m. m. 

O. A. PATEESON 
(Inneh. C. A. och C. E. PATERSON.) Etabl. 1880. 
Kungsg. 13 (hörnet av Kaserntorget). Tel. 2733. 

A l l a  
som en gång köpt av 

vårt utsökt rostade 

K A F F E  
hava sedan förblivit 

våra ständiga kunder. 

Detta är bästa beviset 

för verkligt god vara. 

C. V. Helander & Co. 
Etabl. 1835. Göteborg. 

PRYD EDERT HEM 
TILL JULEN 

med 

bästa och lättaste handarbete. 

Sidenskärmar oeh Skärmslomniar 

jämte a'ia tillbehör för lampskarmar. 
Vårt modellorval är synnerligen rikhaltigt och di vi på egnm 

-verkstäder tillverka såväl stommar sont skärmar äro vi i tillfäll« 
•PPfylla de största anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

A.-Bol. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. Telefon 5107. 

DAMUNDERKLÄDER 
BAR N KLÄDNIN GAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Bordlöpare, Ritade 
Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 
BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Syatelier. 

I julbrådshan. 
Hr B. hade i julbrådskan råkat 

bliva försenad en hel timme till mid
dagen. Han hade vad han kallade 
"smort" en kund och i förtjusningen 
över den lyckliga vändning, saken 
tagit, glömt sin fru. 

Men vad det betyder för en nygift 
äkta man att glömma sin fru, för
stod han ej, förrän han stod i tam
burdörren. 

Innanför stod, nej, halvdignade en 
'blek och förintad gestalt. Om en 
obemannad kanon börjat utskjuta en 
massa skott, skulle han ej blivit mer 
förvånad, än när denna förintade ge
stalt plötsligt började utbrista i de 
bittraste förebråelser. 

Hr B. ,stod en smula häpen. Han 
hade aldrig sett sin fru ond . . . och 
så ond sedan! 

— Men vad är det? frågade han 
litet vimmelkantig, vad i all världen 
är det? Är det något som hänt? 

— Hänt! ropade fru B. Det kom
mer du och frågar ! Och jag som .. . 
jag som . . . 

Hon skakades plötsligt av ett häf
tigt gråtanfall. 

— Men Magda, sade hr B. för
skräckt, vad är det? Säg mig vad det 
är, du, säg bara ut! bad han beve
kande. 

Fru B. snyftade som om hjärtat 
velat brista. 

— Och jag som. . . jag som varit 
så orolig för din skull! nästan skrek 
hon fram mellan snyftningarna. 

— Men orolig... jag förstår 
inte . . . 

— När du inte var på kontoret. . . 
och inte kom hem kunde jag ju inte 
tro annat än att du . . . buh-uh-uh . . . 
blivit överkörd . .. överkörd av en 
bil.. . 

— Men kära barn! 
— . . .  eller lönmördad av någon 

usling på kontoret. . . 
— Men vilka fantasier! 

— . . .  och att du antingen förts 
till ett sjukhus eller låg därborta på 
kontoret och förblödde i ensamhe
ten . . . 

— Nå, nå, nå, jaga inte upp dig 
nu igen . . . 

—  . . .  o c h  s å  h a d e  j a g  j u  i n g e n t i n g  
annat att göra än ringa till polisen. . . 

— Till polisen!!!??? 
— och försöka få reda på om nå

got hänt dig . . . 

— Hänt mig! skrek hr B. Du 
måtte väl i hela världen inte ha sagt 
mitt namn till polisen . . . 

— Jag hade väl intet annat namn 
att säga. Det var ju dig jag ville 
ha reda på. Jag sade dem att du var 
spårlöst försvunnen . . . 

— Å, herre gud, försvunnen ock
så! Och vad sade polisen? 

— Han frågade om jag hade nå
got skii 1 att vara allvarsamt orolig . .. 

Nya snyftningar. 

— . . . .men då var jag så övermig-
given att jag ... å, så förfärligt att 
man skall behöva uppleva sådant ! . . . 
Och när jag bara grät. . . 

— Jo, det är snygga historier! 

—. . . så tröstade polisen mig och 
sade att han skulle ringa upp genast, 
så snart han funnit något spår . . . 

- Spår! Men, kära Magda! 

Hr B. stod plötsligen vit av vrede. 
— Men vad skulle jag göra, när 

jag var så gränslöst orolig . . . 
— Förstår du då inte vad du gjort! 

Att det tack vare dig kanske kom
mer att stå i alla tidningar i morgon 
att det blivit anmält till polisen att 
jag försvunnit från mitt hem. Och 
det spårlöst till på köpet! 

Fru B. upphörde plötsligt att 
snyfta. Hennes ögon stodo såsom ett 
par blanka klot av svart förfäran i 
det förgråtna ansiktet. 

— Tidningarna! mumlade hon i 
försagd fasa... k, jag tänkte inte 
alls på tidningarna. 

I nästa ögonblick fick hr B. upp
leva den för honom alldeles nya sen
sationen att stå i sin egen telefon oeh 
upplysa polisen om att han var or
dentligt hemma. Polismannens lojala 
och hemligt förstående: "Jag miss
tänkte det" reducerade på ett välgö
rande «ätt det obehagliga i historien. 

Men på kvällen efter återställd 
frid och sämja frågade hr B. plötsligt 
sin fru: 

— Har du det ofta på det sättet? 
— Alltid, svarade fru B. Jag 

kan föreställa mig att allt möjligt 
inträffar, att det brinner i ett rum 
mitt i natten, att en tjuv kommit in 
genom skafferifönstret, att du halkar 
i trapporna, att en jordbävning i nä
sta sekund skall sopa huset med 
sig... 

— Men det är ju ruskigt, ;sade 
hr B. 

Oeh så somnade han. Men fru B. 
låg länge vaken och spann på den 
tråden vad som skulle ha skett, om 
hr B. kommit in i tidningarna som 
spårlöst försvunnen. 

Ragna Feters. 

SNAPSHOTS. 
Slavinnor. 

Det är mitt i förmiddagsbråd
skan på det stora varuhuset. Kom
mande och gående fylla förhallen, 
sorlet av lätta fotsteg, av glada rös
ter och hastiga samtal stiger och fal
ler. Tvänne damer mötas i den bre
da trappan upp mot lunchrummet. 
Samtidigt höras utropen: 

— Nej, är det Anna? 
— Åh, se Lizzie! 
Det är synbarligen två gamla vän

ner, som råkas, ehuru de förete rätt 
olika typer. Den ena är den ele
ganta världsdamen; ett dyrbart päls
verk omsluter den smärta, eleganta 
figuren, ansikte och frisyr vittna 
om trofast hängivenhet åt toilettkou-
stens omsorger, men de något bleka 
dragen bära -en prägel av trötthet. 
Den andra har kommit med bråd
skande steg, som röja, att tiden är 
för henne en dyrbar sak. Hon rör 
sig emellertid ej blott med raskhet, 
utan även med behag i sin enkla che-
viotdräkt, pch under det något bur-
riga håret framblicka ett par klara, 
livliga, om levnadsmod och energi 
vittnande ögon. 

— Vi måste få oss en pratstund — 
låt oss dricka kaffe tillsammans, sä
ger den eleganta Lizzie. 

— Det är min lunchrast; jag hade 
tänkt använda den till några upp

köp, svarar väninnan. Men när vi 
nu äntligen träffats, så låt gå för 

kaffet. 
De lyckas få ett bord, och samta

let är genast i gång. 
Vad det är länge sedan man 

såg dig! Du var ej på den stora 
middagen hos B—s i höstas eller fö

delsedagen hos 
— Kära du, avbryter den cheviot-

klädda med ett leende, jag har upp
hört att gå på middagar och kaffe
rep. Mina dagar äro helt helgade 
åt arbetets gudom. Då min man för 
ett par år sedan fick sina inkomster 
så betydligt reducerade, ansåg jag 
det vara min närmaste plikt att 
hjälpa till såsom familjeförsörjare. 
Jag lyckades åter få den ganska bra 
avlönade kontorsplats jag som ogift 
innehaft och delar nu tid och intres
se mellan denna och hemmet. 

— Det är väl inte möjligt att du 
kan intressera dig för kontorsarbete, 
då du har man och två barn! 

—• Det har alltid intresesrat mig, 
och jag hoppas icke utföra det sämre 
nu, då jag gör det ej blott för min 
egen skull utan än mer för de minas. 

— Men mannen — barnen? 
— De må nog väl därav. Mannen 

behöver ibland en biffstek till fru
kost, och barnen behöva understun
dom nya strumpor. Sådant kan jag 
ge dem nu. Åh, utbrister hon med 
strålande ögon, om du visste, hur 
härligt det känns att kunna ge! Inte 
bara taga emot, såsom hustrun alltid 
fick göra förr. Också om hon form
ligen slet ut sig med arbete. 

— Men du måste ju försumma 
hemmet! Och du får lämna barnen 
åt andra. 

— Hemmet försummas nog inte 
mera genom att jag arbetar, skarpt 
några timmar utomhus än genom 
kafferep, visiter eller five o'clock 
tea's. I vilket fall som hälst måste 
hembiträdet ha noggranna instruk
tioner angående göromålen den tid 
frun är borta. Och intet hindrar ju 
mitt personliga ingripande nu som 
förr. Man har tidiga morgonstun
der och långa kvällar och söndagar 
och semestrar och allting sådant för 
det husliga. Man får söka ordna allt 
så enkelt och så rationellt som möj
ligt. Inte behöver hemmet gå under 
för att man ej dagligen fördjupar sig 
i damning eller hinner med att laga 
de allra besvärligaste maträtterna. 

Barnen gå i skolan innan pappa 
och mamma gå till sitt arbete, och 
vi mötas alla vid middagsbordet, 
glada att återse varandra och få en 
lång, trevlig afton tillsammans. Nog 
hinner jag både hjälpa barnen med 
läxorna och se till deras kläder, och 
nog unna vi oss alla ibland ett litet 
nöje tillsammans. 

— Men du sliter ju ut dig. 
— Det tror jag inte. Krafterna 

växa, då man övar dem. Och käns
lan av självständighet ger krafter. 
Det är gott för man och hustru ock
så att vara kamrater. Man förstår 
varandra bättre, då man har samma 
plikter. Och barnen skola ej i mam
ma se blott den, som är till för att 
passa upp dem. Hur kärt blir ej 
hemmet, som vinkar som en fristad 
efter arbetsdagens slut! Hur glad 
är man ej, då man kan föra med sig 
dit någon liten sak till dess nytta el
ler prydnad! — Men vi tala ju bara 

D o c k o r .  
Vackra, starka och väl
gjorda med alla tillbehör 

Emelie Röings DocKaffär, 
— Etablerad 1897 
Drottninggatan 48. 

om mig och mitt. Hur har du haft 
det på senare tider? 

— Åh, det är det gamla vanliga: 
middagar och supéer och operapre
miärer och konserter och främmande 
hemma. Och man måste tänka på 
att ha något på sig. Jag skall just 
försöka köpa något färdigt för bröl
lopet hos general X. nästa vecka. 
Man blir så led av att jämt springa 
hos sömmerskan och prova — hon 
drar en trött suck. 

— Jag förstår, säger fru Anna, 
du lever i nöjenas virvel. Du vet 
ingenting om tidens ondska. 

— Kära, det fattas visst inte. Al
drig hör jag annat än att min man 
förlorat pänningar på banker och 
aktier, härom dagen var det visst 
50,000. — Han är vid så dåligt hu
mör jämt, doktorn säger att han lider 
av höggradig nervositet. 

— Men vore det ej bättre då —, 
börjar Anna. Dock, hon hejdar sig 
och säger i stället: 

— Jag ser, att klockan är mycket, 
jag måste återvända till kontoret. 
Tack för gott möte och tack för den 
lilla pratstunden! 

Hon reser sig, skyndar, vänligt 
nickande, utför trappan och är snart 
försvunnen i folkvimlet. Den ele
ganta fru Lizzie följer henne med 
vemodsfulla ögon. — Arma Anna, 
säger hon för sig själv, så svårt hon 
fått det ! Hon är ju en slavinna, en 
slavinna under plikter och arbete. 

Men om några minuter har hon 
glömt hela episoden, fördjupad som 
hon är i egna toilettbekymmer, ängs
ligt väljande bland konfektionsav
delningens glänsande sidenskatter. 

Medan Anna med spänstiga. steg 
skyndar gatan framåt, röra sig hen
nes tankar kring väninnan från for
na dagar. De forma sig så här: 

— Arma Lizzie, vilken tillvaro! 
Fången är hon i gamla, ohållbara 
föreställningar, blind för livets 
väsentligheter, bunden av fördomar. 
Vad är hon väl annat än en slavinna! 

Observatör. 

Flyglar, PiaTTr*" 
Pianola pia ^ 

(.DuoArt.)E,eUtris|lfj».. 
Stem way, \Veh 

Tr»mp 

API.1I» « ' Ste^ Aeolian Voral; 
1 "ÄS,?" 

Grammofon 

Orglar, N„,ru,l>r ̂  

Göteborgs Pianon,,,''"' 

Allt slags 

Vildt, Kal

koner, Hare, 

Rådjur, Ren

kött, till 

dagens 

lägsta 

priser i 

Björks Vildtaffäl 
St. Saluhallen 1. Tel. 1648 - -

entrai* 

(Oscar Ericson) 

KLÄDPRESSAREGATAN 1  
GOTEBORG . Tel. 4303 

UTFÖR ALLT SOM KAN HÄNFÖ 
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• FERM EXPEDITION • 
SPÉCIALITÉ: AFFÄRSTRYCK 

©ufr fitl xhtökctö alla 
uåret tninncr! 

Kalla böner likna pilar utan udd, 
svärd utan egg, fåglar utan vingar; 
de hava ingen genomträngande kraft, 
de hava ingen förmåga att flyga 
till himlen. Kalla böner förfrysa in
nan de nå sitt mål. 

Thomas Brooks. 
* 

Litteraturen med sin mängd av 
ädla arbeten och osunda alster liknar 
tropikernas bördiga jord, som utan 
åtskillnad bär giftiga, dödande örter, 
närande frukter och blommor, som 
försköna tillvaron. 

* 

Det går så lätt att träda i dans 
med lustan, men när det har gått 
längre ocih det är lustan som dansar 
med människan — o, då är det en 
tung dans. 

Sören Kierkegaard. 

Till våra 
prenumeranteri 

Om tidningen icke kommet 

Eder ordentligt tillhanda, äi 

det icke vårt fel utan pos

tens. 

Var god ring oss, 18070, 

när Er tidning uteblir! 

Vackra Blommor för Julen! 

BLOMSTERHANDELN 

B E L L I S  
11 MAGASINSGATAN 11 

(Hörnet av Kungs- och 
Magasinsg.) Tel. 14361. 

Det är först när en människa för
lorat sm hälsa, som hon börjar vårda 
den. 

* 

Ljusets seger, fridens, mänsklighe

tens 
låt mig söka och med sårad hand 
skriva hämndens fordringar i sand 
och i marmor tacksamhetens. 

Esaias Tegnér. 

Unga fröken Gren: — 0. sådant 
besvär hr Kvist har med att snöra 

på mig skridskorna. 
Hr Kvist: — Besvär! Besvär!! 

Jag önskade fröken Gren vore entu-

senfoting! 

GRAMMOPHONE« 
i h e m m e t  

har blivit ett populärt in
strument, som vunnit sprid
ning i alla samhällsklasser' 
Priset lägger ej hinder i va-

gen för köp. 

Fördelaktiga betalningsvi" 

Cremona= & Ekophon«PP«" ter 

utsökta kvalitétsinstrument 
fr. Kr. 59.50 till högre p" 
ser. Kom in och lat os 
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Offentliga 
nöjen. 

Stora Teatern 
J  Varje afton kl. 8 .  

Boheme. 
t, 130: Billighetsmatiné. 

S5NDAG BAJADÄKEN. 

Lörensbergsteatern. 
v"1 Varje afton kl. 8. 

g5#dag 

Varje afton kl. 8. 
sista gästspel av Gunnar Tolnœs. «ta gästspel c*. 

Fästningen faller. 
130 Billighetsförestållning : 

REVOLUTIONSBRÖLLOP. 

jijya Teatern. 
Varje afton kl. 8 : 

Fabrikstösen. 
l9ta Hm<rhetsmatiné gives Annandag Jul. 

^UÏÏaTëatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

EN PIGA BLAND PIGOR. 

Konstnärligt arbetat tenn 

KONSTSLOJDEN 
SÖDRA HAMNGATAN 45. 

<Mitt emot Palace Hotell). - Tel. 13150. 

Vill du behålla en vän så ställ 
större anspråk på dig än honom ! 

N. Rosenmüller. 

Vänskapen mildrar våra sorger, 
lugnar våra lidelser, lättar våra bör
dor, är en tillflykt undan våra olyc
kor, en rådgivare i våra tvivel, spri
der klarhet i våra isinnen, giver av
lopp för våra tankar, övning och od
ling åt vad vi tänka. 

Jeremy Taylor. 

ySfMTAPIS5ERIXv<iC 
<0/7 , DETALJ 

• n«mng. 11. I tr. 

INIABSI 
k Färdigsydda lämp
liga Julklappar 

TEATER. 
Fästningen faller på Lorensbergs-

teatern. Av det starka värn för den 
stora värdefulla dramatiska konsten 
denna vår förnämsta talscen var äg
nad att bli finnes för närvarande ic
ke mycket kvar. 

(iunnar lolnass har intagit den. 
Stjärnspelet är i full gång på dess 
ockuperade bröstvärn. Efter Shake
speare, Strindberg, Ibsen ha vi fått 
— Sacha Guitry. Efter människo
öden som hade något allmängiltigt 
över sitt förlopp ha vi fått den enkla 
historien om ett par människor, som 
sova tillsammans — eller som tänka 
att göra det. 

Det är icke mycket att säga om 
dylikt. En charmör isom hr Tolnges 
är ju såsom skapad att :segra i situa
tionspjäser av detta slag. Man kan 
icke bestrida hans företräden som 
primo amoroso. Men — det är, un
der alla förhallanden något mer än 
en ärbar fru som faller med sådana 
segrar. 

—c. 

N y a  T e a t e r n  spelar fortfarande 
varje afton Fabrikstösen. Vi fästa 
uppmärksamheten på att ingen billig-
hetsmatiné kommer att givas förrän 
annandag jul. 

På Lilla Teatern går fortfarande 
Hemslavinnor — idet upplyses för 
alla misstags undvikande — endast 
en kort tid ! Vid det här laget kunde 
man annars tro att Hemslavinnor till
hörde det outslitliga. 

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

er C. 
O ÄJStwfi ^ 
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ATE NT 

Varje husmoder 
b ö r  t i l l  s i t t  b a k  

uteslutande anuönda 

G ö t e b o r g s  
B r t g k u a r n s  

Patentmjöl 
ty då erhåller hon 

d e t  b ä s t a  

Alltid välKomna 

J u l k l a p p a r  T  
HANDDUKAR. DUKAR. 

SERVIETTER, Färdigsydda 

LAKAN och ÖRNGOTT. 

D a m u n d e r k l ä d e r .  
Handvävda Coul. BOMULLSTYGER, 
Coul. BORDDUKAR, LYS DUKAR. 

Förkläden. 

NÄSDUKAR i linnne och bomulll, 
t i l l  v e r k l i g t  l å g a  p r i s e r .  

OBS.! Bästa kvalitéer. 

Aktiebolaget 

C L A S S  Ö H L É N S  
Vävnadshandel v Kungsgatan 53. 

Husligt arbete 
under lärlings

lagen ? 
Han tjänarinnefrågan lösas 

på detta sätt? 

Göteborgs kvinnliga diskussions
klubb diskuterade vid sitt senaste 
samkväm frågan om det husliga ar
betets läggande under den lärlings
lag, som ipåtänkes. 

Inledare var riksdagsledamoten fru 
Nelly Tlhtiring, som redogjorde för 
lärlingslagen i dess helhet och sedan 
mera ingående dröjde vid det avsnitt, 
som berör det husliga arbetet. 

Lagen går ut på att tillförsäkra 
den ungdom, som söker sin utkomst 
genom yrkesarbete, den härför erfor
derliga praktiska utbildningen, vil
ken det skulle åligga arbetsgivaren 
att grvara för, under det att lärlingen 
skulle vara skyldig att i ersättning 
för utbildningen baflita sig om ar
betet och stanna kvar hos arbetsgi
varen mot avtalad lön under viss be
stämd tid. Förhållandet mellan de 
båda parterna skulle regleras genom 
kontrakt, vars brytande skulle kun
na straffas med böter och medföra 
skadestånd. Lärlingens utbildning 
skulle kontrolleras av en härför till
satt nämnd. 

F rågan är nu, om även det husliga 
arbetet bör läggas under lärlingsla
gen, ifall denna kommer till stånd. 
De minderåriga hembiträdena iskulle 
därigenom kunna komma i åtnjutan
de av .samma goda utbildning som 
lagen skulle tillförsäkra flickor i an
dra yrken. 

Enligt det utarbetade förslaget-
skulle lärlingslagen bliva obligato
risk med undantag dock för det hus

liga arbetet, i fråga om vilket det 
skulle bero på vederbörande kom
mun, i vilken utsträckning lagen 
skulle tillämpas inom dess område. 

Det är icke troligt, att någon kom
mun iskulle gå så långt, att den kom
me att stipulera, att varje, husmor 
skulle skriva lärlingskontrakt med 
sin hjälpiflicka. I stället torde det 
bliva så, att endast väl kvalificerade 
husmödrar skulle tillåtas att binda en 
flicka genom lärlingskontrakt för 
den utbildningstid, 1 à 2 år, som kan 
komma att fastställas. 

Om nu lärlingslagen blir verklig
het och det husliga arbetet lägges 
därunder, är dock ingenting vunnet, 
om icke såväl husmödrarne som de 
unga flickorna och deras målsmän 
äro benägna att frivilligt underkasta 
sig denna lag. 

Kan man räkna med att det skulle 
finnas husmödrar, som ville upprätta 
ett för längre tid bindande lärlings
kontrakt med sitt minderåriga hem
biträde och åtaga sig ansvaret och 
besväret med att bibringa flickan så 
pass allsidiga kunskaper, att hon 
skulle kunna avlägga godkänt lär
lingsprov? 

Och kan 'man vänta, att något 
större antal unga flickor skulle vilja 
ägna sig åt husligt arbete under de 
mera bindande förhållanden och för 
den mindre lön ett lärlingsavtal na
turligtvis måste innebära? Skola de 
inise fördelen av den bättre ordning 
och den bättre utbildning, som där
med skulle ernås, och sätta värde på 
den förbättrade sociala ställning som 
en verkligt yrkesutbildad hembiträ
deskår skulle komma att intaga? 

Av den 'diskussion, som följde ef
ter inledningsanförandet, framgick, 
att de närvarande icke trodde, att det 
husliga arbetets läggande under lär
lingslagen, på det sätt som angivits, 
skulle kunna påräkna husmödrarnes 
och de minderåriga hemibiträde-
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Omtyckta Julklappar z 
äro våra tillverkningar av 

DAMUNDERKLÄDER, BARNUNDERKLÄDER, BABYUTSTYRSLAR, & 

MORGONROCKAR. PYJAMAS, för Damer och Barn, FÖRKLÄDEN m. m. <& 
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T R 1 C O T U N D E R K L Ä D E R  f ö r  D a m e r  o c h  B a r n ,  D U K T Y Q E R ,  ©  

HANDDUKAR m. m.. TILL ABSOLUT LÄGSTA PRISER. * 

VITVARU-MA GASINET, KUNQSGA TAN 38—40,1 tr. upp. 

nas intresse. Vad husmödrarne 
behöver är verklig hjälp i ar
betet och icke ett ytterligare plus 
i sin arbetsbörda genom skyldigheten 
att ge en allsidig undervisning åt det 
minderåriga hembiträde hon anstäl
ler för att få handräckning av. Det 
är icke häller antagligt, att de unga 
flickorna skulle vilja binda sig med 
kontrakt på ett eller ett par år, när 
det nu är praxis att avtal mellan hus
mor och hembiträde endast gäller för 
månad. 

Ha våra läsarinnor lust att uttala 
sig i frågan? Vår insändarespalt 
står öppen! 

"Med barnets 
ögon." 

Bokförlaget Natur och kultur, till 
vilket den svenska allmänheten står 
i tacksamhetsskuld för så många 
värdefulla, lättillgängliga populärve
tenskapliga arbeten har nu påbörjat 
utgivandet även av en serie pedago
giska handböcker. 

Det första arbetet i serien "Det 
självverksamma skolbarnet" har till 
författare fm Ingrid Prytz. Man 
finner här en medryckande, av en
tusiasm buren skildring av den me
tod för småbarnsundervisningen, som 
leder sin upprinnelse från en av sam
tidens mest uppmärksammade re
formpedagoger italienskan d:r Maria 
Montessori. 

Boken riktar sig icke blott till pe
dagogerna utan i väl så hög grad till 
föräldrarna, särskilt mödrarna. Men 
nu är det nog dessvärre så, att möd-
rarne hava en viss räddhåga för pe-

Ett ord till våra pre 
numeranter! = 

I I 
Glöm ej att i god tid för

nya preuumerationen på 

Kvinnornas Tidning. 
eljest får ni icke det för-

I sta januarinumret i rätt tid. Q 

Välkommen tillbaka, hälst till

sammans med en ny prenumerant! 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 11090 

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
21 Kungsgatan 21, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
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dagogiska arbeten för deras förmoda
de hårdsmälthets skull. Vi skynda 
därför att försäkra att fru Prytz' bok 
på samma gång som den är instruk
tiv, intressant och rikt givande, ock
så är underhållande och rolig att läsa. 

För att visa detta och väcka de 
unga mödrarnes lust att införliva fru 
Prytz' arbete med sitt bokförråd till
låta vi oss att återgiva ett avsnitt ur 
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att använda skarpa och frätande tvätt
medel. Tomtens välkända Tvättpulver 
år oskadligt för tvätten, men ger vid 

användning bästa resultat. 
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Wethes sista 
Kärlek. 

Ett hundra årsminne. 

Av 

BEATRICE ZADE. 

JZfatitttrinnan B™trice Zades 

oJJZmnmade föred™9 
^etiGïït h ^ Damklub-

ar l.e °'y * början av november 

fällts tv (fjar^nn<m själv välvilligt 
logande ''^nnornas Tidnings för-
tresser

e
a 

tmhe aU det shu^e in-
denhan T° läsehrets att taga del av 

delvis ?en<^6 ®oetheforskarinnans 
stödda okända källskrifter 

"k"4 sista 'Ln'^ °m den st°re skal-
r,u'4 liyr- ani0Ur kommer densamma, 
Myta UtJfH 1 detta nummer, att in-

^ Mer Vecket. 

Vlts ochPt!l\naSOt ämne har 'skri" 
s oni så mycket som om 

G-oethes kärlek. Den långa rad av 
kvinnor, vilka spelat en större eller 
mindre roll i hans liv och diktning, 
väcka i hög grad eftervärldens in
tresse. Våra dagars grundliga och 
samvetsgranna Groetheforskning har 
ej heller någonsin kunnat annat än 
fullt och helt bekräfta diktarens eg
na ord, när han en gång yttrade: 

"Aldrig slösade jag bort mitt hjär
tas känslor på en ovärdig". 

Den enkla modisteleven Gretchen, 
som uppväckte f jortonåringens barns
liga svärmeri — den präktiga bor
garflickan Kätchen Schönkopf och 
den elsassiska prästdottern Friederi
ke Brion, dessa båda, som studenten 
Wolfgang Goethe älskade med lidel
sefull glöd, — sedan Lotte Buff, 
Maxe Brentano och Lili Schönemann, 
för vilka hans hjärta stod i ljus laga 
under advokatåren i Frankfurt och 
Wetzlar, — vidare Charlotte von 
Stein, den store diktarens och stats
mannens tillbedda väninna under det 
första decenniet i Weimar, — och 
slutligen Minchen Herzlieb, Marian
ne von Willemer och Ulrike von Le-
vetzow, dessa trenne blänkande 
stjärnor på hans ålders av ära och 

rykte lysande himmel, — alla, alla 
dessa ha som kvinnor och människor 
varit värdiga Goethes kärlek. Ja, 
till och med den mycket förkättrade 
Christiane, hans trogna livskamrat 
under många, många år, visade ge
nom aldrig svikande omsorg i varda
gens tusen små angelägenheter och 
uppoffrande hängivenhet i farans 
stund, att hon väl förtjänade hans 
böjelse och fördragsamhet. 

Ju äldre Goethe blev, desto längre, 
utsöktare och mera glänsande blev 
också kedjan äv sköna eller snillrika 
kvinnor, som slöt sig kring honom. 
Det skulle vara en småsak att räkna 
upp ett dussin eller två, som tillhörde 
hans krets under hans levnads sista 
år och enligt hans egna ord förgyllde 
dem. Men själv gav han allt mera 
sällan bort sitt hjärta, och allt svå
rare blev det för honom att lösgöra 
sig från den kvinna, som fått denna 
dyrbara gåva. Under tio hela år — 
från 1809 till 1819 — förmådde 
blott en enda, Marianne von Wille
mer, på allvar tända hans kärlek. Det 
stod emellertid skrivet i ödets bok, 
att den tjusande härskarinnan på 
Gerbermühle icke skulle förbli hans 

sista erotiska upplevelse, ty så sent 
som nio år före sin död greps denne 
evigt unge på nytt av en djup lidelse. 

Just nu, just i dessa dagar ha pre
cis ett hundra år förflutit, sedan 
Goethe utkämpade sin allra sista 
strid för kärleken till en kvinna, och 
historien om hans förhållande till 
Ulrike von Levetzow är så vacker 
och gripande, så mänskligt ren och 
skön, att det väl kan göra anspråk 
på vårt intresse. 

Den 28 augusti 1819 fyllde Goethe 
sjuttio år. Han var dock på intet 
sätt någon åldring ännu, utan spän
stig till kropp och själ och lika oav
låtligt verksam, lika intresserad av 
livets alla förhållanden som någonsin 
förut. Hans. gestalt hade visserligen 
förlorat ungdomens smärthet och 
smidighet, och det tjocka bruna hå
ret började lätt gråna vid tinningar
na. Men de svarta ögonen lyste 
fortfarande med fascinerande glöd, 
hållningen var rak, gången elastisk, 
och kindernas fina rodnad gav frisk
het åt de vackra, uttrycksfulla dra
gen. 

Sedan trettiosju år tillbaka bebod
de Goethe sitt rymliga hus vid Frau-

enplan i Weimar. Någon härskar
inna i egentlig mening hade där al
drig funnits. Christiane, Goethes 
hustru, hade på grund av sin ringa 
härkomst och sin brist på bildning 
samt väl ännu mera genom makarnas 
mångåriga illegitima förbindelse all
tid intagit en underordnad plats vid 
Goethes sida. Efter hennes död, 
1816, förmälde sig sonen, August von 
Goethe, snart nog med en förnäm och 
intagande adelsfröken, Ottilie von 
Pogwisch, som nu blev värdinna i 
svärfaderns hus. Men det unga pa
ret hade där en egen våning, den 
s. k. Mans-orden två trappor upp, och 
den gamle diktaren bestämde allt
jämt själv alla husliga angelägenhe
ter in i de minsta, detaljer. 

Från officiella uppdrag och tjän
steåligganden hade Goethe numera 
nästan alldeles dragit sig tillbaka, 
isynnerhet efter sitt avsked från be
fattningen som intendent vid hovtea
tern år 1817. Storhertig Carl Au
gust av Saxen-Weimar utnämnde 
visserligen vid statsskickets omorga
nisation efter kongressen i Wien sin 
gamle vän till förste minister. Men 
detta betydde för Goethe endast öka

de inkomster och större ära och med
förde inga andra plikter för honom 
än överuppsikt över statens viktiga
ste institut för konst och vetenskap. 

Efter ett långt, växlingsrikt livs 
många, stormar tycktes den store 
mannen gå emot en stilla och solig 
ålderdom. Han kunde ostört ägna 
sig åt sitt arbete, sina intressen och 
sin omgivning. Han stod på höjden 
av rykte och anseende, på höjden av 
skaparekraft och inre utveckling, på 
höjden också av ädel vilja att verka 
för sina medmänniskors bästa. Från 
daggryningen till middagstimmen va
rade hans produktiva arbete i egent
lig mening. Med händerna på ryg
gen vandrade han då fram och till
baka i sitt skrivrum och dikterade 
outtröttligt timme efter timme ord 
och satser. Då skrevs brev av det 
mest olikartade innehåll, diktverk på 
vers och prosa och tankedigra upp
satser eller anteckningar om tusen 
olika ting. Då framskredo hans ve
tenskapliga studier, experiment ut
fördes, och de rikhaltiga samlingarna 
ordnades. Kring det välförsedda 
middagsbordet församlades sedan all
tid en större eller mindre krets, vars 
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Egen Syatelier. 

I julbrådshan. 
Hr B. hade i julbrådskan råkat 

bliva försenad en hel timme till mid
dagen. Han hade vad han kallade 
"smort" en kund och i förtjusningen 
över den lyckliga vändning, saken 
tagit, glömt sin fru. 

Men vad det betyder för en nygift 
äkta man att glömma sin fru, för
stod han ej, förrän han stod i tam
burdörren. 

Innanför stod, nej, halvdignade en 
'blek och förintad gestalt. Om en 
obemannad kanon börjat utskjuta en 
massa skott, skulle han ej blivit mer 
förvånad, än när denna förintade ge
stalt plötsligt började utbrista i de 
bittraste förebråelser. 

Hr B. ,stod en smula häpen. Han 
hade aldrig sett sin fru ond . . . och 
så ond sedan! 

— Men vad är det? frågade han 
litet vimmelkantig, vad i all världen 
är det? Är det något som hänt? 

— Hänt! ropade fru B. Det kom
mer du och frågar ! Och jag som .. . 
jag som . . . 

Hon skakades plötsligt av ett häf
tigt gråtanfall. 

— Men Magda, sade hr B. för
skräckt, vad är det? Säg mig vad det 
är, du, säg bara ut! bad han beve
kande. 

Fru B. snyftade som om hjärtat 
velat brista. 

— Och jag som. . . jag som varit 
så orolig för din skull! nästan skrek 
hon fram mellan snyftningarna. 

— Men orolig... jag förstår 
inte . . . 

— När du inte var på kontoret. . . 
och inte kom hem kunde jag ju inte 
tro annat än att du . . . buh-uh-uh . . . 
blivit överkörd . .. överkörd av en 
bil.. . 

— Men kära barn! 
— . . .  eller lönmördad av någon 

usling på kontoret. . . 
— Men vilka fantasier! 

— . . .  och att du antingen förts 
till ett sjukhus eller låg därborta på 
kontoret och förblödde i ensamhe
ten . . . 

— Nå, nå, nå, jaga inte upp dig 
nu igen . . . 

—  . . .  o c h  s å  h a d e  j a g  j u  i n g e n t i n g  
annat att göra än ringa till polisen. . . 

— Till polisen!!!??? 
— och försöka få reda på om nå

got hänt dig . . . 

— Hänt mig! skrek hr B. Du 
måtte väl i hela världen inte ha sagt 
mitt namn till polisen . . . 

— Jag hade väl intet annat namn 
att säga. Det var ju dig jag ville 
ha reda på. Jag sade dem att du var 
spårlöst försvunnen . . . 

— Å, herre gud, försvunnen ock
så! Och vad sade polisen? 

— Han frågade om jag hade nå
got skii 1 att vara allvarsamt orolig . .. 

Nya snyftningar. 

— . . . .men då var jag så övermig-
given att jag ... å, så förfärligt att 
man skall behöva uppleva sådant ! . . . 
Och när jag bara grät. . . 

— Jo, det är snygga historier! 

—. . . så tröstade polisen mig och 
sade att han skulle ringa upp genast, 
så snart han funnit något spår . . . 

- Spår! Men, kära Magda! 

Hr B. stod plötsligen vit av vrede. 
— Men vad skulle jag göra, när 

jag var så gränslöst orolig . . . 
— Förstår du då inte vad du gjort! 

Att det tack vare dig kanske kom
mer att stå i alla tidningar i morgon 
att det blivit anmält till polisen att 
jag försvunnit från mitt hem. Och 
det spårlöst till på köpet! 

Fru B. upphörde plötsligt att 
snyfta. Hennes ögon stodo såsom ett 
par blanka klot av svart förfäran i 
det förgråtna ansiktet. 

— Tidningarna! mumlade hon i 
försagd fasa... k, jag tänkte inte 
alls på tidningarna. 

I nästa ögonblick fick hr B. upp
leva den för honom alldeles nya sen
sationen att stå i sin egen telefon oeh 
upplysa polisen om att han var or
dentligt hemma. Polismannens lojala 
och hemligt förstående: "Jag miss
tänkte det" reducerade på ett välgö
rande «ätt det obehagliga i historien. 

Men på kvällen efter återställd 
frid och sämja frågade hr B. plötsligt 
sin fru: 

— Har du det ofta på det sättet? 
— Alltid, svarade fru B. Jag 

kan föreställa mig att allt möjligt 
inträffar, att det brinner i ett rum 
mitt i natten, att en tjuv kommit in 
genom skafferifönstret, att du halkar 
i trapporna, att en jordbävning i nä
sta sekund skall sopa huset med 
sig... 

— Men det är ju ruskigt, ;sade 
hr B. 

Oeh så somnade han. Men fru B. 
låg länge vaken och spann på den 
tråden vad som skulle ha skett, om 
hr B. kommit in i tidningarna som 
spårlöst försvunnen. 

Ragna Feters. 

SNAPSHOTS. 
Slavinnor. 

Det är mitt i förmiddagsbråd
skan på det stora varuhuset. Kom
mande och gående fylla förhallen, 
sorlet av lätta fotsteg, av glada rös
ter och hastiga samtal stiger och fal
ler. Tvänne damer mötas i den bre
da trappan upp mot lunchrummet. 
Samtidigt höras utropen: 

— Nej, är det Anna? 
— Åh, se Lizzie! 
Det är synbarligen två gamla vän

ner, som råkas, ehuru de förete rätt 
olika typer. Den ena är den ele
ganta världsdamen; ett dyrbart päls
verk omsluter den smärta, eleganta 
figuren, ansikte och frisyr vittna 
om trofast hängivenhet åt toilettkou-
stens omsorger, men de något bleka 
dragen bära -en prägel av trötthet. 
Den andra har kommit med bråd
skande steg, som röja, att tiden är 
för henne en dyrbar sak. Hon rör 
sig emellertid ej blott med raskhet, 
utan även med behag i sin enkla che-
viotdräkt, pch under det något bur-
riga håret framblicka ett par klara, 
livliga, om levnadsmod och energi 
vittnande ögon. 

— Vi måste få oss en pratstund — 
låt oss dricka kaffe tillsammans, sä
ger den eleganta Lizzie. 

— Det är min lunchrast; jag hade 
tänkt använda den till några upp

köp, svarar väninnan. Men när vi 
nu äntligen träffats, så låt gå för 

kaffet. 
De lyckas få ett bord, och samta

let är genast i gång. 
Vad det är länge sedan man 

såg dig! Du var ej på den stora 
middagen hos B—s i höstas eller fö

delsedagen hos 
— Kära du, avbryter den cheviot-

klädda med ett leende, jag har upp
hört att gå på middagar och kaffe
rep. Mina dagar äro helt helgade 
åt arbetets gudom. Då min man för 
ett par år sedan fick sina inkomster 
så betydligt reducerade, ansåg jag 
det vara min närmaste plikt att 
hjälpa till såsom familjeförsörjare. 
Jag lyckades åter få den ganska bra 
avlönade kontorsplats jag som ogift 
innehaft och delar nu tid och intres
se mellan denna och hemmet. 

— Det är väl inte möjligt att du 
kan intressera dig för kontorsarbete, 
då du har man och två barn! 

—• Det har alltid intresesrat mig, 
och jag hoppas icke utföra det sämre 
nu, då jag gör det ej blott för min 
egen skull utan än mer för de minas. 

— Men mannen — barnen? 
— De må nog väl därav. Mannen 

behöver ibland en biffstek till fru
kost, och barnen behöva understun
dom nya strumpor. Sådant kan jag 
ge dem nu. Åh, utbrister hon med 
strålande ögon, om du visste, hur 
härligt det känns att kunna ge! Inte 
bara taga emot, såsom hustrun alltid 
fick göra förr. Också om hon form
ligen slet ut sig med arbete. 

— Men du måste ju försumma 
hemmet! Och du får lämna barnen 
åt andra. 

— Hemmet försummas nog inte 
mera genom att jag arbetar, skarpt 
några timmar utomhus än genom 
kafferep, visiter eller five o'clock 
tea's. I vilket fall som hälst måste 
hembiträdet ha noggranna instruk
tioner angående göromålen den tid 
frun är borta. Och intet hindrar ju 
mitt personliga ingripande nu som 
förr. Man har tidiga morgonstun
der och långa kvällar och söndagar 
och semestrar och allting sådant för 
det husliga. Man får söka ordna allt 
så enkelt och så rationellt som möj
ligt. Inte behöver hemmet gå under 
för att man ej dagligen fördjupar sig 
i damning eller hinner med att laga 
de allra besvärligaste maträtterna. 

Barnen gå i skolan innan pappa 
och mamma gå till sitt arbete, och 
vi mötas alla vid middagsbordet, 
glada att återse varandra och få en 
lång, trevlig afton tillsammans. Nog 
hinner jag både hjälpa barnen med 
läxorna och se till deras kläder, och 
nog unna vi oss alla ibland ett litet 
nöje tillsammans. 

— Men du sliter ju ut dig. 
— Det tror jag inte. Krafterna 

växa, då man övar dem. Och käns
lan av självständighet ger krafter. 
Det är gott för man och hustru ock
så att vara kamrater. Man förstår 
varandra bättre, då man har samma 
plikter. Och barnen skola ej i mam
ma se blott den, som är till för att 
passa upp dem. Hur kärt blir ej 
hemmet, som vinkar som en fristad 
efter arbetsdagens slut! Hur glad 
är man ej, då man kan föra med sig 
dit någon liten sak till dess nytta el
ler prydnad! — Men vi tala ju bara 

D o c k o r .  
Vackra, starka och väl
gjorda med alla tillbehör 

Emelie Röings DocKaffär, 
— Etablerad 1897 
Drottninggatan 48. 

om mig och mitt. Hur har du haft 
det på senare tider? 

— Åh, det är det gamla vanliga: 
middagar och supéer och operapre
miärer och konserter och främmande 
hemma. Och man måste tänka på 
att ha något på sig. Jag skall just 
försöka köpa något färdigt för bröl
lopet hos general X. nästa vecka. 
Man blir så led av att jämt springa 
hos sömmerskan och prova — hon 
drar en trött suck. 

— Jag förstår, säger fru Anna, 
du lever i nöjenas virvel. Du vet 
ingenting om tidens ondska. 

— Kära, det fattas visst inte. Al
drig hör jag annat än att min man 
förlorat pänningar på banker och 
aktier, härom dagen var det visst 
50,000. — Han är vid så dåligt hu
mör jämt, doktorn säger att han lider 
av höggradig nervositet. 

— Men vore det ej bättre då —, 
börjar Anna. Dock, hon hejdar sig 
och säger i stället: 

— Jag ser, att klockan är mycket, 
jag måste återvända till kontoret. 
Tack för gott möte och tack för den 
lilla pratstunden! 

Hon reser sig, skyndar, vänligt 
nickande, utför trappan och är snart 
försvunnen i folkvimlet. Den ele
ganta fru Lizzie följer henne med 
vemodsfulla ögon. — Arma Anna, 
säger hon för sig själv, så svårt hon 
fått det ! Hon är ju en slavinna, en 
slavinna under plikter och arbete. 

Men om några minuter har hon 
glömt hela episoden, fördjupad som 
hon är i egna toilettbekymmer, ängs
ligt väljande bland konfektionsav
delningens glänsande sidenskatter. 

Medan Anna med spänstiga. steg 
skyndar gatan framåt, röra sig hen
nes tankar kring väninnan från for
na dagar. De forma sig så här: 

— Arma Lizzie, vilken tillvaro! 
Fången är hon i gamla, ohållbara 
föreställningar, blind för livets 
väsentligheter, bunden av fördomar. 
Vad är hon väl annat än en slavinna! 

Observatör. 
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entrai* 

(Oscar Ericson) 

KLÄDPRESSAREGATAN 1  
GOTEBORG . Tel. 4303 

UTFÖR ALLT SOM KAN HÄNFÖ 
RAS TILL TRYCKERIBRANCHEN 
FRAN ETT VISITKORT - TILL EN 

= TIDNING - - -
• MODERATA PRlÜFT= 

• FERM EXPEDITION • 
SPÉCIALITÉ: AFFÄRSTRYCK 

©ufr fitl xhtökctö alla 
uåret tninncr! 

Kalla böner likna pilar utan udd, 
svärd utan egg, fåglar utan vingar; 
de hava ingen genomträngande kraft, 
de hava ingen förmåga att flyga 
till himlen. Kalla böner förfrysa in
nan de nå sitt mål. 

Thomas Brooks. 
* 

Litteraturen med sin mängd av 
ädla arbeten och osunda alster liknar 
tropikernas bördiga jord, som utan 
åtskillnad bär giftiga, dödande örter, 
närande frukter och blommor, som 
försköna tillvaron. 

* 

Det går så lätt att träda i dans 
med lustan, men när det har gått 
längre ocih det är lustan som dansar 
med människan — o, då är det en 
tung dans. 

Sören Kierkegaard. 

Till våra 
prenumeranteri 

Om tidningen icke kommet 

Eder ordentligt tillhanda, äi 

det icke vårt fel utan pos

tens. 

Var god ring oss, 18070, 

när Er tidning uteblir! 

Vackra Blommor för Julen! 

BLOMSTERHANDELN 

B E L L I S  
11 MAGASINSGATAN 11 

(Hörnet av Kungs- och 
Magasinsg.) Tel. 14361. 

Det är först när en människa för
lorat sm hälsa, som hon börjar vårda 
den. 

* 

Ljusets seger, fridens, mänsklighe

tens 
låt mig söka och med sårad hand 
skriva hämndens fordringar i sand 
och i marmor tacksamhetens. 

Esaias Tegnér. 

Unga fröken Gren: — 0. sådant 
besvär hr Kvist har med att snöra 

på mig skridskorna. 
Hr Kvist: — Besvär! Besvär!! 

Jag önskade fröken Gren vore entu-

senfoting! 

GRAMMOPHONE« 
i h e m m e t  

har blivit ett populärt in
strument, som vunnit sprid
ning i alla samhällsklasser' 
Priset lägger ej hinder i va-

gen för köp. 

Fördelaktiga betalningsvi" 

Cremona= & Ekophon«PP«" ter 

utsökta kvalitétsinstrument 
fr. Kr. 59.50 till högre p" 
ser. Kom in och lat os 

provspela dem for t 

ë 

Telefon 

1 1 2 4 0  
Telefon 

1 1 2 4 1  

besökes au alla praktiska Julklappsköpare! 
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Offentliga 
nöjen. 

Stora Teatern 
J  Varje afton kl. 8 .  

Boheme. 
t, 130: Billighetsmatiné. 

S5NDAG BAJADÄKEN. 

Lörensbergsteatern. 
v"1 Varje afton kl. 8. 

g5#dag 

Varje afton kl. 8. 
sista gästspel av Gunnar Tolnœs. «ta gästspel c*. 

Fästningen faller. 
130 Billighetsförestållning : 

REVOLUTIONSBRÖLLOP. 

jijya Teatern. 
Varje afton kl. 8 : 

Fabrikstösen. 
l9ta Hm<rhetsmatiné gives Annandag Jul. 

^UÏÏaTëatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

EN PIGA BLAND PIGOR. 

Konstnärligt arbetat tenn 

KONSTSLOJDEN 
SÖDRA HAMNGATAN 45. 

<Mitt emot Palace Hotell). - Tel. 13150. 

Vill du behålla en vän så ställ 
större anspråk på dig än honom ! 

N. Rosenmüller. 

Vänskapen mildrar våra sorger, 
lugnar våra lidelser, lättar våra bör
dor, är en tillflykt undan våra olyc
kor, en rådgivare i våra tvivel, spri
der klarhet i våra isinnen, giver av
lopp för våra tankar, övning och od
ling åt vad vi tänka. 

Jeremy Taylor. 

ySfMTAPIS5ERIXv<iC 
<0/7 , DETALJ 

• n«mng. 11. I tr. 

INIABSI 
k Färdigsydda lämp
liga Julklappar 

TEATER. 
Fästningen faller på Lorensbergs-

teatern. Av det starka värn för den 
stora värdefulla dramatiska konsten 
denna vår förnämsta talscen var äg
nad att bli finnes för närvarande ic
ke mycket kvar. 

(iunnar lolnass har intagit den. 
Stjärnspelet är i full gång på dess 
ockuperade bröstvärn. Efter Shake
speare, Strindberg, Ibsen ha vi fått 
— Sacha Guitry. Efter människo
öden som hade något allmängiltigt 
över sitt förlopp ha vi fått den enkla 
historien om ett par människor, som 
sova tillsammans — eller som tänka 
att göra det. 

Det är icke mycket att säga om 
dylikt. En charmör isom hr Tolnges 
är ju såsom skapad att :segra i situa
tionspjäser av detta slag. Man kan 
icke bestrida hans företräden som 
primo amoroso. Men — det är, un
der alla förhallanden något mer än 
en ärbar fru som faller med sådana 
segrar. 

—c. 

N y a  T e a t e r n  spelar fortfarande 
varje afton Fabrikstösen. Vi fästa 
uppmärksamheten på att ingen billig-
hetsmatiné kommer att givas förrän 
annandag jul. 

På Lilla Teatern går fortfarande 
Hemslavinnor — idet upplyses för 
alla misstags undvikande — endast 
en kort tid ! Vid det här laget kunde 
man annars tro att Hemslavinnor till
hörde det outslitliga. 

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

er C. 
O ÄJStwfi ^ 

2 

ATE NT 

Varje husmoder 
b ö r  t i l l  s i t t  b a k  

uteslutande anuönda 

G ö t e b o r g s  
B r t g k u a r n s  

Patentmjöl 
ty då erhåller hon 

d e t  b ä s t a  

Alltid välKomna 

J u l k l a p p a r  T  
HANDDUKAR. DUKAR. 

SERVIETTER, Färdigsydda 

LAKAN och ÖRNGOTT. 

D a m u n d e r k l ä d e r .  
Handvävda Coul. BOMULLSTYGER, 
Coul. BORDDUKAR, LYS DUKAR. 

Förkläden. 

NÄSDUKAR i linnne och bomulll, 
t i l l  v e r k l i g t  l å g a  p r i s e r .  

OBS.! Bästa kvalitéer. 

Aktiebolaget 

C L A S S  Ö H L É N S  
Vävnadshandel v Kungsgatan 53. 

Husligt arbete 
under lärlings

lagen ? 
Han tjänarinnefrågan lösas 

på detta sätt? 

Göteborgs kvinnliga diskussions
klubb diskuterade vid sitt senaste 
samkväm frågan om det husliga ar
betets läggande under den lärlings
lag, som ipåtänkes. 

Inledare var riksdagsledamoten fru 
Nelly Tlhtiring, som redogjorde för 
lärlingslagen i dess helhet och sedan 
mera ingående dröjde vid det avsnitt, 
som berör det husliga arbetet. 

Lagen går ut på att tillförsäkra 
den ungdom, som söker sin utkomst 
genom yrkesarbete, den härför erfor
derliga praktiska utbildningen, vil
ken det skulle åligga arbetsgivaren 
att grvara för, under det att lärlingen 
skulle vara skyldig att i ersättning 
för utbildningen baflita sig om ar
betet och stanna kvar hos arbetsgi
varen mot avtalad lön under viss be
stämd tid. Förhållandet mellan de 
båda parterna skulle regleras genom 
kontrakt, vars brytande skulle kun
na straffas med böter och medföra 
skadestånd. Lärlingens utbildning 
skulle kontrolleras av en härför till
satt nämnd. 

F rågan är nu, om även det husliga 
arbetet bör läggas under lärlingsla
gen, ifall denna kommer till stånd. 
De minderåriga hembiträdena iskulle 
därigenom kunna komma i åtnjutan
de av .samma goda utbildning som 
lagen skulle tillförsäkra flickor i an
dra yrken. 

Enligt det utarbetade förslaget-
skulle lärlingslagen bliva obligato
risk med undantag dock för det hus

liga arbetet, i fråga om vilket det 
skulle bero på vederbörande kom
mun, i vilken utsträckning lagen 
skulle tillämpas inom dess område. 

Det är icke troligt, att någon kom
mun iskulle gå så långt, att den kom
me att stipulera, att varje, husmor 
skulle skriva lärlingskontrakt med 
sin hjälpiflicka. I stället torde det 
bliva så, att endast väl kvalificerade 
husmödrar skulle tillåtas att binda en 
flicka genom lärlingskontrakt för 
den utbildningstid, 1 à 2 år, som kan 
komma att fastställas. 

Om nu lärlingslagen blir verklig
het och det husliga arbetet lägges 
därunder, är dock ingenting vunnet, 
om icke såväl husmödrarne som de 
unga flickorna och deras målsmän 
äro benägna att frivilligt underkasta 
sig denna lag. 

Kan man räkna med att det skulle 
finnas husmödrar, som ville upprätta 
ett för längre tid bindande lärlings
kontrakt med sitt minderåriga hem
biträde och åtaga sig ansvaret och 
besväret med att bibringa flickan så 
pass allsidiga kunskaper, att hon 
skulle kunna avlägga godkänt lär
lingsprov? 

Och kan 'man vänta, att något 
större antal unga flickor skulle vilja 
ägna sig åt husligt arbete under de 
mera bindande förhållanden och för 
den mindre lön ett lärlingsavtal na
turligtvis måste innebära? Skola de 
inise fördelen av den bättre ordning 
och den bättre utbildning, som där
med skulle ernås, och sätta värde på 
den förbättrade sociala ställning som 
en verkligt yrkesutbildad hembiträ
deskår skulle komma att intaga? 

Av den 'diskussion, som följde ef
ter inledningsanförandet, framgick, 
att de närvarande icke trodde, att det 
husliga arbetets läggande under lär
lingslagen, på det sätt som angivits, 
skulle kunna påräkna husmödrarnes 
och de minderåriga hemibiträde-
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Omtyckta Julklappar z 
äro våra tillverkningar av 

DAMUNDERKLÄDER, BARNUNDERKLÄDER, BABYUTSTYRSLAR, & 

MORGONROCKAR. PYJAMAS, för Damer och Barn, FÖRKLÄDEN m. m. <& 

Stora sorteringar av: ef 

T R 1 C O T U N D E R K L Ä D E R  f ö r  D a m e r  o c h  B a r n ,  D U K T Y Q E R ,  ©  

HANDDUKAR m. m.. TILL ABSOLUT LÄGSTA PRISER. * 

VITVARU-MA GASINET, KUNQSGA TAN 38—40,1 tr. upp. 

nas intresse. Vad husmödrarne 
behöver är verklig hjälp i ar
betet och icke ett ytterligare plus 
i sin arbetsbörda genom skyldigheten 
att ge en allsidig undervisning åt det 
minderåriga hembiträde hon anstäl
ler för att få handräckning av. Det 
är icke häller antagligt, att de unga 
flickorna skulle vilja binda sig med 
kontrakt på ett eller ett par år, när 
det nu är praxis att avtal mellan hus
mor och hembiträde endast gäller för 
månad. 

Ha våra läsarinnor lust att uttala 
sig i frågan? Vår insändarespalt 
står öppen! 

"Med barnets 
ögon." 

Bokförlaget Natur och kultur, till 
vilket den svenska allmänheten står 
i tacksamhetsskuld för så många 
värdefulla, lättillgängliga populärve
tenskapliga arbeten har nu påbörjat 
utgivandet även av en serie pedago
giska handböcker. 

Det första arbetet i serien "Det 
självverksamma skolbarnet" har till 
författare fm Ingrid Prytz. Man 
finner här en medryckande, av en
tusiasm buren skildring av den me
tod för småbarnsundervisningen, som 
leder sin upprinnelse från en av sam
tidens mest uppmärksammade re
formpedagoger italienskan d:r Maria 
Montessori. 

Boken riktar sig icke blott till pe
dagogerna utan i väl så hög grad till 
föräldrarna, särskilt mödrarna. Men 
nu är det nog dessvärre så, att möd-
rarne hava en viss räddhåga för pe-

Ett ord till våra pre 
numeranter! = 

I I 
Glöm ej att i god tid för

nya preuumerationen på 

Kvinnornas Tidning. 
eljest får ni icke det för-

I sta januarinumret i rätt tid. Q 

Välkommen tillbaka, hälst till

sammans med en ny prenumerant! 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 11090 

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
21 Kungsgatan 21, Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er
känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli
daste och vackraste likkistor och svepningar. 

Drick 

Lundgrens 

Utvalda från de finaste och förnämsta tné-

plantagerna pä Ceylon och i Kina, hava de 

en utmärkt fin och detikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress-. JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. r© 

dagogiska arbeten för deras förmoda
de hårdsmälthets skull. Vi skynda 
därför att försäkra att fru Prytz' bok 
på samma gång som den är instruk
tiv, intressant och rikt givande, ock
så är underhållande och rolig att läsa. 

För att visa detta och väcka de 
unga mödrarnes lust att införliva fru 
Prytz' arbete med sitt bokförråd till
låta vi oss att återgiva ett avsnitt ur 

•• 
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\ Bemärk! 
• • 

våra enastående 
billiga priser å 

Elektrisk j 
• • • 

Armatur 
• 0 • 

alla nyheter för 
hösten inkomna. • • 

• • 
• • 

Ro s e n l u n d s  j 
1 Bosättningsmagasin 

• 

Rosenlundsgatan 8. 
\ 2:dra Långgatan 34. 

v* 

jCåt c/ 
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att använda skarpa och frätande tvätt
medel. Tomtens välkända Tvättpulver 
år oskadligt för tvätten, men ger vid 

användning bästa resultat. 
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Wethes sista 
Kärlek. 

Ett hundra årsminne. 

Av 

BEATRICE ZADE. 

JZfatitttrinnan B™trice Zades 

oJJZmnmade föred™9 
^etiGïït h ^ Damklub-

ar l.e °'y * början av november 

fällts tv (fjar^nn<m själv välvilligt 
logande ''^nnornas Tidnings för-
tresser

e
a 

tmhe aU det shu^e in-
denhan T° läsehrets att taga del av 

delvis ?en<^6 ®oetheforskarinnans 
stödda okända källskrifter 

"k"4 sista 'Ln'^ °m den st°re skal-
r,u'4 liyr- ani0Ur kommer densamma, 
Myta UtJfH 1 detta nummer, att in-

^ Mer Vecket. 

Vlts ochPt!l\naSOt ämne har 'skri" 
s oni så mycket som om 

G-oethes kärlek. Den långa rad av 
kvinnor, vilka spelat en större eller 
mindre roll i hans liv och diktning, 
väcka i hög grad eftervärldens in
tresse. Våra dagars grundliga och 
samvetsgranna Groetheforskning har 
ej heller någonsin kunnat annat än 
fullt och helt bekräfta diktarens eg
na ord, när han en gång yttrade: 

"Aldrig slösade jag bort mitt hjär
tas känslor på en ovärdig". 

Den enkla modisteleven Gretchen, 
som uppväckte f jortonåringens barns
liga svärmeri — den präktiga bor
garflickan Kätchen Schönkopf och 
den elsassiska prästdottern Friederi
ke Brion, dessa båda, som studenten 
Wolfgang Goethe älskade med lidel
sefull glöd, — sedan Lotte Buff, 
Maxe Brentano och Lili Schönemann, 
för vilka hans hjärta stod i ljus laga 
under advokatåren i Frankfurt och 
Wetzlar, — vidare Charlotte von 
Stein, den store diktarens och stats
mannens tillbedda väninna under det 
första decenniet i Weimar, — och 
slutligen Minchen Herzlieb, Marian
ne von Willemer och Ulrike von Le-
vetzow, dessa trenne blänkande 
stjärnor på hans ålders av ära och 

rykte lysande himmel, — alla, alla 
dessa ha som kvinnor och människor 
varit värdiga Goethes kärlek. Ja, 
till och med den mycket förkättrade 
Christiane, hans trogna livskamrat 
under många, många år, visade ge
nom aldrig svikande omsorg i varda
gens tusen små angelägenheter och 
uppoffrande hängivenhet i farans 
stund, att hon väl förtjänade hans 
böjelse och fördragsamhet. 

Ju äldre Goethe blev, desto längre, 
utsöktare och mera glänsande blev 
också kedjan äv sköna eller snillrika 
kvinnor, som slöt sig kring honom. 
Det skulle vara en småsak att räkna 
upp ett dussin eller två, som tillhörde 
hans krets under hans levnads sista 
år och enligt hans egna ord förgyllde 
dem. Men själv gav han allt mera 
sällan bort sitt hjärta, och allt svå
rare blev det för honom att lösgöra 
sig från den kvinna, som fått denna 
dyrbara gåva. Under tio hela år — 
från 1809 till 1819 — förmådde 
blott en enda, Marianne von Wille
mer, på allvar tända hans kärlek. Det 
stod emellertid skrivet i ödets bok, 
att den tjusande härskarinnan på 
Gerbermühle icke skulle förbli hans 

sista erotiska upplevelse, ty så sent 
som nio år före sin död greps denne 
evigt unge på nytt av en djup lidelse. 

Just nu, just i dessa dagar ha pre
cis ett hundra år förflutit, sedan 
Goethe utkämpade sin allra sista 
strid för kärleken till en kvinna, och 
historien om hans förhållande till 
Ulrike von Levetzow är så vacker 
och gripande, så mänskligt ren och 
skön, att det väl kan göra anspråk 
på vårt intresse. 

Den 28 augusti 1819 fyllde Goethe 
sjuttio år. Han var dock på intet 
sätt någon åldring ännu, utan spän
stig till kropp och själ och lika oav
låtligt verksam, lika intresserad av 
livets alla förhållanden som någonsin 
förut. Hans. gestalt hade visserligen 
förlorat ungdomens smärthet och 
smidighet, och det tjocka bruna hå
ret började lätt gråna vid tinningar
na. Men de svarta ögonen lyste 
fortfarande med fascinerande glöd, 
hållningen var rak, gången elastisk, 
och kindernas fina rodnad gav frisk
het åt de vackra, uttrycksfulla dra
gen. 

Sedan trettiosju år tillbaka bebod
de Goethe sitt rymliga hus vid Frau-

enplan i Weimar. Någon härskar
inna i egentlig mening hade där al
drig funnits. Christiane, Goethes 
hustru, hade på grund av sin ringa 
härkomst och sin brist på bildning 
samt väl ännu mera genom makarnas 
mångåriga illegitima förbindelse all
tid intagit en underordnad plats vid 
Goethes sida. Efter hennes död, 
1816, förmälde sig sonen, August von 
Goethe, snart nog med en förnäm och 
intagande adelsfröken, Ottilie von 
Pogwisch, som nu blev värdinna i 
svärfaderns hus. Men det unga pa
ret hade där en egen våning, den 
s. k. Mans-orden två trappor upp, och 
den gamle diktaren bestämde allt
jämt själv alla husliga angelägenhe
ter in i de minsta, detaljer. 

Från officiella uppdrag och tjän
steåligganden hade Goethe numera 
nästan alldeles dragit sig tillbaka, 
isynnerhet efter sitt avsked från be
fattningen som intendent vid hovtea
tern år 1817. Storhertig Carl Au
gust av Saxen-Weimar utnämnde 
visserligen vid statsskickets omorga
nisation efter kongressen i Wien sin 
gamle vän till förste minister. Men 
detta betydde för Goethe endast öka

de inkomster och större ära och med
förde inga andra plikter för honom 
än överuppsikt över statens viktiga
ste institut för konst och vetenskap. 

Efter ett långt, växlingsrikt livs 
många, stormar tycktes den store 
mannen gå emot en stilla och solig 
ålderdom. Han kunde ostört ägna 
sig åt sitt arbete, sina intressen och 
sin omgivning. Han stod på höjden 
av rykte och anseende, på höjden av 
skaparekraft och inre utveckling, på 
höjden också av ädel vilja att verka 
för sina medmänniskors bästa. Från 
daggryningen till middagstimmen va
rade hans produktiva arbete i egent
lig mening. Med händerna på ryg
gen vandrade han då fram och till
baka i sitt skrivrum och dikterade 
outtröttligt timme efter timme ord 
och satser. Då skrevs brev av det 
mest olikartade innehåll, diktverk på 
vers och prosa och tankedigra upp
satser eller anteckningar om tusen 
olika ting. Då framskredo hans ve
tenskapliga studier, experiment ut
fördes, och de rikhaltiga samlingarna 
ordnades. Kring det välförsedda 
middagsbordet församlades sedan all
tid en större eller mindre krets, vars 



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

Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTBÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON 1,831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Gör ett besök! Vägen lönar sig! 
I Charkuteriaffären Boyes Bazar 8 

(V itfeldtsplatsen) 
köper ni förstklassiga charkuterivaror, 
salt och rökt lax, ål, Norells bordsmör, 
andra prima smörkvalitéer, margarin, ost 
och konserver, det välkända Långedrags-
brödet och andra brödsorter. Goda smör
gåsar till billiga priser. Varor emottagas 
till rökning. Billiga priser. Caféer och 
matserveringar hög rabatt. Tel. 9271. 
Varorna hemsändas. 

Alla som köpa .. 

S P I S B R Ö D  
från O 

Göteborgs Angbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

Prisbelönta Fruktkonserver i sockerlag 

Jordgubbar, Hallon, Moreller, Klarbär, 
Plommon, Päron, Äpplen i sockerlag i 
burkar à kr. 1:50. varje burk avsedd för 
öpersoner. Hallonsylt,Jordgubbsylt, Apel
sinmarmelad à kr. 1:75 pr burk, 4 burkar 
fraktfritt. Expedieras mot efterkrav från 

Hjalmar Landins Fruktkonservfabrik. 
Mosås 

De bäst avlönade 
kontorister 

äro maskinskrivare och stenografen 
Grundlig undervisning lämnas å 

REMINGTON INSTITUTET 
(Kungl. hovleverantör) 

Västra Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

BERTHA ANDERSON 
15 KorsgataD) Göteborg. 

Nu inkommet stort urval av vackra Yll©ty0er' Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

B I L L I G A  P R I S E R .  

J 

Bergmans Enkas 
GRAHAMS SPISBRÖD 

Bästa familjebrödet. 
REKOMMENDERAS. 

ett av kapitlen med överskriften 
"Med barnets ögon". 

"Det späda barnet är en människa 
och har samma rätt som den vuxne 
att bliva omhändertagen av det sam
hälle, vars medlem det är. Hur re
spekteras nu den rätten? Låt oss 
sätta oss själva i den lilles ställe och 
blott för en enda dag leva hans liv: 

Det är som om vi befunne oss bland 
jättar, vilkas ben äro fruktansvärt 
långa och kroppar oerhört stora i 
förhållande till våra och som dess
utom besitta en mycket snabbare in
telligens och rörelseförmåga än vi. 
Yi måste klättra upp i deras hus på 
trappsteg, som nå till våra knän, lik
väl tvingas vi att bestiga dem till
sammans med jättarna; vi bliva trötta 
och vilja sätta oss, blott för att finna 
att stolsitsarna äro jämnhöga med 
våra skuldror — med stort besvär 
lyckas det oss slutligen att kravla 
upp på dem. 

Den lille finner allt, vad han själv 
skulle behöva, gjort som leksaker åt 
hans dockor —för dem är hela den 
vuxnes värld gjord i miniatyr, men 
bland dem kan han icke leva, endast 
roa sig. Världen har skänkts honom 
på skämt, samhället gör narr av ho
nom med denna mottagning. Yi veta, 

att små barn slå sönder sina leksa
ker och påstå, att de drivas av sin 
lust att upptäcka vad som finnes in
uti. Ibland slå de sönder dem häf
tigt som i vrede. Det är då vi kalla 
dem stygga och straffa dem. Den 
verkliga förklaringen är, att barnet 
vill se efter, om det är något roligt 
inuti leksaken, ty utanpå är det san
nerligen intet, som kan roa det. 

Barnets omedvetna önskan från 
och med ett par tre års ålder är att 
leva som den vuxne. —- Det skulle 
vilja ha ett eget toalettbord och få 
försöka att kläda sig själv. Det vill 
kamma riktigt hår på ett levande hu
vud och torka verkliga golv. Det 
skulle vilja ha stolar, bord, soffa och 
skåp i proportion till sin storlek och 
sina krafter. Vad det önskar är att 
själv få arbeta och övervinna verkliga 
svårigheter. Det vill inte bara leka 
vuxen, utan också få vara människa. 
Sådan är barnanaturens tendens och 
sådan dess uppgift. 

När man ser med vilket intensivt 
och långsamt tempo barn arbeta på 
grund av sin outvecklade fysik och 
emedan de äro underkastade andra 
tidslagar än vi, gripes man av fasa 
vid tanken på vuxnas vanliga sätt 
mot små barn. 

A7i avbryta dem utan minsta hän
syn och med en härsklystnad, som 
vore vi herrar och de slavar utan 
mänskliga rättigheter. Ja, många 
människor anse blotta tanken att visa 
barn takt och hänsyn för löjlig! Men 
med vilken stränghet förbjuda vi 
dem ej i vår tur att störa oss! 

Om den lille försöker äta själv, 
vips äro vi där och taga skeden ifrån 
honom och proppa i honom maten 
med en fart, som stör hela hans väl-

S T O R  

J U L - E X P O S I T I O N  
S T I L F U L L  J U L D E K O R A T I O N  

P R E S E N T K O R T  

HERM. MEETHS A. B. 

vîôu3ls«îi Möbler 
Gripsholms gamla modeller 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

I., J. LARSSONS SNICKERI AFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

ANGBAGERI A.B. 

R O S  E N  L U N D S  
B R Ö D  

Suüilrum 
extra kvalité. Pris pr karTÏÎ*4 1 

fill salu endast tO-v e'sU5(jt6 
SÄ 

hos wnf" BBrtïa 
57 Kungsgat., Göteborg ,®rä!Hét 

befinnande. Försöker han knäppa si
na kläder, ingripa vi och fullborda 
hans arbete. 

Likväl äro vi mycket känsliga å 
vår egen verksamhets vägnar. Om 
någon försöker beröva oss den, anse 
vi honom närmast brottslig. 

Skulle vi vuxna ständigt störas 
just i det ögonblick vi stå inför lö
sandet av ett problem, som kostat 
oss stor ansträngning, genom att nå
gon fattar tag i oss och säger, att vi 
skola komma ögonblickligen och följa 
deras bud — "lyda genast" — vad 
skulle följden bli? ögonblicket skulle 
gå förlorat och med det varje uns 
av inspiration och skaparglädje. Bar
net i samma situation förlorar icke 
endast ögonblicket utan jämväl sig 
självt. Det mästervek det håller på 
att skapa är den nya människan." 

Boken (har en intressant elfterskrift 
"Nya uppfoistringsideal och undervis
ningsmetoder" av fröken Anna Pal-
lin. 

Priset är kr. 2,25. 

Från kvinnovärlden. 

Halmstads Kvinnliga Gymnastik
förening har i dagarna firat sitt 25-
ånsjubileum med en festlighet, präg
lad m det friiska humör, soim kän
netecknar -denna livskraftiga, för 
gymnastiken entusiastiska och av 
stadens kvinnovärld med så stor 
sympati omfattade sammanslutning. 
Föreningen stiftades på initiativ av 
fröken Gerda Höök, numera doktor-
innan Nillsson i Örebro och har sedan 
ett antal år tillbaka en nitisk 
ordförande i stadsfullmäktigen, för
ste postexpeditören fröken Karin 
Lundberg. 

En vacker 
fraich hy är allas efterlängtade mål. An
vänd dagligen den av tusenden värderade 
och prisade Yvy-tvålen. Y vy-tvålen an
ses som oumbärlig vid den lena, skära 
hyns bevarande till högsta ålder. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär från 
Ystad till Haparanda. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Yslad. 

Bråstté Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

urval priser 

K U N G S T O R G E T  

Överansträng er icKe 

med julstöket! Stadens arbetsför
medling önskar intet högre än att få 
förse husmödrarne med den extra 
hjälp de behöva i form av rengörings-
arbeterskor. Ring Arbetsförmedlin
gen i god tid för att tillförsäkra er de 
bästa hjälpredorna! 

Tummen. 

Det påstås, att de tre delar av vil
ka tummen består, beteckna de tre 
världsbéhärskande egenskaperna: vil
jan, logiken och kärleken. Den för
sta leden, nagelleden, betyder viljan, 
den andra logik och förnuft, den 
tredje kärleken. Är tummen ojämt 
.utvecklad och den första leden ovan
ligt lång, så regeras den ifrågava
rande individen uteslutande av sin 
vilja; om den mellersta leden är 
längre än den första, så råder främst 
förnuftet; är den tredje leden mycket 
lång, så är den ifrågavarande männi
skan sina sinnen's slav. 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

Ziwert'z Eftr., 
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg. — Tel. 1098 

Köp Ed ra S kod 
där "Ni får U där Ni får största u 

varor, lägsta priser, n-'..Inodö 
ur,iÄ? 

Tyger, Filtar, 
Regnkappor, Linnevaror, Strandkoftor 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager 
Kungsgat. 32,1 tr. Hörn. av Magasinsg. 

OBS. T Nya adressen. 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg.17 
Korsg. 13, Bazar Alliance* Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

Damer! 
En alltid nyttig och välkommen julklapp är en 
trevlig blus, klänuing eller kjol. Stort sortiment i 
O. F. H U L T B E R O S  
Husargatan 40. acn 

B L U S A F F  Ä ; R  
Tel. 10318. 

PATENTERADE 

H A V R E G R Y N  
Spara tid. — FÄRDIGKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

medelpunkt var diktaren själv. Au
gust och Ottilie med sina barn åto 
dagligen nere hos fadern, vänner och 
bekanta inbjödos ofta, och illustra 
resande från alla länder infunno sig 
hos den berömde mannen. Även ef
termiddagen ägnades vanligen åt 
sällskapsliv och konstnärliga intres
sen, om icke någon åktur eller pro
menad företogs, och på kvällen före
lästes värdefulla litteraturalster. 

Detta på samma gång verksamma 
och stilla liv i Weimar avbröts of
tast på sommaren av en badresa. 
Goethes hälsa hade aldrig varit stark, 
så att en årlig brunnskur blivit nöd
vändig för honom. Det hade visat 
sig, att framför allt de böhmiska bad
orterna verkade välgörande på hans 
befinnande. Somrarna 1819 och 1820 
tillbragte han i Karlsbad. Men föl
jande år, 1821, rådde honom hans 
läkare att också en gång försöka det 
nyanlagda Marienbad, som just bör
jade komma på modet. Goethe be
gav sig verkligen också dit och fann 
en synnerligen trevlig bostad i det 
största och vackraste huset där, vil
ket kort förut uppförts av en herr 
von Brösigke. Värdfolkets dotter, 

fru Amalie von Levetzow, som för 
tillfället uppehöll sig hos sina för
äldrar, var en gammal bekant till 
Goethe. De hade träffast i Karls
bad år 1806, och hennes ovanliga 
skönhet hade i så hög grad uppväckt 
diktarens beundran, att han liknat 
henne vid Pandora. Nu var hon en 
ung, vacker änka, om vilken det be
rättades, att hon ämnade gifta om 
sig med en greve Klebelsberg, och 
Goethe kallade henne vid återseen
det "en glänsande stjärna vid det för
flutnas horisont". I det Brösigkska 
hemmet, där Goethe liksom andra 
förnäma badgäster hade hel inackor
dering, trivdes han utomordentligt 
väl. I trots, av den ogynnsamma vä
derleken — det regnade nästan oav
brutet under de tre veckor han vista
des där — andas alla hans brev från 
Marienbad en stilla, inre glädje. 
Gång på gång försäkrar han, att han 
omges av "en mycket angenäm fa
milj". Medelpunkten inom denna 
var för Goethe fru von Levetzows 
sjuttonåriga dotter Ulrike, som från 
första stund erövrade hans hjärta. 

Ulrike hade just återvänt till sin 
mor från en flickpension i Strassburg 

och hade ingen aning om Goethes 
världsrykte eller framskjutna ställ
ning. Hennes mormor ropade en dag 
på henne, emedan "en äldre herre" 
önskade lära känna henne. Det före
kom ju icke så sällan i Marienbad, 
men just den gången tyckte Ulrike 
icke precis om att bli störd, ty hon 
hade nyss börjat på med ett nytt 
handarbete, vars mönster intressera
de henne. Som ett väluppfostrat 
barn låtsade hon dock ingenting mär
ka, utan svarade både frimodigt och 
vänligt på Goethes frågor, ja glöm
de till och med bort sin vanliga för
lägenhet gentemot främmande. Re
dan följande morgon bad Goethe Ul
rike komma med på en promenad, och 
då måste hon berätta .honom allt 
möjligt från skolåren i Strassburg, 
där ju även han tillbragt en tid av 
sin ungdom. Sjuttiotvååringen och 
sjuttonåringen blevo snart mycket 
goda vänner. Ulrikes öppna, älskliga 
väsen fängslade Goethe mer ooh mer, 
så att det snart blev hans största 
nöje att sällskapa med henne. Deras 
gemensamma morgonpromenad blev 
en daglig vana, ooh ofta sutto de hela 
timmar tillsammans på en soffa i 

parken och pratade om allt möjligt. 
Om Ulrike icke kunde följa med ho
nom, brukade han plocka blommor 
åt henne och sökte utvidga hennes 
kunskaper i botanik. 

F orts. 

KOL VED 
C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

, 10 Södra Larmgatan 
Linnegatan 11. Karl 

BREVLÅDA. 
En husmoder i ett större 

Med nöje! I ett kommande 

,.A: 71 ?" tidning kan icke påjj. 
sandareavdelningen intaga en a(w 

nrtion mot en annan tidning, men " 

skola ha Edra synpunkter i minne J 

lata dem komma fram på annat sätt 

Insändaren i frågan "mannens kläde' 

dräkt" kommer för sent, men slutet 
torde vi kunna bereda plats för -, 

där var ju en del nyheter att ta 
på. Och roliga! Tack! 

vara 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Hrla JYTjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

F. L., H. G—r, H. B. Förlåt dröjs
målet! Jultiden är besvärlig också 

på en redaktion, även om denna av

står från nöjet att förfärdiga julklap

par. art svar skall komma pr post 

L. M. Att så mycket vrede kan 
få rum på ett litet brevkort! 0m Ni 

visste hur genomoskyldiga vi äro till 

tidningens utbelivande. Vi fundera 

på att sända skrivelsen till posten, 

som här är rätt adressat. Det gläder 

oss emellertid, att Ni saknat tidnin

gen. Man bör ju försöka se sakernas 
ljusa sida också. 

V. D. Förmågan 'har icke svarat 

mot den goda viljan. I fråga om 

poesi äro tyvärr enda-st få utvalda, 

Rosa L—g. Yi komma nog också 

till den frågan. "Kv. T." är bara två 

år och har mycket ogjort arbete fram

för sig. 

R. B., Washington. Seinen finnes 

kvar, väl vårdad. Vår julhälsning! 

Frk L. L. Yi tacka för löftet om 

insändarne och vilja gärna göra vaå 

vi kunna för Edra intressen. 

Den sömnlösa. Handstilen röjde 

författarinnan. Få vi inte sätta ut 

namnet? 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER 

medels inköp! 

Sportkostymer från Kr. 19:-

Bluskostymer 

Kavajkostymer 

V >7 22:-

„ 35:-

GOSSPYJAMAS - G0SSTRUMP0R 

GOSSUNDERKLÅDER 

F I S K T O R G E T .  

Prima LUTFISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 95 80, 15 380 

• 
• 

S A N 1 T A S  
T A P E T E R  

B 
'SS-mjölet 

Ärade Damer! 
Lämpligaste JulKlapp 

för en herre är : 

e n W l L K E H Ä T T  
15:50 och 9:— 

N:0 50. 3:dje årg. 16 December 1923. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 

T^tryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Intrycket. 
Vägen till kullerstolen. Av Beda Willner. 
Något om tre generationers läsning om 

kvinnan. Av Ellen Wester. 
Den lille tiggaren. Av Crayon. 
Ärves anlaget för brottsligheten? Av 

D:r David Lund. 

Teater. 
Klädedräkten och förnuftet. En man

lig synpunkt. 
Bland kvinnor. Av Ellen Berner. 
På ärans fält. Novell. 
Husligt arbete under lärlingslagen. 

Från kvinnovärlden. 
Goethes sista kärlek. II. Ett 100-årsminne 

av Beatrice Zade. 
Hennes bästa roll. Novell av Tora Ramm. 

an e^ableras mellan de kon-
a °°h liberalerna. regerina.p , ' ""-sWH 

funW- erna den för dess 
varigenom 

tUnktio , «na cte 
i na J,ranc'e Nödvändiga majorite-

gem ? ̂ ^tet. Den yttersta hö-
H med i ? ej tenägen för 

nipii 1 era^urna! och dessa intaga 
anParti och "tungan på den 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Resultatet av det engelska- parla
mentsvalet är nu känt så när som på 
några få platser: de konservativa 
hava fått 256 mandat, arbetarpartiet 
189 och de förenade liberalerna 158 
mandat. Dessutom finnas 8 "vildar". 
I det nya parlamentet komma att 
sitta 8 kvinnor. 

Valutgången betyder ett katastrof-
artat nederlag för de konservativa. 
Partiet, som i det förra parlamentet 
ensamt uppvägde de övriga partier
na, är alltjämt den höga församlin
gens största parti, men har dock re
ducerats så betydligt, att det kommer 
att stå inför en övermäktig opposi
te®, om i någon fråga liberalerna 
och arbetarepartiet intaga en gemen
sam front. 

Nederlaget betyder emellertid icke 
ett massfrånfall från de konservativa 
utan endast ett underkännande av 
Partiets tullskyddsplaner. 

Valet gällde, som bekant, tull-
. vilket det konservativa par-

önskade infört såsom ett bote-
®®del mot arbetslösheten, under det 
a liberalerna framträdde som för-

arare för det frihandelssystem, var-
J|a nglands ekonomiska maktställ-

ng uppbyggts. Vägande skäl främ

ste! °S UI1C'er valstriden för båda sy-
Ifen' ^ vilken utsträckning val

sätt 0I^ k°m ^ enkla 

> vi- minnas från vårt eget land, 

är ' 1 ̂0r dypare ma^ ocl1 kläder" 
J 6 Det antages, att dessa 

Cnl t6r..aVgj0rt måQga aV de 

väljarnes ställningstagan-

vaie!S^Ska reSerinSen har ge" 
Svår 'tU ®an®en kommit i en mycket 
Va H,,?'0"' "^ess vantade omedel-
blivit a^a^ra,dande har dock ute-
^•annà00];- reger^nSen kar beslutat att 

parWenW * fÖr att mÖta det nya 

8 j, o ' Som 'sammanträder den 
ragan är nu, om något sam-

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

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1923. 

Intrycket. 
Det blev kungsväder! 
Som en solig parentes i en kedja 

av dimma och rägn stod den stora 
och med så spända förväntningar 
motsedda välkomstdagen. Gröteborg 
visade sig från sin bästa sida och 
skänkte därmed vår nya kronprin
sessa ett vackert första intryck av 
det blivande fosterlandet. Flaggor
na, vimplarna, guirlanderna, den 
vackra utsmyckningen av enskilda 
hus på de gator, där den furstliga 
kortegen drog fram, människomäng
den, hurra "open, viftningarna, hyll
ningarna i ord och sång — allt för
säkrade dep nya medlemmen av vårt 
konungahus om att hon gjorde sitt 
inträde bland ett folk, som med sym
pati väntat och med uppriktig glädje 
hälsade henne välkommen till den 
nya fosterjorden. 

Själv vann hon genast och oemot
ståndligt allas hjärtan. Där hon satt 
i vagnen Vid sin populäre gemåls sidä 
och nickande, leende och vinkande 
besvarade de spontana hyllningarna 
var hon en furstinna efter folkets 
sinne. Älsklig, naturlig, varmhjär
tad och glad. Man förstod att den 
känsla av främlingsskap hon möjli
gen kunde ha erfarit före debarke-
ringen helt och hållet givit vika inför 
de talrika och okonstlade bevisen på 
ett folks hjärtliga -och varma stäm
ning. 

Ja, med solsken kom hon, vår nya 
kronprinsessa. Måtte vi i detta kun
na se ett gott omen för hennes fram
tida liv bland oss. Ett löfte om ett 
nytt och starkt sympatiens 'band mel
lan Sveriges folk och dess konunga
hus! 

Vägen till kullerstolen förr 
och nu. 

Av BEDA WILLNER.  

politiska vågen" en så god ställning, 
att de icke äro angelägna om ett för
bund vare sig åt höger eller vänster. 

Arbetarepartiet förklarar öppet, 
att det är dess avsikt att så snart 
parlamentet -sammanträtt söka störta 
regeringen för att därefter självt, som 
det näst starkaste partiet, övertaga 
regeringsmakten. En sådan kupp 
kan emellertid icke lyckas utan libe
ralernas medverkan, och man synes 
på detta håll icke angelägen om en 
socialdemokratisk regering. 

Vilket än av partierna, som kom
mer till makten, blir dess ställning 
svag, och dess möjlighet att hålla sig 
kvar beroende av något av de andra 
partiernas stöd eller välvilja. — Man 
räknar med nyval till parlamentet in
om en rätt nära framtid. Då tull-
skyddsfrågan måste anses definitivt 
avgjord, har det konservativa partiet 
stora utsikter att därvid återtaga sin 
gamla maktställning. 

Den maktförskjutning från höger 
till vänster, som nu ägt rum i Eng
land kommer otvivelaktigt att inver
ka på den engelska politiken mot 
Frankrike och göra den mindre und
fallande än hittills. De bada vän
sterpartierna äro motståndare till 
den franska skadeståndspolitiken 
och komma antagligen att kräva, att 
Frankrike börjar avbetala sin stora 
krigsskuld till England, vilket skulle 
medföra en betydande lindring a\ 

skattetungan. 

När man tänker på, hur viktigt 
det i gångna tider var för flickornas 
lycka, försörjning och hela deras lev
nadsställning, att de blevo gifta, kän
ner man uppriktig förvåning över, 
att våra oldimödrar icke blott tåligt 
funno sig i, utan även upprätthöllo 
seder och bruk, ägnade, som det före
faller oss, att för deras döttrar för
svåra vägen till kullerstolen. Berod
de det på enfald, på räddhåga att 
bryta med traditionen, på oförmåga 
att reda upp ett kinkigt förhållande? 

Den tid ligger i ett icke avlägset 
fjärran, då de unga damerna och de 
medelålders herrarne (man höll ju 
då ännu på, att den äkta mannen 
borde vara minst tio år äldre än ge
målen) rörde sig i olika sfärer och 
fördes tillsammans endast på kalas, 
på soaréer och basarer, som beskäf
tiga mammor arrangerade för att gi
va sina döttrar tillfälle att synas. 

Dessa tillställningar voro dock till 
antalet begränsade odh synas där
jämte hava erbjudit försvinnande små 
möjligheter till den närmare bekant
skap som, enligt nutida åsikt, utgör 
den nödvändiga förutsättningen för 
en så pass grundlig förälskelse, att 
den kan leda till äktenskap. 

Vidare bjöd försiktigheten mannen 
att icke våga sig för långt ut. Två 
danser på en bal med en och samma 
unga dam väckte redan uppmärksam
het samt tissel och tassel, och tre 
togos som ett absolut .säkert tecken 
på allvarliga avsikter. 

Någon möjlighet att utomhus kom
ma i närmare beröring med varandra, 
att utbyta tankar och lära känna 
varandra existerade knappast för de 
unga damerna och deras tillbedjare. 
Promenader på tu man hand voro ic
ke tänkbara, utan att förlovningen 
var ett faktum, och även då gällde 
stränga restriktioner ifråga om den 
personliga rörelsefriheten. I detta 
sammanhang bör i minnet återkallas 
den under namn av "förkläde" kän
da ofrånkomliga vaktarinnan av den 
kvinnliga äran. 

Under friare former träffades man 
endast under badortssejourerna med 
deras jättekafferep, segelbåtslag, 
krocketpartier, änkelekar, ringkast
ning, sällskapsspektakel och "ta
bleaux vivants" i societetssalongen. 
Men även här var "förklädet" i verk
samhet. 

Man förstår, från nutidens syn
punkt sett, knappast, att det under 
så ogynnsamma förhållanden kunde 
bli några förlovningar och giftermål 
av. 

Alla de där restriktionerna höra 
emellertid till ett förgånget. Kvin
nornas utträde i arbetslivet har ver

kat revolutionerande även på detta 
område. Murarne mellan den ogifta 
manliga och kvinnliga världen hava 
raserats. Ingen räknar numera dan
serna, ingen håller uppsikt över pro
menaderna-, ingen kontrollerar tele
fonsamtalen, "förklädet" existerar 
icke längre, och inom arbetslivet mö
tas de unga männen och flickorna till 
vardags som kamrater. 

Men egendomligt nog visar akten-
skapsfrekvensen ingen tendens att 
stiga, kärleken (den sam leder till 
äktenskap) tyckes inte hava lättare 
att flamma upp nu än i gånga o friare 
tider, och uppenbart och ofrånkom
ligt är, att den äktenskapliga trohe
ten är mindre varaktig nu än då. 
Särskilt märkligt är, att ömmare 
känslor nästan aldrig uppstå mellan 
män och kvinnor, som äro arbetskam
rater och sålunda ha tillfälle att rik
tigt grundligt lära känna varandra. 

Med allt detta för ögonen måste 
vi säga oss, att våra kära oldmödrar 
kanske icke voro så enfaldiga och 
bakom flötet, som vi trott, när de 
icke reformerade de nedärvda seder 
och bruk, som höllo den manliga och 
kvinnliga ungdomen åtskils och till
stadde dem endast fåtaliga och flyk
tiga sammanträffanden. 

I)e svårigheter de ofria umgänges
formerna reste för döttrarnes gifter
mål voro helt säkert endast skenbara 
och torde i själva verket hava inne
slutit åtskilliga för kärlekens upp
komst och utveckling stimulerande 
element. 

De unga fördes tillsammans under 
glada, fästliga former, vid en soaré, 
på en bal, ett slädparti. Hur täcka 
voro icke flickorna, hur åtråvärda 
och, garderade av mammor ooh tan
ter, på ett för det manliga hjärtat 
tilltalande sätt svårerövrade! Man 
möttes sällan, skildes snarligt, dröm
de om allt ljuvt och farligt. Läng
tan efter den älskades person satte 
in som en outhärdlig plåga, och äk
tenskapet med dess ständiga på tu 
man hand kom för den unge man
nen att framstå som själva paradiset, 
för vars snara erövrande han upp
bjöd alla sina krafter, hela sin för
måga. 

Och lyckligt och väl inne i äkten
skapet voro vederbörande på grund 
av de strama umgängesformerna rätt 
väl skyddade för de utifrån komman
de frestelser och faror, som nu med 
vårt friare sätt att leva så ofta leda 
till äktenskapligt trassel och skils
mässa. 

Vi önska icke våra oldmödrars tid 
tillbaka. Men vi förstå, att de kära 
gamla styrde och ställde klokt och 
tidsenligt för sina döttrar. 

Man kan redan som en följd av 
den väntade kursförändringen i Eng
land märka en större hovsamhet i den 
franska politiken mot Tyskland. Den 
franska pressen hoppas dock att Eng
land skall befinnas intresserat av ett 
;emensamt utnyttjande av de rika 

förtjänstmöjligheter som stå till buds 
i Ruhr efter den tyska regeringens 

nu tillkännagivna fullständiga under
kastelse. 

Den planerade allierade undersök
ningen av Tysklands betalningsför
måga i fråga om skadeståndet kom
mer till stånd. Amerika kommer 
även att vara representerat fastän 
icke officiellt. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Något om tre generationers 
läsning om "Kvinnan". 

Av Ellen Wester. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Min farmor läste "Reformationens 
Qvinnor, biografiska anteckningar" 
av Georges Bridel; på min mors bok
hylla stod, snyggt bunden, "Qvin-
nans historia" av Ernest Legouvé 
och själv har jag bland mina kvinno
saksböcker "Kvinnlighet, Manlighet 
och Mänsklighet" av Rosa Mayreder. 
De unga nu och de unga i framtiden 
komma väl att läsa "Drag av den 
kvinnliga medborgarrättens histo
ria" av ännu okänd författare; nå
gon liten bok fylld av klara, knappa 
hoppressade fakta; reflexionerna få 
de göra själva om de ha tid. 

På farmors tid hade kvinnorna tid 
att göra sina reflexioner själva-, ty 
sådana funnos ej många i "Reforma
tionens Qvinnor", oöh de som funnos 
voro endast av religiös art — Ernest 
Legouvé utreder sitt ämne, visserli
gen mejd många reflexioner, hänvis
ningar till gången tid och utviknin
gar, men huvudsumman av "Qvin-
nans historia" är dock de krav av 
praktisk art den själfulle fransman
nen framställer. Rosa Mayreder åter 
skriver ingen historia, hon har kallat 
sin bok "Essayer", och just för ge
niala reflexioner är det den utmärker 
sig. Och vid ögnandet i de böcker 
som lästs av och varit något för 
gångna generationer, kommer den 
tanken av sig själv. Hava de 
något gemensamt med varandra och 
vad som sedan kommit och i så fall, 
vad? 

Vid första påseendet syntes det 
som om reformationens kvinnor ej 
hade något, som gjorde dem till ett 
led i kvinnans historia, men seder
mera fanns där en gryende spira till 
det stora, månggrenade trädet. — 
Vid berättelsen om Catarina Luther, 
född von Bora (1499—1544) heter 
dét: "Genom sin förening med Ca
tharina lärde Luther mer och mer 
förstå äktenskapets heliga betydelse 
och den plats, som qvinnan bör hava 
i samhället. "Genom qvinnor fö
das barn till verlden, och genom dem 
uppehälles familjen och staten. Den 
som föraktar dem, föraktar Gud och 
människor", sade reformatorn. Och 
åter: "Det är någonting stort, detta 
band, som förenar mannen och qvin-

„ I") nan. 
Bland reformationens kvinnor upp

tages även Olympia Ful via Morata 
(1526—1555), den begåvade italien
skan som vid blott 29 års ålder dog 
av pesten i Heidelberg, dit hon, själv 
omvänd till reformationen, följt en 
reformert make. Om Olympia Mo
rata föreligger ett vittnesbörd av 
Tycho Brahe, renässansmannen och 
humanisten, då han i ett av sina 
"Astronomiska brev" jämför henne 
med sin syster Sophia. Där är det 
icke den flammande religiositeten 
.som prisas, utan lärdomen och kun
nigheten hos kvinnan, som tillägnat 
sig "något mera vist än man kunde 
vänta det av en kvinna." 

Mellan Legouvé och Rosa Mayre
der råder mera samstämmighet. Det 
märkes redan vid inledningen, där 
Legouvé visserligen börjar därmed, 
att vad han har att säga mest gäller 
den franska kvinnan, men där han 
nästan omedelbart tillägger: "Denna 
fråga om vad qvinnan bör kunna bli
va, rör icke uteslutande qvinnan, den 
länkar sig samman med det nittonde 
århundradets alla övriga idéer, den 
är en af hufvudartikla-rna i dess pro
gram. Detta arbete är framförallt 
ett upprop till harmoni mellan ska
pelsens båda mäktiga krafter, man 
och qvinna." 

Skillnaden är blott att Legouvé 
snart blir internationell, medan Rosa 
Mayreder redan från första början 
är det. I förordet säger hon utan 
att precisera land: "I denna bok har 
jag på mitt sätt sysselsatt mig med 
kvinnorörelsens problem 
vars tre rötter äro den ekonomiska, 
den sociala och d'en etiskt psykologi
ska. Och redan från början visar hon 
energiskt tillbaka eventuella beskyll
ningar att taga parti för kvinnorna, 
därvid hon använder sig av Imma
nuel Kants omdöme om mänsklighe
ten i stort sett: "Frågar man, huru
vida mänskligheten är att anse som 
en god eller en dålig ras, så måste 
jag tillstå att den inte är mycket 
att skryta med." 

Hon återgiver åtskilliga av de 
många så divergerande omdömen som 
under tidernas lopp framkommit om 
kvinnan ooh sysslar länge och in
gående med det s. k. "könspsykolo
giens problem", vilket, uppriktigt 
sagt, börjar förefalla somliga av oss 
en smula tråkigt, särskilt då en Mö
bius söker utreda "i vilket förhållan
de den primitiva kvinnlighetens vä
sen står till släktets ändamål och be
tecknar den teleologiska könsnaturen 
med namnet "Kvinnans fysiologiska 
förståndssvaghet". Det måste med
givas att Rosa Mayreder givetvis 
själv tar starkt avstånd från detta 
"det manliga tänkandets underläg
senhet", men nog låter det mera till
talande, när Legouvé framställer ett 
drag av "könspsykologi". Det är 
på tal därom att s. k. fallna kvinnor 
understundom älska blott en man 
med ömhet, ehuru de överlämna sig 
åt många. "Detta drag uppdagar 
för oss en ny mystér i den qvinliga 
organismen, det trängande behovet av 
idealitet i kärleken och den fysiska 
lidelsens nästan ständiga beroende av 
den sedliga." 

Större och noblare äro dock de 
känslor Rosa Mayreder gör sig till 
tolk för, då hon återger Michelange
los ord om det ädlaste förbundet man 
och kvinna emellan, "då i bådas hjär
tan brinner samma ande och i bådas 
kropp bor samma själ, som giva båda 
samma flykt mot höjden — och då 
den ena korat sig den andra till här
skare "eller då han berättar om 
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