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Kvinnan och den nya 
Giftermålsbalken. 

Förvissade om att kvinnorna 
äro intresserade av att närmare 
lära känna de nya för äktenska-

; pen gällande lagarne, lämna vi 
här nedan i stortå drag en redo
görelse för dem. 

Den förra giftermålsbalken stiger i 

graven 200 år gammal. 

Den gamla giftermålsbalken har 
fått vika för en ny, vilken trädde i 
kraft den 1 jan. 1921 och är full
ständigt gällande för alla efter den
na tidpunkt shrtna äktenskap samt 
delvis, i vissa fall helt och hållet 
även för tidigare ingångna äkten
skap. Den gaimla balken var stad
fäst i 1734 års lag och sålunda vid 
sin bortgång nära 200 år. En res
pektabel ålder! Ursprungligen lade 
den alla rättigheter i mannens hand 
genom att tillerkänna hionom oin
skränkt husbonde väl de. Han var 
"herre i huset", ägde rätt att be-
stälmima över familjens angelägenhe
ter, Var målsman för sin hustru, vil
ken t. ex. icke utan hans medgivan
de kunde driva handel och näring, 
samt handskades efter gottfinftande 
med boets tillgångar med visisa min
dre inskränkningar. 

På 1800-talet företogos en del 
ändringar i lagen1, av vilka två av så 
sent datum som 1874 och 1898 nå
got kringskuro mannens ekonomiska 
maktbefogenhet med ihäntsyn till 

för övrigt, att kroppsrörelser äro det 
viktigaste medlet att förvärva en 
vacker figur och harmoniskt utveck
lade former. Hon förklarar, att hus
ligt arbete är den sundaste syssel
sättning man kan ha! Att vädra 
madrasser och sikalka kuiddar sätter 
midjans muskler i verksamhet, skri
ver hon, och att piska mattor och 
skaka gardiner iförskönar armens 
form. Alla de olika små rörelser, 
som äro erforderliga .för att duka 
ett bord, lägga tvätt till mangling 
o. s. v. sätta i verksamhet ett stort 
antal muskler. Dessutom verkar så
dant arbete väckande och muntran
de på levern och driver bort svår
modiga stämningar raskare än något 
annat i världen. Om en kvinna blir 
vred (och vem bland oss är så äng
lalik, att hon inte någon gång blir 
grundligt arg?) så äro 10 min. ar
bete med mattboristen det bälsta me
del som finns att "neutralisera" ra
seriet och bringa sinnet till jäm
vikt. Husgärninig har ofta blivit 
kallad "Den förnämsta kvinnospor

ten". 
När jag nyss läste en artikel i 

''Kvinnornas Tidnings" diskussions
spalt föll det mig i.n att ovannämn
da artikel också kunde vara ett 
lämpligt inlägg i diskussionen om 
"Husmodem som hemmets tjäna-
rinna". X. 

hustruns egendom. Hon skulle så
lunda själv få råda över sin egen 
arbetsförtjänst och kunna genom 
vissa lagliga åtgärder skydda sin en
skilda egendom o. s. v. 

Men även med de angivna ändrin
garne verkade balken ytterligt för
åldrad. Särskilt stodo målsmanska
pet och mannens ekonomiska för-
mynderskap i öppen strid mot tidens 
anda. En genomgripande omgestalt
ning av hela giftermålsbalken fram
stod som en oavvislig nödvändighet. 
Frågan gjordes till föremål för ut
redningar, upptogs till behandling 
vid olika riksdagar, de framlagda 
förslagen till lagar om äktenskaps 
ingående och upplösning samt om 
älkta makars förmögenhetsförhållan
den och deras rättsförhållanden för 
övrigt antogos och den 11 juni 1920 
utfärdade k. m:t den nya giftermåls,-
balken. 

Trolovning. 

Den nya giftermålsbalken isäger: 
"Trolovning är sluten, då man och 
'kvinna med vittnen, ringväxling el
ler annorledes överenskommit att in
gå äktenskap med varandra." 

Någon bestämd ålder, vilken kon
trahenterna böra hava nått för att 
kunna ingå trolovning (= förlov
ning) namnes éj. Uttryfcet "man 
och kvinna" i lagparagrafen poäng
terar dock, att de böra hava trampat 
ut barnskorna för att deras överens
kommelse skall vara av laglig ver
kan. 

Trolovningen är icke häller giltig 
i rättslig mening, om de trolovade 
stå i så nära släktskapsförhållande 
till varandra att äktenskap dem 
emellan är förbjudet. 

Däremot finnes intet lagligt hin
der för att ungdomar ingå trolov
ning utan sina föräldrars medgivau-
de. 

Trolovning anses ingången endast 
i det fall, att till grund för densam
ma ligger en överenskommelse, att 
förbindelsen skall fullbordas med 
verkligt äktenskap. För att trolov
ningen skall anses sluten, måiste den 
vidare på något sätt kunna styrkas, 
genom vittnen, annonsering, skrift
lig försäkran, i brev eller i särskild 
hanldling, el. d. Det kan vara av vikt 
att en trolovning bevisligen förele
gat t. ex. om barn födes, och kvin
nan vill göra sina rättsliga krav gäl
lande mot mannen, soim övergivit 
henne. 

Ett sammanflyttande i gemensamt 
hem är i och för sig intet bindande 
bevis för att trolovning ingåtts, ic
ke häller, om kontrahenterna tillkän
nagivit, att de ingått en fri äkten
skaplig förbindelse. 

En trolovning kan hävas, om båda 
parterna äro eniga därom och även, 
om endast den ene av dem så ön
skar. Bland giltiga orsaker för en 
sådan brytning nämner lagtberednin

gen stridigt lynne, bristande kompe
tens att sköta hushåll, lämnade miss
visande upplysningar i personligt 
hänseende eller om förmögenhetsför
hållanden m. im. Vid en uppslagen 
förlovning äger en var av de f. d. 
trolovade att återfå de gåvor han. el
ler hon givit motparten. Har någon 
av kontrahenterna utan giltig orsak 
slagit upp eller genom sitt uppfö
rande gjort det omöjligt för den an
dre att upprätthålla förbindelsen, är 
han emellertid förlustig denna rätt, 
varjämte han. är skyldig att lämna 
ersättning t Ml den andre för förlust 
till följd av åtgärd, som denne vid
tagit för det tillämnade äktenskapet. 
Lagberedningen» nämner här utgifter 
för bostads förhyrande, inköp av 
möbler, förlust som den kvinnliga 
kontrahenten kan ha lidit genom sin 
uppsägning av innehavd plats o. d. 
(Icke myndiga personer, som utan 
sina föräldrars tillstånd ingått för
lovning äro icke i detta fall ersätt
ningsskyldiga.) Något direkt skade
stånd för brutet äktenskapslöfte vet 
giftermålsbalken icke av. 

Vid dödsfall är den efterlevande 
kontrahenten berättigad att återfå 
vad han givit den andre för äkten 
skåpets skull och därjämte att be
hålla vad han själv mottagit. 

Om trolovning, i vilken barn av
lats, brytes, och mannen huvudsak
ligen bär skulden därtill, är kvinnan 
berättigad att erhålla skäligt «skade
stånd, att utgå antingen på en gång 
eller å fastställda tider. Vid belop
pets utmätande skall hänsyn tagas 
rill den större eller mindre skada, 
som tillfogats kvinnan (hennes so
ciala anseende o. d.), liksom till man
nens förmögenhetsförhållanden. Var 
mannen vid hävdandet minderårig, 
d. v. s. under 18 år, Ikan han idke 
ådömais att utgiva skadestånd. Hu
ruvida (kvinnan, om hon tillerlkänts 
skadestånd, även skall lyckas utfå 
det, är emellertid mindre säkert så
som delvis beroende på mannens go
da vilja. Hon kan t. ex. icke för 
denna fordran få införsel i mannens 
avlöning. (Rörande den rättsliga 
ställning, som barn, fött inom tro
lovning, intager, skall redogörelse 
längre fram lämnas.) 

Upplöses en trolovning, i vilken 
barn avlats, genom mannens död, 
och kvinnan är i behov av under
håll, njute hon, med villkor att hon 
inom sex .månader efter dödsfallet 
hos sterblhuset eller vid domstol gör 
anspråk därpå, skälig andel av den 
bortgångnes Ikvarlåtenskap, dock 
högst hälvten därav. 

Forts, i nästa n:r. 

Vacker hy är skönhet. 
Använd dagligen Yvy-tvål — det är 

den yppersta tvål för toiletten. Den renar 
utan att irritera, och de vegetabiliska oljor, 
som Yvy-tvålen innehåller, göra hyn frisk 

och fraich. 
Yvy-tvålen säljes i varje affär från Ystad 

till Haparanda. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

FisK-
hallçn 

Grönsakstorget 

rekommenderar sina 1:ma varor både 
färskvattens- som saltsjöfisk. Rökt 
lax & konserver till billigaste priser. 
Varorna hemsändas. Ring tel. 5436 — 5438 

Filial Bazar Alliance. Tel. 15324 

•loF Asklunds 
Bröd 
•et är bask 

biisar kan vara så snälla och rara, i 
synnerhet när de sover. Men när 
man tvättar dem, eller väcker dem 
om natten, så skriker de, och man 
får gå fram och tillbaka och skaka 
dem och sjunga. Men om man inte 
låter dem skrika, så skriker de myc
ket värre. Varje människa har va
rit en bäibi. Morfar också, men då 
såg han inte ut som nu. Inget hår 
hade han och inget vitt skägg, sä
ger mamma, som redan kände ho
nom på den tiden. Bäbisar har in
ga tänder och ingenting annat än 
tummen i munnen. 

De flesta kvinnor, säges det, hava 
två slags ihumör, ett sämre i hemmet 
och ett annat bättre ute bland sitt 
umgänge. Det kan tilläggas, att det
samma är fallet med — de flesta 

män! 

Seda Gramer 
Parfymeri * Tvål - Bijouteri 

Galanter i -Affär 
57 Kungsgatan GÖTEBORG Rikstel. 4711 

RESESKILDRINGAR 
från Sverige och Norge, utgivna av Redaktör A. G. Petersson, äro nu ut
komna. Pris 4 kr. plus porto pr postförskott, till utrikes orter kronor 5 
vid förut insänd likvid. Boken är rikt illustrerad med 100-tal förträffliga 
landskapsbilder däribland 17 från Bergensbanan, Europas märkligaste 
järnväg, samt ett 20-tal vyer från nordligaste Norge, Midnattssolens land 
och ryska gränsen vid Norra Ishavets kust samt Rjukan, världens största 
kraftverksanläggning. Förf., som besökt den Skandinaviska halvöns alla 
städer, har i föreliggande bokarbete jämväl givit rum för korta skildrin
gar från de små idylliska städerna Trosa, Skanör, Falsterbo, Sigtuna, 
Grenna, Östhammar och Öregrund samt flera större bruk och gruvfält i 
vårt land. Största uppmärksamheten ägnas åt mera avlägsna orter i fram
tidslandet Norrland (däribland Tornedalen), dit få hava tilifälle att resa. 
Ortsregistret upptager 550 namn på platser mellan Ystad och Trelleborg 
upp till Boris Glebb i Ryssland. 

Bank-, Fond- och Handelstidn. den 15/io 1917 yttrar om detta bokarbete 
följande: Det är ett stort nöje att läsa dessa snapshots från alla möjliga 
delar av vår halvö. Stilen är ledig och uttrycksfull. Kvickt och under
hållande skildrar förf. folkliv och natur, och man måste beundra hans 
förmåga att hastigt uppfatta det för en ort karaktäristiska och väsentliga. 
1 detta fall är han lika framstående som G. H. T:s bekante "flygande*, 
den för en del år sedan avlidne red. Rubenson. 

Rekvisitioner sändas direkt till förf., adress Kristinehamns-Tid
ningen, Kristinehamn. 

Lysekilsposten 
Lysekils enda tidning. 

Annonsera ! Prenumerera ! 

En kria om "babies". 

En 8-årig ungdom, som skulle 
skriva en uppsats över temat "Ba
bies", Utförde den som följer: Bä-
bisarne är de minsta människor som 
finns. På vår gata finns många bä
bisar. I vartenda hus finns en, och 
när solen skiner kommer alla ut få 
gatan, och då ser man riktigt, hur 
många däir är. I somäiga barnvag
nar sitter två, den ene har huvudet 
bak och den andre fram. Detta kal
lar man tvillingar, och de ser precis 
likadana ut, så när man ser den ene, 
tror man det är den andre. Bä-

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

kostar endast 6 kr. pr år. 

Utkommer 1 gång i veckan. Prenu
meration å näfmaste postanstalt. För 
Göteborg å posten eller tidningens 
expedition, Vallgatan 27, Gbg. 

Tel. 180 70. 

Rökt lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o55 o. 60 

Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4576 till båda butikerna. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51. Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata pri
ser. Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

Rampfeber. 

Rampfaber är den häftiga känsla 
av ångest, som griper en del män
niskor så snart de skola uppträda 
inför en större pulhiik. Den yttrar 
sig som en våldsam hjärtklappning 
och ytterlig svårighet att tala. Hjär
nan nekar att fungera, tankarne stå 
stilla, förståndet, slutledningsfönmå-
gan synas bortblåsta, och man kän
ner sig sotm den mest bortkomna, 
olyckliga .människa under solen. 

Hur många kvinnor är det icke, 
som, fastän de veta med sig, att de 
vid offentliga diskussioner skulle 
kunna göra verkligt värdefulla, sak
kunniga inlägg, inte våga att taga 
till orda av fruktan för den ound-
komliga rampfebern och dess obe
hagliga yttringar. 

Nu förhåller det sig emellertid till 
all lycka så, att de allra flesta män
niskor genom anspänning av sitt 
mod och sin, viljekraft kunna över
vinna och för alltid göra sig kvitt 
rampfeberin. Tusenden. kunna inty
ga, att de efter att — varje gång 
med allt lindrigare symptom — ha 
genomlidit raimipfaberns kval, känt 
sig allt säkrare på sig själva och 
slutligen till sin stora glädje funnit 
sig fullständigt kurerade och fria 
från den obehagliga åkomman. 

Man måste gå metodiskt tillväga 
för att lydkas. Uppträd, om så lå
ter sig göra, de första gångerna in-

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffär 

Bazar Alliancej 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

för en mindre publik, men rygga ej 
häller tillbaka för den större ålhö-
rarekretsen. Undvik det långa an
förandet och nöj er med ett helt 
kort inlägg. Stöd minnet med någ
ra ord1 på ett papper, som ni håller 
dolt i handen för att tillgripa om så 
skulle viisa sig nödvändigt. Tala 
lugnt och med kraftig röst. Det 
vill en kraftansträngning till, men 
den är värd att göra. Ni har alla 
utsikter att lyckas, ni lyckas, od 
glädjen häröver ger er en tillförsikt, 
som sporrar er och betydligt under
lättar nästa försök. Efter hand kan 
ni våga er på längre inlägg inför 
större publik, utan någon Ikgnnin« 
alls a V den gamla ramptfebern. Gö; 
ett försök! Salken är i själva ver
ket mycket lättare än vad man i all
mänhet tror. 

En vara är icke annonserad 

i Småland 

om ej annons varit införd i 

SMÅLANDS-POSTEN 
U t g i v n  i n g s o r t  VÄXJÖ. 

Betydligt större upplaga än någon annan 
tidning i Småland. En av svenska landsortens 

mest spridda tidningar. 

Upplaga 16,000 exemplar. 

• Men detta gamla tvistefrö fick vi
la för ögonblicket, ty det ringde på 
ytterdörren. 

"Där ha vi henne!" utropade mrs 
Me.rrington, och skyndade ut i för
stugan för att hälsa på den nykom
na. 

De övriga lyssnade med stort in
tresse till vad som försiggick i för
hallen. 

"Jag hoppas bara hon inte måtte 
vara långtråkig", sade Evelyn med 
låg röst till Parry. — 

"Varför skulle hon vara långtrå
kig?" 
' "För att alla människor i hela 

vårt grannskap äro odrägligt lång
tråkiga. Tst, här kommer hon." — 

Det finns människor, som icke gö
ra det ringasite intryck på oss vid 
ett fönsta möte, det finns andra, som 
man efter första anblicken aldrig 
glömmer. Mademoiselle Exe tillhör
de den senare klassen, ehunu hen
nes utseende på intet sätt var ka
raktäristiskt. Kortväxt med ett var
dagligt ansikte, åldern oviss, klädd i 
en' brun reskappa och en liten svart 
stråhatt. Hon var därjämte mycket 
mönk med färglös hy och hade ett 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

brett ansikte. Dragen voro tjocka 
och klumpiga med undantag av mun
nen, isom hade välformade läppar, 
och linjen mellan läpparna uttryckte 
lugn bestämdhet men också godhet. 
Något i ansiktets övre del tyoktes 
svära emot munnens vackra uttryck, 
och Evelyn, som hade god observa
tionsförmåga, upptäckte snart, att 
det var ögonbrynens egendomliga 
vinkel. De voro tjocka, svarta, slut
tade s ta rikt från tinningarna nedåt 
och möttes över näsroten. 

"Var iså god och isitt, mademoi
selle", sade mrs Mer rington, sedan 
alla blivit presenterade, "säkert kom
mer en kopp té att smaka bra efter 
resan. Får det vara socker?" — 

"Tackar, varken socker eller gräd
de, madame." — 

Den röst, med vilken desisa ord sa
des, var låg och djup, och ändå, det 
var åter Evelyn som märkte det, var 
den så genomträngande att man tyd
ligt kunde höra varje stavelse längst 
bort i den mycket stora salongen. 

"Jag är rädd det var en ledsam 
åktur från stationen", sade mrs Mer-
rington artigt. — 

"Nej, madame", sade mademoisel

le Exe, som sökte göra den hårda 
engelskan mjukare i uttrycket ge
nom att låna en titel från ett elegan
tare språk. "Det intresserade mig 
att studera trakten. Jag försökte 
förgäves upptäcka det vackra slott, 
som lady Carline så ofta beskrivit 
för mig." — 

"Ett vackert slott! Det måste va
ra Lingford castle." — 

"Ja, madame, så var det visst." — 
"Det ligger åt alldeles motsatt 

håll. Det är ett mycket vackert stäl
le, sade mrs Merrington och såg på 
Parry, som var sysselsatt att bjuda 
kakor åt damerna. Det tillhör mr 
Lethibridge." — 

"Verkligen?" sade mademoiselle 
Exe mad en hastig blick på Parry. 
"Mr Lethbridge är avundsvärd." — 

"Kommer att tillhöra mig, menar 
mrs Merrington", sade Parry dys
tert, "om jag lever så länge." — 

"Jag tror nog, om du är ytterst 
försiktig, att du kan lyckas leva tre 
år till", sade rar Merrington sati
riskt, medan hans blick nästan med 
beundran vilade på den ståtlige yng
lingen med skuld nor lik en gladia
tor. 

"Mr Lethbridge får icke tillträda 
sitt arv förr än han är 23", sade mrs 
Merrington förklarande. "Förimyn-
darne hava arrenderat bort slottet 
till hanis halvbror mr Cosmo Fox." 

"Gemål till den berömda skönhe
ten?" frågade mademoiselle Exe. —• 

"Det finns folk, som anser henne 
skön", sade mrs Merrington kalllt. — 

"Hon är alldeles bedårande", ut
ropade Evelyn entusiastiskt. — 

"Hon är den vackraste kvinnan i 
heila landskapet", sade mr Merring
ton. — 

"Om den saken kan väl finnas två 
meningar", sade Parry, och betrak
tade beundrande Evelyns blonda hu
vud. — 

Jag tydker mrs Dunoomibe ser 
ännu (bättre ut", sade mus Barnes. 

Fram under mademoiselle Exes 
tunga ögonbryn gled en stadig och 
genomträngande blick nyfiket från 
en talare till en annan., medan läp
parna bevarade ett uttryck av älsk
värd hövlighet. 

"Jag förmodar", var hennes nästa 
anmärkning, "att mr och mrs Fox 
taga livlig del i sällskapslivet och 
ofta se gäster i sitt vackra hem?" 

"Ja, tyvärr!" sade Parry. — 
"Monsieur tycker inte om säll

skapsliv?" 

"Det beror på sällskapet", sade 
Par.ry med eftertryck. — 

"Mr Lethibridge frågar bara efter 

folk, som jämt slår ihjäl någonting", 
förklarade Evelyn maliciöst. — 

"Diet slår in", sade Parry och rod
nade, "en man ska' vara en sports
man och inte en mes, inte sant, mr 
Merrington?" — 

Alldeles riktigt, min käre gosse." 
Jag hatar en stackare, som är 

rädd att bli våt om fötterna, och 
som inte kan ladda sin bössa och 
jag hatar —" 

Han höll på att säga "utländin-
gar , men med ett hos honom säll-
sport anfall av takt hejdade han sig 
och sade i stället "tyskar", då han, 
att döma av hennes accent, kände 
sig säker på att hon icke kunde till
höra dem. 

"Mr Cosimo Fox har många vän
ner i utlandet", sade mrs Merring
ton, "han har varit utrikes i många 
år som diplomat." — 

'Mrs .Barnes ovanligt långa tyst
nad får icke tillskrivas briist på in

tresse eller observationsförmåga-
Hon hade ansträngt sig till det yt

tersta för att studera dem nykomna, 

men då hon var alldeles ur stånd» att 
klassificera henne under någon kän-d 
kategori, så beslöt hon använda sin 

egen detektivmetod och göra frågor. 
I hög skarp diskant började hon: 
"Ni talar engelska så flytande, att 

jag förmodar ni känner väl till Eng
land?" — 

"Ieke England, madame", svarade 

den främmande guvernanten med en 
mjukhet i tonifallet, som efter m115 

Barnes raspande röst lät som musik-
"Engelska har jag lärt i utlandet;  

detta är första gången jag varit 1 

England; jag har endast varit h®r 

en vecka." — 

"Verlkligen! Säkert har ni redan 
märkt en ganska stor skillnad tnel-
lan det här landet och — och — . 

"Alla andra länder. Ja, i sanning' 
madame." — 

Men detta var inte vad mrs Baf' 
nes fiskade eifter. Hon gjorde ett 
nytt anfall på en annan linje. 1 

"Anser ni att katolska kyrkan g°r 

landvinningar i ert land ?" —• 
Forts. 
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Bättre tider! 
Minst en million människor i vårt 

länd tala dagligen en gång, många 
gånger om depressionen, om de dåli
ga tiderna. — Och ni skall få se, 
tro mina ord, att de bli ännu sämre 
nu på nyåret! Massor med fallisse-
triang och ävskedanden! Det lönar 
sig inte att försöka sätta i gång med 
något nu. Det enda man kan göra 
är att ställa sig avvaktande och så 
förstås att spara! 

Affärsmännen klaga över att bu
tikerna stå tomma. Det lönar sig inte 
att annonsera, kunderna bry sig inte 
om att komma. Man måste minska 
personalen och spara! 

Så taga tidningarna i högtidlig ton 
upp sorgesången. — Vi hava inter
vjuat en del affärsmän, vilka vits
orda, att tiderna äro fruktansvärt 
svåra. Köplusten är totalt borta. 
Depressionen är ohygglig, och allt 
talar för, att vi gå mot ännu värre 
vargatider ! Vi måste beslutsamt möta 
dem med minskade krav på livet, 
med indragningar på alla håll och en 
genomförd sparsamhet. 

Vad var det vi sade! utbrister tri
umferande den först omnämnda mil
lionen människor. Här ha vi svart 
på vitt hur förfärliga tiderna äro. 
Naturligtvis skola vi spara! 

•Men är verkligen sparsamhet det 
botemedel den sjuka tiden behöver? 

Vad betyder detta allmänna sparan
de? Stillestånd inom handel, indu
stri, sjöfart, hantverk! 

Vem är det som sparar? Icke 
småfolket, som ej förtjänar mer än 
vad det måste ge ut för att kunna 
leva, utan de något bättre situerade 
och de förm-ögnä, de som verkligen 
ha råd att köpa men som på grund 
av den allmänna depression-skräcken 
krampaktigt knyta händerna om plån
bok och portmonnä. 

Vad blir följden av allt detta spa
rande ? 

Handlanden får inga kunder, hant
verkaren inga beställningar, industri
en inga order, de afärsanställda bli 
avskedade, anbetarne utan arbete. Och 
slutligen vänder sparandet som en 
bumerang tillbaka till de välsituerade 
spararna och ger dem en ordentlig 
smäll i form av sänkt eller indragen 
utdelning på industriaktierna och 
tallande aktievärden samt vansinnigt 
höga skatter till lindrande av den 
genom arbetslösheten vållade nöden 
°ch fattigdomen. 

Detta är kretsgången ! Är det så 
vi vilja ha det? 

I iden är vad vi själva göra den 
till. Om vi äro modlösa och genom 
klagovisor överföra vår misströstan 
och fruktan på andra, om vi lägga 
händerna i kars i dyster förbidan 
pa ett ekonomiskt Ragnarök, om vi 
inrikta! våra ansträngningar på ajtt 
~Para i st. för att arbeta och för
tjäna pengar, om vi etablera allmän 
kopstrejk, framkalla vi stagnation 
inom hela arbetslivet, d. v. s. just den 
onda tid vi alla så högljutt klaga 
över ! 

Vem är det som skall förhjälpa 
° s till de bättre tider, vi alla längta 
e f ter ? p ; själva! Eller vet ni nå-
.vn annan, som har skyldighet eller 
'ust att göra det? Nej! 

Alltså vi själva ! 

Välkommen 
i arbetet! 

Den norska kvinnotidningen "Nor
ges Kvinder" och den danska kvin
notidningen "Tidens Kvinder" hava 
givit Kvinnornas Tidning en vänlig 
välkomsthälsning. Redaktionen för 
den förstnämnda tidningen skriver : 

Med stor glaede hilser jeg "Kvin
nornas Tidning" velk"mmen.. V el 
möd-t i arbeidet! Ett godt nytt aar! 

Kristiania 81-12-21. 
MANNY ALTERN 

Redaktör av "Norges Kvinder". 

"Tidens Kvinder" skriver : 
Et laenge naeret Önske hos vore 

svenske Medsöstre er sket Fyldest i 
disse Dage. Paa vört Bord ligger et 
Prövenummer af "Kvinnornas Tid
ning", sont^ ad kommer, hvert maan-
dag i Göteborg under Redaktion af 
Ingeborg Dahllöf. 

Det er en atiselig 6-Siders Avis 
Dagblads-Format og den er praeget 
af svenske Kvinders vanlige Dygtig-
hed överför de Opgaver, de gaar i 
Lag med. Den kendte Forfatterinde 
Frig ga Carlberg skriver i en led ende 
Artikel, at det nye Blad skal arbejde 
i den Aand, der taler gennem folgen
de Ord af afdöde Baronesse Alex
andra Gripenberg, Finland: 

"En Gang skulde vi Kvinder i det 
nu ofte ringeagtede Kvindesagsar-
bejde genkende den store Kongstan-
kc: at samle alt Folkel og vaecke 
det, saa det föler at det er eet—". 

Vi önsker vor nye Kollega till Lyk-
ke og velkommen og haaber paa et 
godt Samarbejde mellem Treklöve-
ret "Kvinnornas Tidning", "Norge.< 
Kvinder" og "Tidens Kvinder". 

5,970 

Och vad kunna vi göra? 
Låt oss vara förtröstansfulla och 

modiga ! Låt oss tro på och tala om 
de bättre tider, som just hålla på att 
bryta in, låt oss mobilisera hela vår 
energi och företagsamhet. Låt oss 
arbeta! Låt oss förklara köpstrej
ken upphävd! Varje tillitsfull tanke, 
varje i handling omsatt verksamhets
lust, varje inköp, varje beställning 
är en liten väckande stöt åt det dom
nade arbetslivet, tio tusen, hundra 
tusen sådana små stötar skola till
sammans bilda den väldiga kraft, 
som åter skall sätta handel, industri, 
sjöfart, hantverk i gång. 

Kvinnorna hava en uppgift att fyl
la här. Hur ofta visar inte livet, att 
hustrun genom sin förtröstan, hopp
fullhet och energi ger mannen kraft, 
att bestå i den ekonomiska motgång
en, att börja på nytt, att taga nya 
tag, friska tag och — segra! 

Nu är misströstan icke blott övei 
den enskilde individen, utan över he
la samhället. Låt oss feja undan den! 

Frieri à la bomber och granater. 
Han: — Kort och gott, Laura, 

jag älskar er. 
Hon: — Ack, herr major, det kan 

jag aldrig tro! 
Han : Tig. Laura, det måtte jag 

veta bättre! 

Socialstyrelsen har på uppdrag av 
k. m :t verkställt en allmän undersök
ning angående löneförhållandena för 
affärsanställda, d. v. s. kontors- och 
och butikspersonal samt teknisk per
sonal inom handel, industri, bank-
och försäkringsväsendet m. m. I för
bigående kan nämnas, att detta är 
första gången de affärsanställdas lö
neförhållanden varit föremål för en 
sådan undersökning. 

Den av socialstyrelsen lämnade re
dogörelsen innesluter en mängd in
tressanta upplysningar, av vilka dock 
flertalet falla utanför ramen för den
na artikel. Vi skola här nöja oss 
med att göra en jämförelse mellan 
manligt och kvinnligt arbete. 

Den verkställda undersökningen 
omfattar 38,681 personer, därav 
25,789 män och 10,910 kvinnor samt 
för övrigt minderåriga, vilka här läm
nas ur räkningen. 

Av de manliga kontoristerna hava 
32 procent hänförts till kvalificerad 
(fullt yrkesutbildad) personal, under 
det att de återstående 68 procenten 
utföra rutinarbete, d. v. s. sådant ar
bete, som icke erfordrar verklig yr
kesskicklighet utan endast en viss öv
ning och vana. Motsvarande procent
tal för den manliga butikspersonalen 
är 13 och 87 procent samt för lager
personalen 2:2 och 78 procent. 

För den kvinnliga gruppen ställa 
sig motsvarande siffror så ofördel
aktiga, att de ingiva nästan bestört
ning. Eller hör här! Av de kvinn
liga kontoristerna kunna endast åtta 
procent räknas till den kvalificerade 
personalen, under det att 92 procent 
äro rutinarbetare! I fråga om butiks-
och lagerpersonalen äro siffrorna än
nu ogynnsammare eller 2 procent 
kvalificerad personal och 98 procent 
rutinarbetare. 

Komma vi så till lönerna! 
Genomsnittslönen för kvalificerade 

manliga affärsanställda utgör 9,707 

kr. och för kvinnliga 5,970 kr. Man
liga rutinarbetare hava en genom
snittslön av 3,779 kr. och de kvinn
liga 2,5i61 kr. 

Detta är siffrorna! Och nu till 
de av dem föranledda reflexioner
na ! 

Måste procenttalet för den kvali
ficerade arbetskraften vara så myc
ket lägre för de kvinnliga affärsan
ställda än för deras manliga kamra
ter? Måste denna prägel av under
lägsenhet låda vid kvinnoarbetet inom 
affärsvärlden? Duga kvinnorna verk-
igen så litet på detta arbetsfält? 

Det är självfallet, att ett stort an
tal av de kvinnor, som inträda på 
affärsbanan (förhållandet är natur
ligtvis detsamma med många män !) 
icke duga till annat än rutinarbete. 
De sakna begåvning, energi, fallen
het för yrket, arbetslust. Men å an
dra sidan vet var och en som kän
ner till kvinnorna inom affärsvärl
den, att ofantligt många av dem, som 
stannat i de lägre graderna, från bör
jan ägt de bästa förutsättningar att 
göra en god karriär och nå upp till 
de kvalificerade posterna, att de än
nu skulle kunna göra det, om de verk-

2,561 ? 
ligen ville sätta in sin kraft därpå. 

Förståelsen fflr vad en grundlig 
yrkesutbildning betyder för glädjen 
och framgången i ett arbete är ännu 
ickë helt klar inom många självför
sörjande kvinnogrupper. Man går 
dåligt förberedd in på det valda ar
betsområdet, och väl inkommen dit, 
underlåter man fortfarande att skaffa 
sig yrkesskicklighet, att bliva kvali
ficerad för arbetsuppgiften och nö
jer sig med att förvärva en viss me
kanisk färdighet, rutin. 

Det är många faktorer som här 
spela in och verka förlamande på 
handlingskraften. De flesta unga 
flickor taga försörjningsarbetet som 
ett mera tillfälligt åliggande, för vil
ket de icke behöva vara synnerligen 
väl rustade — äktenskapet hägrar ! 
Vidare äro många föräldrar (antagli
gen av sanuna skäl!) obenägna att 
kosta på döttrarne någon dyrbarare 
utbildning. Kanske man också måste 
i någon mån räkna med den kvinnliga 
oföretagsamheten. 

Den nu i samband med socialsty
relsens utredning offentliggjorda lö
nestatistiken för affärsanställda kvin
nor kan måhända — måtte så ske! 
— öppna vederbörandes ögon för att 
det verkligen är klok uträkning att 
ordentligt utbilda sig för affärsba
nan. Medan den icke yrkésutbildade 
kvinnliga arbetskraften där betalas 
med en genomsnittslön av endast 
2.561 kr., kan den kvalificerade gö
ra räkning på mer än dubbla inkoms
ten. Statistiken visar därjämte med 
siffror, som icke anförts i förelig
gande artikel, att kvinnliga anställda 
inom så väl grosshandel som detalj
handel, industrien och bankväsendet 
jnått mycket högt upp på löneskalan 
och icke stannat förrän i den grupp, 
vars löner ligga mellan 10—15 tusen 
kronor. 

Och för övrigt, det är icke blott 
èn penningfråga, ehuru guldet visser
ligen betyder mycket för trevnaden 
och glädjen i livet, utan även en am
bitionssak. Å ena sidan att hela li
vet eller någon del därav inneha un
derordnade befattningar, att kanske 
även på äldre dagar behöva taga emot 
order av andra, och å andra sidan 
att stiga, att nå en kvalificerad post 
och själv bliva den ledande ! Även 
för en kvinna bör erkännandet i ar
betet, framgången, den högre soci
ala ställningen ha sin sötma. 

Det skall alltid inom' affärsvärl
den liksom på andra arbetsområden 
finnas kvinnor som icke duga till 
annat än rutinarbete, men det bör 
vara en viktig ekonomisk angelägen
het liksom en äresak för varje af
färsanställd kvinna, som vet med sig, 
att hon kan kvalificera sig för en 
högre, bättre avlönad, mera ansedd 
post, att också göra det. Hon tjänar 
därmed sig själv och hon bidrager 
till att höja sin kårs ställning, att 
rätta till procenttalet för den kvali
ficerade och icke kvalificerade kvinn
liga affärspersonalen. 

Kvinnornas Fredsförbund. 
En återblick och några önskningar för framtiden. 

För Kvinnornas Tidning av Mia Leche. 

På våren 1915, när världskriget 
raisade som värst odh all fredlig sam
färdsel länderna emellan syntes 
omöjlig, samlades kvinnor från hela 
världen till en fredskongress i Haag. 
På den kongressen fälldes många 
dömande ond om den manliga klok
het som styrt ländernas öden, men 
de talarinnor, vars ord vägde tyngst 
voro de, som utsträckte förkastelse-
domen även till kvinnorna. Hur ha
de kvinnorna kunnat låta sig över
rumplas som de gjort, hur hade de 
passivt kunnat underordna sig ett 
system som ledde till denna världs
katastrof? 

Freden fordrar sin beredskap lik
som kriget och kvinnorna hade inte 
varit beredda. De hade inte orga
niserat sig själva till motstånd mot 
kriget och de hade inte uppfostrat 
sina barn i den konstruktiva fre
dens ideal. Ansvaret kunde inte av-
skudrias med några lama hänvisnin
gar till bristande politiskt inflytan
de, när kvinnorna så illa fyllt sin 
uppgift även på de områden, där de 
ha som mest inflytande, nämligen i 
hemmet och skolorna. 

Fredskongressen i Haag blev så
ledes ett räfst- odh rättarting även 
med kvinnorna. Man erkände sina 
underlåtenhetssynder och lovade att 
rusta sig bättre för framtiden. En 
början till denna fredsberedskap — 
odh en synnerligen betydelsefull så
dan — var det 'internationella freds
förbund som beslöts i Haag. När 
kongress-medlemmarna återvände tilll 
sina hemland, så startade de var och 
en å sin ort inhemska sektioner, 
som — med full frihet att arbeta 
efter de linjer som syntes lämpli
gast i respektive länder — utgjor
de länkar i en gemensam fredskedja. 

Kvinnornas fredsförbund, sam så-

Vad är ett barn? 
Den trollforimel, varigenom ett 

hus förvandlas till ett hem. 

En av naturen punktligt presente
rad växel, sohl man ej kan skicka 
tilibaka. 

Den bästa främjaren av kvinno
naturens skönaste egenskap: själv
uppoffringen. 

En omedveten medlare mellan far 
och mor och deras hjärtans bränn
punkt. 

Det som ökar moderns mödor, lät
tar faderns kassa och tjänar gran-
narne som väckarklocka. 

Låset till det äktenskapliga ban
det. 

Faderns rival om moderns kärlek. 

ledes arbetar dels nationellt (på 
upplysnings- och agitationsarbete 
inom det egna landet) och dels in
ternationellt (bl. a. genom kongres
ser och utbyte av föreläsare länder
na emellan) har, efter väckelsen från 
Haag-ikongressen, befunnit sig i 
ständig tillväxt och utveckling. För
bundet har nu 23 grenar fördelaide 
på fyra världsdelar. Centralbyrån 
är förlagd tilll Genèvie, där förbun
det numera har ett eget hus, det 
s. k. Maison International. 

Den kommunikation, som på det
ta sätt uppstått mellan kvinnor av-
olika nationalitet dels genom per
sonliga sammanträffanden på kon
gresser och dylikt och dels genom 
korrespondens och utbyte av skrif
ter odh rapporter, har viisat sig ha 
en betydelse som inte kan skattas 
nog högt. 

Dien svenska sektionen av detta 
internationella förbund har utgrenat 
sig till smärre kretsar i olika delar 
av landet och såsom sammanhållan
de länk fungerar en centralstyrelse, 
sammansatt av förbundets styrelse 
och representanter för kretsarna. 

En avsevärd del av svenska sek
tionens arbete har, till följd av nöd
läget i världen, ägnats åt det inter
nationella hjälparbetet, särskilt hjäl
pen till krigsfångarna i Sibirien. 
Fredsförbundet tog initiativet till en 
insamling, varigenom närmare ett 
par miljoner kronor insamlades och 
ett avsevärt antal fångar räddades 
från en säker undergång. 

Även imed föreningen "Rädda 
Barnen" har vid vissa tillfällen sam
arbete ägt rum. 

Uppfostrim-gsjpirbetet är en av de 
viktigaste .punkterna på förbundets 
program, odh i detta hänseende har 
samarbete etablerats med "De sven
ska skolornas .fredsförening". 

Upplysningsarbetet inom landet 
har för övrigt bedrivits dels genom 
.broschyrer och .skrifter och dels ge
nom en omfattande fönedragsverk-
saimhet. Härvid ha instruktiva fö
redrag om Nationernas förbund ofta 
stått på programmet. Mer än nå
gon annan svensk organisation har 
fredsförbundet arbetat för att spri
da kunskap om 'folkförbundet, och i 
denna kunskap har, vid sidan av en 
kritisk granskning .av institutionens 
brister och 'fel, framhävts den utom 
ordentliga vikten av att stärka och 
stödja ett företag, som dock är till 
för ifredens och rättens sikull. 

Internationellt står fredsförbun 
det i kontakt med Nationernas för
bund särskilt genom medlemmar av 
Centralbyrån i Genève. 

Det är givet att en organisation 
•med fredsförbundets vittomfattande 
verksamhet är i bdhov av en så stor 
tills-lutning sam möjligt, för att rätt 
kunna ifylla sin uppgift. Varje kvin
na borde anse det som sin plikt att 
stödja en förening som vill arbeta 
för: 

att sftapa en internationell för
ståelse oc<h samverkan stctm skall 
omöjliggöra krig; 

att förverkliga politisk, social och 
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Årets riksdag 
öppnar sina; sammanträden den 10 

jan. 
Låt oss taga litet närmare reda på 

denna församling, som styr och stäl
ler för det svenska folket och i frå
ga om Vars sammansättning även vi 
kvinnor numera genom den erhållna 

politiska rösträtten hava fått rnedin-

flytande. 
Riksdagen består av två kamrar, 

den första och den andra, vilka i alla 

frågor ha lika behörighet och myn

dighet. 
Första kammarens 150 ledamöter 

välj-as för 8 år av landstingen samt 
för Stockholm och Göteborg, vilka 

icke deltaga i landsting, av särskilt 

utsedda elektorer. 
Andra kammaren, som räknar 230 

ledamöter, utses genom direkta val 
och för en tid av fyra år. Det var 
i dessa val vi kvinnor i höstas för 

första gången deltogo. 
Samtliga riksdagsmän åtnjuta gott-

görelse för den tid riksdagsarbetet 

varar. Dagtraktamentet är 32 kr. 
Den högsta ersättning, som kan nas, 

är emellertid 4,500 kr. för dem som 
icke äro bosatta å riksdagsorten. För 

dem, som äro bosatta där, är det mot
svarande beloppet 3,400 kr. Det är 

ju rätt blygsamma summor, men det 
finns något som heter kommittear-

voden, vilka betydligt bättra upp sa

ken. 
De olika ärendena gå först till nå

got av utskotten för beredning. Sju 

ständiga utskott tillsättas vid varje 
lagtima riksdag: Konstitutionsutskot
tet som behandlar frågor om grund
lagar, kommunallagar, vallagen m.m., 

Statsutskottet för statsutgifter, Be
villningsutskottet för olika slag av 
skatter, tullar m.- m„ Bankoutskottet 
som behandlar frågor stående i sam
band med riksbanken och bankväsen

det i allmänhet, rikets mynt och pen
sionsväsendet, tva Lagutskott för lag

frågor, Jordbruksutskottet, som be
handlar jordbruksfrågor samt skogs-, 
jakt-, fiske- och väglagstiftningsären-
den, och slutligen tillfälliga utskott, 
i första kammaren vanligen två, i 
andra fem, vilka hava att behandla 

andra än nyssnämnda flågor. 

moralisk jämlikhet mellan män och 

kvinnor; 
och att genomföra dessa princi

per i alla uppfostringssystem. 

För detta som för allt annat be

hövs pängar: pangar till broschyrei 

cch föreläsningslokailer, -pängar till 

Internationellt hjälparbete och (kon
gresser, där gemensamma riktlin jei 

skola utarbetas. 
Var odh en, som icke., aktivt vill 

arbeta för fredsförbundet, kan gag
na det genom att erlägga en årlig 

medlemsavgift av kr. i: 5° (insän
des till Kvinnornas Fredsförbunds 

sekretariat, Smååandsgat. 42, Stock
holm) samt genom att anisliuta sig 

till iden på orten eventuellt befint

liga kretsföreningen (för Göteiborgs-
kretsen är ifru Susy Silfverbrand-

Eriksson ordförande). 
Genom att samla nya medlemmar 

till Kvinnornas Fredsförbund ökar 

detta förbund i styrka och genom 
att det ökar i styrka ökas också 

framgången av kvinnornas kamp för 

nationell och internationell fred. 

Särskilda utskott tillsättas vid be
hov för behandling av ärenden som 

egentligen skulle omhändertagits av 
ett ständig! utskott, men som genom 

sin stora vikt anses påkalla särskild 

behandling. 
Slutligen utses vid1 varje riksdag 

en utrikesnämnd, bestående av åtta 
ledamöter ur vardera kammaren. 
Denna nämnd skall med konungen 

rådpläga i alla utrikespolitiska frågor. 
Vid riksdagens öppnande skall ko

nungen framlägga den s. k. stats
verkspropositionen (statsreglerings-
propositionen, budgeten) innefattan

de rikets hushållningsplan för näst
kommande år. Sedan statens behov 
prövats av statsutskottet och bevill

ningsutskottet därefter föreslagit på 
vad sätt erforderliga medel utöver 

de ordinarie inkomsterna skola an
skaffas, går ärendet till riksdagen, 

som äger besluta om den skattebörda, 
vilken skall påläggas folket och hur 

de beviljade summorna skola förde
las på riksstatens olika huvudtitlar. 

Vad kamrarna samstämmande be

sluta är riksdagens beslut. 
Bliva kamrarna däremot ej ense, 

har frågan för den riksdagen för

fallit. 
Detta gäller ej för vissa frågor 

som röra statsutgifter, bevillning, an

slag, riksbanken och riksgäldskonto

ret. Stanna kamrarna här i olika 
beslut, företages gemensam omröst

ning i båda kamrarna och majorite

tens beslut blir gällande. 

Detta allt förefaller måhända be

svärligt att taga reda på, men det 
är en nödvändig förutsättning för 

att man skall kunna förstå och följa 

med riksdagsarbetet. 

Våra förfäder. 
Varje människa har 2 föräldrar, 

4 far- odh morföräldrar och vidare 

i rätt uppstigande led 8 anförvanter 
i tredje led, 16 i fjärde, 32 i femte, 

64 i sjätte, 128 i sjun.de led o. s. v. 

I sextonde generationen, till vars nå

ende 500 år åtgå, har var och en 

av oss icke mindre än 65,536 an
förvanter i rätt uppstigande led. 
Bland dessa våra otaliga förfäder ha 

säkerligen förekommit alla slags 

människor, fattiga och.. rika, höga 

ch låga, hederliga och mindre Ihe-
-lerliga, vårföre det inte häller kan 

vara så synnerligen stor skillnad i 
vår härkomst. Det är också ganska 

troligt att vi alla,: om än på mycket 
långt håll, äro besläktade med var

andra. 

Regissören: — Men har ni då in

te den blekaste aning om konst. Där 

ligger ni, som skall vara lik, och är 

röd i synen som en kokt hummer. 

Teaterliket: — Är inte en kokt 

hummer'ett lik då? 

Gamle herr Andersson filosoferar: 

— Jaha, när man är gammal faller 

man så tungt, och så faller man så 

lätt. När man var ung i tiden, föll 

man inte så lätt, men man föll myc

ket lättare. 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse. 

Gatpojken som skolreformator.. 
Ett österrikiskt experiment. 

Lugnet inom den internationella 

pedagogiska världen är, som bekant, 

betänkligt stört. Man har litet var
stans börjat tvivla på det gamla skol
systemets förträfflighet och är nu 

som bäst sysselsatt med att utexpe-
rimentera nya metoder. 

Någon uttömmande redogörelse för 
detta arbete är denna artikel ingalun

da avsedd att bliva, vi skola endast 

något litet dröja vid de, egendomliga 
österrikiska skolförhållandena just 
nu. 

Redan tidigare hade kätterska å-
sikter givit sig tillkänna inom den ös
terrikiska lärarekåren och med re

volutionen 1918 lyckades det denna 

krets att få upprättat ett nytt depar-
lement "för skolreform" med Göckl 

som minister. Denne beskrives som 

en betydande personlighet, eldande 

odh övertygande med talrika hän
givna anhängare bland landets lärar
kår. 

Vad lär Göckl? Att det artifici
ella skollivet bör ersättas av det le

vande livet. Skolan är en konstpro

dukt. Fåglarne och markens djur 
lära en hel del, utan att gå i skola — 

de lära av livet självt. Barnen böra 
inhämta sina kunskaper på samma 
sätt. 

— Se på gatpojken! säger den ös-
terrikske skolreformatorn. Hur myc
ket piggare, hur mycket mera vaken 
och tidigare utvecklad är han inte än 

läroverksynglingen, som pluggar i 
skolan och på sin lediga tid sitter 

instängd hemma med näsan över läx
orna. 

Låt barnen växa upp som gatpoj
ken ute i det pulserande livet och 

giv dem ytterligare en chance till ut

veckling genom att — låta dem få 

en lärare till följeslagare, som kan 
sva: a på alla deras frågor. 

Detta system tillämpas nu inom 

det österrikiska skolväsendet, i Volk-

schule, där 6—10-åringarne gå, och i 
Bürgerschule för 10—14-åringarne. 

Varje klass räknar 34 elever och har 

endast en lärare, vilken får medde
lande om vilka kunskaper klassen un

der året bör inhämta, men som i frå

ga.1 om undervisningen har alldeles 
fria händer. Något arbetsschema 

finnes icke, lika litet som bestämda 

skoltimmar-, 
— Vi önska, säger Göckl, att lä

rarne skola känna sig som vägrödja-

re och själva finna sin väg genom 
djungeln. 

Läraren tager barnen i klassen med 
sig och strövar omkring med dem 

ute på gatorna och salutorgen, nere 

vid hamnen, vid järnvägsstationen, i 

utkanternas gränder eller ut i skogen. 
Allt vad de se väcker ungdomarnes 

intresse och ger anledning till ota

liga frågor, som läraren har att be
svara. Rollerna äro sålunda fullstän

digt ombytta ! De timmar barnen 
tillbringa i skolrummet rita eller må

la de vad de sett ute, modellera i 
lera frukter, som salubjudits på tor

get, söka medels sax,, ståltråd och 

kulört papper återgiva blomsterbuti

kernas rikedomar o. s. v. 
Det har visat sig, att barnen med 

denna metod verkligen bli vakna och 

pigga som gatpojken, och att de veta 
mycket mer om livets olika förete

elser, än vad barn vid deras ålder 
bruka känna till. 

Men föräldrarna klaga! De påstå 

att barnen, när de lämna skolan, äro 

"fulla med idéer", att de inte vilja 

göra något annat än rita och måla 
och knåpa med småarbetena från sko

lan. De stava uselt, känna inte till 

mått och vikt och äro synnerligen 

skrala i räkning. 

Det gör ingenting, förklara lä

rarna. Det är tusen gånger mera 

värt, att ett barn kan göra en själv
ständig iakttagelse och slutledning, 

än att det kan multiplicera som en 

räknemaskin eller läsa Fader vår bak

länges. 
Hur dessa barn som vuxna skola 

reda sig i det praktiska livet är ännu 
en öppen fråga. Reformen är ju en

dast några år gammal och resulta

ten av densamma ha ännu ej hunnit 
visa sig. 

För lekmannen synes saken ganska 
tvivelaktig. 

Upptäckten att en gatpojke är pigg 

och klippsk, tidigt utvecklad och att 
han har reda på mycket som ännu 

är okänt för icke-gatpojken är inga

lunda ny, den har nog de flesta livs

erfarna människor varit i tillfälle att 
göra, men sedan kommer frågan : 

vad blir det av dessa små gatpojks-
Ijus, vad blir det av dem som vuxna? 

Det finns gott om framstående män 

'som arbetat sig upp från samhällets 
botten, men äro de f. d. gatpojkar? 

Knappast ! Deras metod har helt sä

kert icke bestått i dagdriveri och 
därunder inhämtat småvetande, utan 

i energiskt, metodiskt arbete, först i 

skolan, sedan som springpojkar på 
kontor, lärlingar på verkstad och så 
vidare arbetsgraderna uppåt. 

Stannar inte gatpojken snart nog 
i sin andliga växt? Verkar han som 

—] 9-årig på något sätt pigg, va

ken och intelligent? Är inte nu det 
utmärkande draget hos honom slöhet, 

lojhet och lättja? Vad blir det av 

honom ? Återser man honom inte 
längre fram som en okunnig grov

arbetare, landstrykare, eller kanske 
som poliskund? 

Behöva vi månne icke för det ar

tificiella liv vi som vuxna ju måste 

leva för att passa in i samhället, ett 
artificiellt skolliv som en förberedel

se härför? En brett och stadigt lagd 
kuriskapsgrund och framför allt den 

träning till arbete, som ju också in-
neslutes i skollivet. Kanske det även 

är värt att något tänka på den di
sciplin, som följer med lärjungaska-

pet, och som har betydelse för de 
tuser.den, som hela sitt liv skola in

taga en underordnad ställning. 

Detta är lekmannabetraktelser oeh 
de synas helt säkert orimligt förle

gade för de modärna pedagogerna. 

Är det någon som i Kvinnornas Tid
ning skulle vilja korrigera dem och 

ge läsekretsen något att fundera över? 

Ett gott betyg 
ger överinspektören för det, eng 

elska fabriksväsendet de i industri

en arbetande kvinnorna i en i da

garna avgiven rapport. Han vits
ordar bl. a. arbeterskornas påpass

lighet vid skötseln av maskiner. 
Under det olycksfallsiffran för män

nen var 3,1 på hundra arbetare, 
var den för kvinnorna endast 0,7. 

Invändningen att det måste bero 

på, att männen ofta hava ett farli

gare arbete än kvinnorna, håller 

icke streck. Vid alldeles samma 

arbete (inom textilindustrien) var 

olyoksprocenten för män 1,5 och 
för kvinnor endast 0,2. Det har 

också visat sig, att kvinnorna myc

ket snabbare än männen övervunnit 
sviterna av ungefär lika svåra 0-

lycksfall. I många fall, där ska

dorna för männen medförde döden, 

lyckades den kvinnliga konstitutio

nen lyckligt bestå ett lika svårt 
prov. 
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Riksdags
kvinnorna. 

Av riksdagens 380 ledamöter äro 

fem kvinnor. Då man tänker på, att 

den kvinnliga väljarekåren är åtskil

ligt större än den manliga (siffror

na äro 1, 692, 675 och 1,536, 446) 

måste man medgiva, att den kvinnliga 

riksdagsrepresentationen är rätt så 

liten. Men antalet är ju icke hu

vudsaken -—• i fråga om duglighet 
hålla de fem på ett ståtligt sätt måt
tet. 

Yrkesinspektrisen fröken Kerstin 
Hesfelgren, som ödet skänkte äran 

att bliva vårt lands först valda riks
dagskvinna, har säte och stämma i 

Första kammaren, den enda kvinnan 

där. Efter att ursprungligen hava 

ägnat sig åt skolkökslärarinnans kall, 

blev hon skolköksinspektris vid Stock

holms folkskolor, samt tjänstgjorde 

1906—09 som bostadsinspektris vid 
huvudstadens hälsovårdsnämnd. Se

dan 1913 innehar hon befattningen 
som yrkesinspektris. Bland de för

troendeuppdrag frk H. mottagit, kan 
nämnas, att hon vid den internatio
nella arbetskonferensen i Washington 

1919 var en av Sveriges represen

tanter. Som ett officiellt erkännan
de av de sociala insatser hon gjort, 

har hon fått mottaga medaljen Illis 

quorum i guld, femte storleken. Frö

ken H., som är en god talare, tillhör 
det 'liberala partiet. 

Godsägaren,. fröken .Elisabeth 
Tamm, har dokumenterat sig som en 

synnerligen skicklig jordbrukare. 

Hon sköter själv utan hjälp av för
valtare godset Fogelsta, en domän på 

850 hektar åker och 1,773 hektar 

skogsmark. För stadsbor säga dessa 

siffror kanske ingenting, men lant-

bor veta, att bakom dem dölja sig 

oerhört stora områden. Till godset 

höra vidare kvarnar, såg, tegelbruk, 

kalkugn och mejeri. Bredvid om

vårdnaden av allt detta finner fröken 

Tamm tid även för ett stort antal 

offentliga förtroendeuppdrag,, för 

vilka hemkommunen vupnit hennes 

eminenta : förmåga och kraft. Efter 

att vid 19*21 års ingång hava avsagt 
sig ordförandeskapet inom kommu

nalnämnden i Julita, vilket hon inne

haft i fyra år, är frk T. nu vice ordf. 
inom nämnden, liksom inom kommu

nalstämman, ordf. i styrelsen för Ju

lita extra provinsialläkaredistrikt, 

ledamot av, landstinget och fattig

vårdsstyrelsen m. ni. I särskilt gott 

minne har man det självständiga, 

från partifanatism fria sätt, på 

vilket fröken Tamm- uppträdde un

der valstriden i höstas. Frk T. är 

till sin politiska färg liberal. 

Fröken Bertha Wellin, vilken, ef

ter utbildning vid Sofiahemmet, varit 

verksam som sjuksköterska, har un

der det senaste tiotalet år huvuds 

sakligen ägnat sig åt filantropiska 
värv, förnämligast på barna- och 

fattigvårdens område. Sedan 1912 

är hon medlem av Stockholms stads

fullmäktige. Hon har därjämte säte 

i huvudstadens hälsovårdsnämnd, rir 

ledamot av styrelsen för Sofiahem

met och Svenska sjuksköterskeföre

ningen samt redaktör för Sjukskö

tersketidningen. Fröken W. tillhör 
högerpartiet. 

Fotografen, fru Nelly Thüring till

hörde 1916—20 Göteborgs stadsfull
mäktige, där hon insatts av social-
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demokraterna. Hon är varm freds-

och nykterhetsvän samt intresserad 

av humanitära frågor. Under val

striden var hon en-av det socialde

mokratiska partiets mest outtröttliga 

agitatorer och resetalare. 

Fru Agda Östlund är en av den 
socialdemokratiska rörelsens främsta 

kvinnliga krafter. Hon tillhör arbe

tareklassen, är kunnig, intelligent, 

livligt socialt och politiskt intresserad 

samt god talare. Bland förtroende

uppdrag, varmed hon hedrats, kunna, 

nämnas ledamotskap i fattigvårdssty

relsen inom Mattei församling 1 

Stockholm, i Stockholm stads hyes' 
nämnd samt i styrelsen för Sabbats

bergs och Rosenlunds ålderdonisli«111. 

Härmed äro de fem riksdagskvi'1 

norna presenterade. Naturligtvis b°r 

män under alla förhållanden i«tre5' 
sera sig för riksdagens samhällsve 

dande arbete, men det ligger i säkefl5 

natur, att Sveriges kvinnor nu nat 

folkrepresentationen innesluter äve" 

kvinnliga medlemmar, skola ägna 

deles särskild uppmärksamhet ® 

riksdagsdebatterna, framförallt i ** 

dana frågor, där de kvinnliga in'aS 

gen kunna förväntas. 

Offentliga nöjen. 

stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

Amadeus XXV 
Operett i 3 akter av Leo Blech. 

Söndagsmatiné kl. 1,30: 

Två män om en änka. 
'jyjya Teatern, 

Barken Margareta. 

rmuiDiiiii 
Göteborgs största och 
mest popjlära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Vad är 
svartsjuka? 

• i -  ' •  • •  

Av alla sinnesrörelser, passioner, 

känslor, plågor och lidanden, åt vil

kas gisselslag mänskligheten är pris
given, är svartsjukan den fruktans

värdaste, skriver "San Francisco 

Examiner". Svartsjukan söker sin 

näring i de fantasifoster hon själv 

skapar. Hon lyssnar och söker med 

den mest utspekulerade listighet efter 
de bevis, vilka, om de finnas, för 

henne själv skola kännas som dolk

stötar. Det finns ingen oro som svart

sjukan, ingen förtvivlan så stor, ing
en hopplöshet så absolut. Bekämpa 

denna plågoande, den grymmaste av 

alla dem, som martera människan ! 

Det lidande svartsjukan vållar sina 
offer är så fruktansvärt, att det trot

sar varje beskrivning. Outtröttlig 
följer hon dem in i sömnen och väver 
in sina kval i deras drömmar. Svart
sjukan är till intet nyttig. Hon mar-
terar det hjärta som hyser henne och 
vänder sig i raseri mot den älskade. 

Hon tror bergfast på vad hon icke 
vet, och om hon icke har några fasta 
hållpunkter för sina misstankar, dik

tar hon ihop sådana åt sig. Aningar, 
lättare än den farande vinden, bliva 

för henne sanningar, som äro höjda 
över varje tvivel. Bagateller före

falla henne" som övertygande bevis, 

och händer ingenting misstänkt, sy
nes henne detta särskilt misstänkt. 

Det har dåraktigt nog sagts, att 
svartsjukan har sin plats invid kär

leken. Hon är lika långt avlägsen 

från kärleken som graven är från ett 
lyckligt liv. Det ligger lika litet san

ning i påståendet att svartsjukan är 
kärlekens syster, som att säga, att 
djävulen är änglarnas broder. 

Det egendomliga med svartsjukan 
ar, att hon icke söker komma bort 

från sina kval, utan i stället letar 
efter ständigt ny näring åt dem. Hon 

frossar i sitt eget lidande; kanske 

hoppas hon att på detta sätt förbrän
na sig själv. 

Det är med svartsjukan som med 
andra olyckliga tillböjligheter, dryc
kenskap och spelpassion, att föreställ

ningar, förebråelser, vädjanden bli

va utan verkan. Det enda svartsjukan 
kan svara är: Ja, du har rätt, men 
du vet icke du. 

Varje människa, som finner nöje 
1 att göra en annan människa svart
sjuk, är en bödel. Hon bränner ett 
hjärta med glödhett järn. 

Finns det botemedel mot svartsju
ka? Ibland förbrännes hon i sitt eget 
lidande, ibland, kan hon bemlästras 

av eftertanken, självkritiken, av vil

jan, stoltheten, föraktet eller av kär
leken själv. 

Sof.fi, som när hon dukar av mat
bordet, råkar tappa brickan med ser-
N 'sen, vilken i fallet går fullständigt 
i kras: 

* Ja, men det kan man väl kalla 
tur-' Jag hade inte hunnit diska 
kärlen! 

Varför går man 
på teatern? 

1. 1 eatern är den enda plats där 
man får se och höra det mänskliga 
livets mångskiftande öden. Boken 

är stum, boken lockar till ensamhet 

och tankar, men teatern vädjar till 
det associala inom oss och rycker 

oss ut till människorna och jämfö
relserna. 

Det är en skön tanke för den 
jäktande nutidsmänniskan att veta 

att det någonstädes i våra samhällen 
finns ett upplyst, uppvärmt, behag

ligt konstens tempel, dit hon efter 

dagens möda och besvär kan gå för 
att roas, fängslas och intresseras av 

ett för hennes sinnen alldeles nytt 
skådespel. Samt att i detta tempel 
finnas en hel stab av människor, som 
i veckor, månader, ja kanske år an

strängt sig för att giva henne detta 
skådespel i en så vacker och njutbar 
form som möjligt. 

3. Vår kunskap om världen be
gränsas till ett land och inqm detta 

land till den miljö, vari vi leva vårt 

dagliga liv. Teatern är den enda 

plats, som på ett åskådligt sätt kan 

vidga vår föreställningsvärld genom 
att föra oss till främmande länder 

och miljöer. Bokens skildringar äro 

beroende av läsarens fantasi och i 

vad mån han förmår levandegöra de 
däri skildrade miljöerna och männi

skorna, men teatern har på ett fullt 
åskådligt sätt förverkligat dem och 

därmed outplånligt inbränt dem i vårt 

medvetande. Först när vi sett såda
na gestalter som exempelvis Hamlet 

och Carmen veta vi verkligen något 

om dem — och icke allenast om dem, 

utan âverç om sederna' och livet i 
deras respektive hemland. Tusentals 
skildringar av en Hamlet eller av en 

Carmen skulle icke ha givit oss den
na levande, oförglömliga bild, som en 

sådan afton på teatern, då vi med 
våra egna sinnen se och höra sorge

prinsen av Dana själv deklamera 
sin djupa livslära eller i den rusan

de rytmen av Bizets musik följa 
Carmens korta, glödande och under
bara dagsländeliv. 

4. Det finns bland skådespelarna 
temperament-karaktärer, som fängsla 
oss starkare än andra, och som full
komligare än någon annan människa, 
vi känna, synas oss ge liv och gestalt 

åt de ideal, vi beundra. Allt vad den
ne person gör, hans stämma, hans 
rörelser, hela hans sätt att vara har

monierar på ett outsägligt sätt med 
vår egen individualitet och skänker 

oss därför ett ogrumlat nöje och be

hag. En sådan natur leder oss dju
pare in i skådespelet och kommer oss 

att uppleva det på ett starkare, in

timare sätt, än vi skulle gjort, om 
han icke funnits. Kanske att vi mång

en gång till och med njuta mera av 
detta individuella plus en sådan sce

nisk intelligens förmår inlägga i sin 

roll, än av hela skådespelet i övrigt. 
5. Livet består av de mest olik

artade konflikter, och ingen undgår 

att någon gång råka in i den ena el

ler andra av dem. Varje teaterföre
ställning räknar därför bland sin pu
blik alltid någon, som just är mitt 

inne i en konflikt, likadan eller snar

lik den som tippföres på scenen. När 

Strindberg i sina äktenskapsdramer 

låter de onda makterna rasa och ra
sera! vad kärleken byggt upp mel
lan två människor, bävar sannolikt 
mer än ett hjärta i salongen av igen
kännande. Men det är en hälsosam 
bävan. Det fruktansvärda exemplet, 

som inom rampens skoningslösa ljus 
ställes inför ögonen, varthän hat och 

missnöje leda, närmar kanske i sa
longens mörker tvenne händer och 

hjärtan, som ångestfullt haka sig fast 
vid varandra för att icke längre blint 

störta vidare på vägen utföre i ond
ska och fiendskap. 

Teatern är ett sammandrag av 
världen och livet. Ett sammandrag 
som gör oss själva mera upplysta, 
intresserade och skickade att leva 

vårt eget liv i världen. 5". L. 

Stora teatern i Göteborg 
hajr meet sin repertoar införlivat 

Leo Blechs operett "Gräsänkan", här 

kallad Amadeus XXV, vilken nu som 

bäst tillför teatern mycket goda hus. 
Operetten bjuder på en originell och 

fyndig intrig, vilken grenar ut sig i 
en mängd roande förvecklingar, to

nen är livfull och glad, nästan ke

miskt ren från frivoliteter och musi

ken slösar med klangsköna melodier, 

ett verkligt förvärv således både för 

den teater, som upptagit operetten 

på sitt program och den teaterintres-
serade publik, inom vars räckhåll den 

kommit. Bredvid de båda unga för

grundsparen, kring vilkas kärleksbe
svär det hela i valstakt rör sig, age

rar ett galleri av oemotståndligt ro

ande komiska gestalter. Kommer så 

härtill ett i vokalt och dramatiskt 
hänseende utmärkt utförande, en slö

sande rik utstyrsel, vackra dansnum
mer och en mängd scénerier av be

tagande verkan. 

Jag är strängt rättrådig, sade en 
gentleman, och jag unnar var och en 

sitt. När jag anser, att kvinnorna 
icke borde hava fått rösträtt, så lig
ger däri endast manlig ridderlighet. 

Jag missunnar henne icke denna rätt, 

men jag beklagar, att hon skall dra
gas in i och skadas av det politiska 

livet. 

— Ni påminner mig om något, sa
de en leende gentle-woman. Härom 

dagen var m,in lillje son och hans 
ännu mindre syster ute i trädgården 

och lekte med en kälke, som de fått. 

Jag gav åkt på dem genom fönstret 
och såg att Pelle hela tiden lät dra 

sig av Elsa. 

Men Pelle, ropade jag ut till dem. 
Du förvånar mig! Där låter du hela 

tiden dra dig av din lilla syster ! 

—; Mamma förstår väl, ropade Pel
le tillbaka, att det är idel omtänk

samhet. Det är så vådligt kallt, att 
jag är rädd hon förkyler sig, om hon 

åker i stället för att dra. 

Diskussions-
spalten. 

I sin "Diskussionsspalt" be
reder "Kvinnornas Tidning" 
plats för artiklar i ämnen, vilka 
på grund av sin art inbjuda till 
meningsutbyte med upplysning, 
vägledning och hjälp som syf
temål. Det förutsättes, att in
läggen göras i en mot syftemå
let svajande anda, sakligt och 
utan personliga utfall. Inled
ningsanföranden till denna av
delning liksom även av dem 
föranledda inlägg äro synnerli
gen välkomna! 

Husmodern som hemmets 
tjänarinna. 

in. 
I artikeln Husmodern som hem

mets tjänarinna" framlägger Monica 

några synpunkter och uppmanar an

dra att delge tidningen sina erfaren
heter och rön i denna sak, varför jag 
härmed tar till orda: 

Det är sant, att det är mycket akt
ningsvärt av enbildad husmor att utan 

tjänarinnas hjälp själv sköta sitt 

hem, men jag för min ringa del an
ser, att hon icke bör göra detta utan 
att av ekonomiska skäl vara absolut 
tvingad därtill — ty medaljen har en 

frånsida, och en mycket beaktansvärd 
sådan. 

Ytterst få kvinnor, som ej från 
barndomen tränats med kroppsarbete 

förmå uträtta en tjänarinnas arbete 
med lika gott resultat som en sådan, 

bjuder hon än till aldrig så. Tiden 
vill inte räcka till för de tusen och 

en sysslorna, då hon ju utom tjäna-

rinnans arbete även skall sköta en 
makas och mors åligganden. Det blir 
ju dubbel arbetsbörda. Och vilken 

trevnad kan en utarbetad, jäktad 

husmor sprida i sitt hem? Hon har 
icke tid varken för man eller barn 

eller för — sig själv. Hon hinner 
knappast läsa en tidning, hon hinner 
aldrig se sina vänner hos sig, har hon 
som flicka haft något intresse, t. ex. 
musiken, får den ligga nere, hon bör
jar försumma sitt yttre, och förfaller 

dessutom andligen av brist på näring. 
Var är den pigga, intelligenta, söta 

och prydliga flicka; som uppväckte 
mannens kärlek? Hon är förvandlad 

till en utschasad, trött och schaskig 

kvinna, som inte har en aning om 
det som händer och sker ute i värl

den, ty hon orkar helt enkelt inte 
hålla sin andliga människa vid liv, 

vill hon aldrig så gärna. Maken kan 
inte längre utbyta några tankar med 

henne, hon har blivit andlig försof-

fad, och numera vilja väl ändå män

nen se något annat i sina hustrur än 
de varelser, som laga deras mat och 

stoppa deras strumpor. 

Tro icke att en man tackar sin 

hustru för att hon sliter ut sig för 
honom och hemmet och utplånar sig 

själv! Han må tala aldrig så stora 

ord hur han beundrar och värderar 

en hustru som arbetar och släpar från 
morgon till kväll — i grund och bot

ten tilltalas han i alla fall mera av ejn 

Av 

LANOE FALCONER. 
Översättning för denna tidning av —e—. 

(2) 

"Nej, madame, tvärt om, katolska 

kyrkan är i tillbakagående." — 

"Ni menar — i —" 
"över hela kontinenten, madame." 
"Giud ske lov för det", utropade 

mrs Merrington. 
"Men vad ihar man som ersätter 

den?" ropade mrs Barnes. — 
''Ingenting kan ersätta den, ma

dame." — 
"Ha! Och folket, vad blir av 

dem?" — 
"De tillägna sig emanciperade 

åsikter av olika slag, huvudsakligen 

ateistlska." 
"Det är just vad jag trodde." — 
"'Men varför övergår de icke till 

protestantismen?" ropade mrs Mer-

rington med smärtfylld röst, som om 
hon förgäves sökte pejla djupet av 

mänsklig halstarrighet. — 

"Det vore tiål ingen nytta", sade 

mrs Barnes, "ty ingen av de pro

testantiska sekterna på kontinenten 

bekänner sig till den heliga allmän-
neiliga kyrkan." 

Medan mrs Barnes talade betrak

tade hon stadigt och utmanande den 
hon ansåg som offer för protestan

tiska villomeningar, men mademoi

selle Exe's enda svar var ett för

bindligt leende, som hade passat lika 
bra, ifall mrs Barnes gjort en> an

märkning över vädret. Mrs Merring-

ton hastade lätt och frågade om ma
demoiselle Exe icke önskade se sitt 

rum? 
"Jag tycker om henne", sade mrs 

Merrington och såg sig småleende 

odh ifrågande omkring, när dörren 
blivit stängd efter Evelyn och den 
nya guvernanten. "Hon ser enkel 
och förståndig ut; ingen skönhet 

men intelligent." — 
'.'Hennes argaste fiender kunde in

te kalla henne en skönhet; om hon 
är lika_ klok som hon är ful, borde 
hon kunna reda sig", sade mr Mer
rington torrt. 

"Nej, Gud ska veta, att hon inte 
är vacker", sade Parry, som stod 

på kaminmattan: med inåtvänd blick, 
som om hans själs öga med undran 

såg hennes brist på skönhet. 
"För min del", sade mrs Merring

ton med värdigthet, lätt sårad av 

de oföriblqmmerade anmärkningarna, 
"tycker jag, att ett vackert ansikte 

knappast passar till en guvernant." 

"Jag håller fullkomligt med dig", 
sade . mrs Barnes, "och jag har in

genting att anmärka varken på hen
nes utseende eller hennes kläder. 

Tvärtom är hon ganska välklädd för 
att vara utländska, men jag bara 

önskar, att vi visste något mer om 
hennes förbindelser och hennes åsik
ter. Hon var ytterst föribehållsam, 

märkte du det?" 
"Ja visst, men det är ett ytterst 

pinsamt ämne, och jag tycker inte 
om att visa mig alltför nyfiken i 
början; inom några dagar få vi nog 

höra mer. Vad hennes religion be

träffar, så är jag alldeles lugn;.sy

ster Charlotte är mycket noga." — 
Mrs Barnes knep ihop läpparna, 

som om hon lade band på sig för 
att icke ge ett överväldigande svar 
och tog avsked med grandezza. Även 

herrarna drogo sig tillbaka, och mrs 
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kvinna som förstår att bevara något 
av sin personliga charme, och dèt är 

detta, som jag anser omöjligt i de 
flesta fall för de kvinnor, som utan 

någon som helst hjälp själva sköta 
sina hem. Deras personlighet blir 
ovillkorligen lidande på att icke ha 

någon tid över för sig själva. 

• En kvinna, som icke så att säga 

förstår att själv sätta sig på piedestal, 
blir snart föremål för mannens för

sumlighet och likgiltighet. Nej, en 
husmor bör vara drottning i hemmets 

rike och icke hemmets slav, såvida 

— jag betonar det än en gång — 
ekonomien tillåter att hålla tjänarin
na. 

Hur många män, tror Monica, vil
ja själva bädda sin säng? De som 

vilja ge hustrun en handräckning i 

hemmet — utöver att spika upp en 
I avla eller något liknande —- höra 
säkerligen till undantagen. Nej, allt 
husligt arbete betraktas ännu i vårt 
land som uteslutande "kvinnogöra" 

och under en mans värdighet att be
fatta sig med. 

Kontentan av dessa rader är alltså 
den, att en husmor helst bör hava 

någon hjälp i det husliga arbetet, an
tingen en tjänarinna eler en bildad 

flicka, om hon icke alldeles skall bli 

çn skugga av sitt forna jag, och såle
des kunna bibehålla sin mans kärlek, 

om hon nu anser att den är värd att 

behålla? — men det är den i många 
fall inte.- Men det är ju ett annat 

kapitel. Evy. 

Gott hull eller magerhet! 
Det finns en statistik, som 43 ame

rikanska livförsäkringssällskap ge

mensamt upprättat, och vilken stöder 

sig på 24 års undersökningar rörande 

dödlighetsprocenten hos en grupp 

REDAKTIONEN. 

människor med mycket gott hull och 

hos en annan med magerlagda indi
vider. Den förstnämndä gruppen 
omfattade 186,579 personer; den se

nare 530,108. Meningen med under

sökningen var ätt få reda på den 
större eller mindre risk bolagen löpte 

med hänsyn till de försäkrades stör
re eller mindre vikt, <• : • 

Denna statistik'visade^ mer än nor

mal dödlighet hos de feta samt ätt 

dödlighetsprocenten ökades med vik

ten. Efter nådda 40 år var döds1 

procenten hos de magra Under den 
normala, till och med de skinntorra 

hade längre levnadsutsikter än de 
feta. ' 

T gruppen på 20—30 år visade de 
magra större dödsprocent än de av 

normal vikt, vilket emellertid ansågs 
bero på, att just denna åldersgrupp 

har så stor manspillan genom tuber
kulosen. 

Den sammanfattning man på läkar-
håll med stöd av denna statistik gjort, 

i frågan "gott hull eller magerhet" 

lyder så här. De personer som hava 

anlag för tuberkulos (t. ex. genom 
arv) eller eljes lida av åkommor, vil

ka enligt läkares utlåtanden göra gott 
hull önskvärt, böra skaffa sig sådant 

men dock undvika övergödning. Fris

ka personer, som önska bevara sin 
hälsa och leva länge på jorden, hava 

de största utsikterna att göra detta, 

om de hålla sig tämligen magra. Allt 
vad som faller under begreppet över

gödning sliter på organen och kan 
innebära en direkt förkortning av 
livslängden. : 

! H E L A N D E R S  
ångrostade 

KAFFE 
är i smak och arom 

oöverträffat 

1 
Merrington, som hade era kolossal 

respekt för vad andra människor 
tänkte, satt kvar i ett tillstånd av 

modlöshet. Men . Evelyn kom in en 

halv timme senare och uppmuntrade 

henne. 
"Hon reder sig utmärkt med bar

nen. Tänk, de ha till och med bör

jat lyda henne. Jag kan just undra 
varför", sade Evelyn och såg dröm

mande ut genom fönstret och talade 
lika mycket till sig själv sam till 

modern. "Hur annorlunda de voro 
mot miss West t. ex., som fjäskade 

så. mycket för dem strax. Allra för
sta eftermiddagen gjorde hon ihèla 

skolrummet så vackert i ordning, 

och hon. hade knappt slutat, så vände 

de uip.p och ned på al.lt som fanns i 
hela rummet. Mademoiselle Exe kom 
in i rumimet, hälsade på dem, såg sig 

omkring, och medan hon drog av 

handskarna sade hon, som om det 
vore självklart: "Klockan är strax 

sex, om ni inte genast börjar att 
lägga uindan. era leksaker och ställa 
stolarna rätt, så hinner inte rummet 

bli i ordning,, tills téet kommer in." 
Och de började genast utan vidare! 

"Stackars små älsklingar! Jag har 

alltid sagt, att det enda som behöv
des vore litet takt." — 

"Och Winifred,, den,JilLa Hpsillen., 

som aldrig vill gå till någon.sraiä.ra-

niiska, skrek inte ens...n.äx,,mademoi

selle Exe talade till jhenne, och satt 
till och med stilla ,på «hennes knä.en 
halvminut."— 

'Winifred är ett kärt barn,: Eve

lyn, men där finns ingen som, för
står henne." .. 

"Hur kommer det sig, att made
moiselle Exe förstår-henne månne? 

Hon sade att Winifred är ett barn, 
som erfordrar en mycket. lätt hand, 
då hon har mycket känsliga nerver." 

"Jag är säker på, att jäg kommer 
att tycka mycket om henne", utro
pade mrs Merrington entusiastiskt: 

"Jag tycker redan orn henne." 

"Hon tyckes så behaglig och san
sad —" 

Men på denna punkt överensstäm
de icke mor och dotter. Evelyn kun

de aldrig tycka om . någon, emedan 

denna någon var "lugn och sansad", 
icke häller tyckte hon att den beskriv
ningen passade in på mademoiselle 
Exe. 

v 
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Årets riksdag 
öppnar sina; sammanträden den 10 

jan. 
Låt oss taga litet närmare reda på 

denna församling, som styr och stäl
ler för det svenska folket och i frå
ga om Vars sammansättning även vi 
kvinnor numera genom den erhållna 

politiska rösträtten hava fått rnedin-

flytande. 
Riksdagen består av två kamrar, 

den första och den andra, vilka i alla 

frågor ha lika behörighet och myn

dighet. 
Första kammarens 150 ledamöter 

välj-as för 8 år av landstingen samt 
för Stockholm och Göteborg, vilka 

icke deltaga i landsting, av särskilt 

utsedda elektorer. 
Andra kammaren, som räknar 230 

ledamöter, utses genom direkta val 
och för en tid av fyra år. Det var 
i dessa val vi kvinnor i höstas för 

första gången deltogo. 
Samtliga riksdagsmän åtnjuta gott-

görelse för den tid riksdagsarbetet 

varar. Dagtraktamentet är 32 kr. 
Den högsta ersättning, som kan nas, 

är emellertid 4,500 kr. för dem som 
icke äro bosatta å riksdagsorten. För 

dem, som äro bosatta där, är det mot
svarande beloppet 3,400 kr. Det är 

ju rätt blygsamma summor, men det 
finns något som heter kommittear-

voden, vilka betydligt bättra upp sa

ken. 
De olika ärendena gå först till nå

got av utskotten för beredning. Sju 

ständiga utskott tillsättas vid varje 
lagtima riksdag: Konstitutionsutskot
tet som behandlar frågor om grund
lagar, kommunallagar, vallagen m.m., 

Statsutskottet för statsutgifter, Be
villningsutskottet för olika slag av 
skatter, tullar m.- m„ Bankoutskottet 
som behandlar frågor stående i sam
band med riksbanken och bankväsen

det i allmänhet, rikets mynt och pen
sionsväsendet, tva Lagutskott för lag

frågor, Jordbruksutskottet, som be
handlar jordbruksfrågor samt skogs-, 
jakt-, fiske- och väglagstiftningsären-
den, och slutligen tillfälliga utskott, 
i första kammaren vanligen två, i 
andra fem, vilka hava att behandla 

andra än nyssnämnda flågor. 

moralisk jämlikhet mellan män och 

kvinnor; 
och att genomföra dessa princi

per i alla uppfostringssystem. 

För detta som för allt annat be

hövs pängar: pangar till broschyrei 

cch föreläsningslokailer, -pängar till 

Internationellt hjälparbete och (kon
gresser, där gemensamma riktlin jei 

skola utarbetas. 
Var odh en, som icke., aktivt vill 

arbeta för fredsförbundet, kan gag
na det genom att erlägga en årlig 

medlemsavgift av kr. i: 5° (insän
des till Kvinnornas Fredsförbunds 

sekretariat, Smååandsgat. 42, Stock
holm) samt genom att anisliuta sig 

till iden på orten eventuellt befint

liga kretsföreningen (för Göteiborgs-
kretsen är ifru Susy Silfverbrand-

Eriksson ordförande). 
Genom att samla nya medlemmar 

till Kvinnornas Fredsförbund ökar 

detta förbund i styrka och genom 
att det ökar i styrka ökas också 

framgången av kvinnornas kamp för 

nationell och internationell fred. 

Särskilda utskott tillsättas vid be
hov för behandling av ärenden som 

egentligen skulle omhändertagits av 
ett ständig! utskott, men som genom 

sin stora vikt anses påkalla särskild 

behandling. 
Slutligen utses vid1 varje riksdag 

en utrikesnämnd, bestående av åtta 
ledamöter ur vardera kammaren. 
Denna nämnd skall med konungen 

rådpläga i alla utrikespolitiska frågor. 
Vid riksdagens öppnande skall ko

nungen framlägga den s. k. stats
verkspropositionen (statsreglerings-
propositionen, budgeten) innefattan

de rikets hushållningsplan för näst
kommande år. Sedan statens behov 
prövats av statsutskottet och bevill

ningsutskottet därefter föreslagit på 
vad sätt erforderliga medel utöver 

de ordinarie inkomsterna skola an
skaffas, går ärendet till riksdagen, 

som äger besluta om den skattebörda, 
vilken skall påläggas folket och hur 

de beviljade summorna skola förde
las på riksstatens olika huvudtitlar. 

Vad kamrarna samstämmande be

sluta är riksdagens beslut. 
Bliva kamrarna däremot ej ense, 

har frågan för den riksdagen för

fallit. 
Detta gäller ej för vissa frågor 

som röra statsutgifter, bevillning, an

slag, riksbanken och riksgäldskonto

ret. Stanna kamrarna här i olika 
beslut, företages gemensam omröst

ning i båda kamrarna och majorite

tens beslut blir gällande. 

Detta allt förefaller måhända be

svärligt att taga reda på, men det 
är en nödvändig förutsättning för 

att man skall kunna förstå och följa 

med riksdagsarbetet. 

Våra förfäder. 
Varje människa har 2 föräldrar, 

4 far- odh morföräldrar och vidare 

i rätt uppstigande led 8 anförvanter 
i tredje led, 16 i fjärde, 32 i femte, 

64 i sjätte, 128 i sjun.de led o. s. v. 

I sextonde generationen, till vars nå

ende 500 år åtgå, har var och en 

av oss icke mindre än 65,536 an
förvanter i rätt uppstigande led. 
Bland dessa våra otaliga förfäder ha 

säkerligen förekommit alla slags 

människor, fattiga och.. rika, höga 

ch låga, hederliga och mindre Ihe-
-lerliga, vårföre det inte häller kan 

vara så synnerligen stor skillnad i 
vår härkomst. Det är också ganska 

troligt att vi alla,: om än på mycket 
långt håll, äro besläktade med var

andra. 

Regissören: — Men har ni då in

te den blekaste aning om konst. Där 

ligger ni, som skall vara lik, och är 

röd i synen som en kokt hummer. 

Teaterliket: — Är inte en kokt 

hummer'ett lik då? 

Gamle herr Andersson filosoferar: 

— Jaha, när man är gammal faller 

man så tungt, och så faller man så 

lätt. När man var ung i tiden, föll 

man inte så lätt, men man föll myc

ket lättare. 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse. 

Gatpojken som skolreformator.. 
Ett österrikiskt experiment. 

Lugnet inom den internationella 

pedagogiska världen är, som bekant, 

betänkligt stört. Man har litet var
stans börjat tvivla på det gamla skol
systemets förträfflighet och är nu 

som bäst sysselsatt med att utexpe-
rimentera nya metoder. 

Någon uttömmande redogörelse för 
detta arbete är denna artikel ingalun

da avsedd att bliva, vi skola endast 

något litet dröja vid de, egendomliga 
österrikiska skolförhållandena just 
nu. 

Redan tidigare hade kätterska å-
sikter givit sig tillkänna inom den ös
terrikiska lärarekåren och med re

volutionen 1918 lyckades det denna 

krets att få upprättat ett nytt depar-
lement "för skolreform" med Göckl 

som minister. Denne beskrives som 

en betydande personlighet, eldande 

odh övertygande med talrika hän
givna anhängare bland landets lärar
kår. 

Vad lär Göckl? Att det artifici
ella skollivet bör ersättas av det le

vande livet. Skolan är en konstpro

dukt. Fåglarne och markens djur 
lära en hel del, utan att gå i skola — 

de lära av livet självt. Barnen böra 
inhämta sina kunskaper på samma 
sätt. 

— Se på gatpojken! säger den ös-
terrikske skolreformatorn. Hur myc
ket piggare, hur mycket mera vaken 
och tidigare utvecklad är han inte än 

läroverksynglingen, som pluggar i 
skolan och på sin lediga tid sitter 

instängd hemma med näsan över läx
orna. 

Låt barnen växa upp som gatpoj
ken ute i det pulserande livet och 

giv dem ytterligare en chance till ut

veckling genom att — låta dem få 

en lärare till följeslagare, som kan 
sva: a på alla deras frågor. 

Detta system tillämpas nu inom 

det österrikiska skolväsendet, i Volk-

schule, där 6—10-åringarne gå, och i 
Bürgerschule för 10—14-åringarne. 

Varje klass räknar 34 elever och har 

endast en lärare, vilken får medde
lande om vilka kunskaper klassen un

der året bör inhämta, men som i frå

ga.1 om undervisningen har alldeles 
fria händer. Något arbetsschema 

finnes icke, lika litet som bestämda 

skoltimmar-, 
— Vi önska, säger Göckl, att lä

rarne skola känna sig som vägrödja-

re och själva finna sin väg genom 
djungeln. 

Läraren tager barnen i klassen med 
sig och strövar omkring med dem 

ute på gatorna och salutorgen, nere 

vid hamnen, vid järnvägsstationen, i 

utkanternas gränder eller ut i skogen. 
Allt vad de se väcker ungdomarnes 

intresse och ger anledning till ota

liga frågor, som läraren har att be
svara. Rollerna äro sålunda fullstän

digt ombytta ! De timmar barnen 
tillbringa i skolrummet rita eller må

la de vad de sett ute, modellera i 
lera frukter, som salubjudits på tor

get, söka medels sax,, ståltråd och 

kulört papper återgiva blomsterbuti

kernas rikedomar o. s. v. 
Det har visat sig, att barnen med 

denna metod verkligen bli vakna och 

pigga som gatpojken, och att de veta 
mycket mer om livets olika förete

elser, än vad barn vid deras ålder 
bruka känna till. 

Men föräldrarna klaga! De påstå 

att barnen, när de lämna skolan, äro 

"fulla med idéer", att de inte vilja 

göra något annat än rita och måla 
och knåpa med småarbetena från sko

lan. De stava uselt, känna inte till 

mått och vikt och äro synnerligen 

skrala i räkning. 

Det gör ingenting, förklara lä

rarna. Det är tusen gånger mera 

värt, att ett barn kan göra en själv
ständig iakttagelse och slutledning, 

än att det kan multiplicera som en 

räknemaskin eller läsa Fader vår bak

länges. 
Hur dessa barn som vuxna skola 

reda sig i det praktiska livet är ännu 
en öppen fråga. Reformen är ju en

dast några år gammal och resulta

ten av densamma ha ännu ej hunnit 
visa sig. 

För lekmannen synes saken ganska 
tvivelaktig. 

Upptäckten att en gatpojke är pigg 

och klippsk, tidigt utvecklad och att 
han har reda på mycket som ännu 

är okänt för icke-gatpojken är inga

lunda ny, den har nog de flesta livs

erfarna människor varit i tillfälle att 
göra, men sedan kommer frågan : 

vad blir det av dessa små gatpojks-
Ijus, vad blir det av dem som vuxna? 

Det finns gott om framstående män 

'som arbetat sig upp från samhällets 
botten, men äro de f. d. gatpojkar? 

Knappast ! Deras metod har helt sä

kert icke bestått i dagdriveri och 
därunder inhämtat småvetande, utan 

i energiskt, metodiskt arbete, först i 

skolan, sedan som springpojkar på 
kontor, lärlingar på verkstad och så 
vidare arbetsgraderna uppåt. 

Stannar inte gatpojken snart nog 
i sin andliga växt? Verkar han som 

—] 9-årig på något sätt pigg, va

ken och intelligent? Är inte nu det 
utmärkande draget hos honom slöhet, 

lojhet och lättja? Vad blir det av 

honom ? Återser man honom inte 
längre fram som en okunnig grov

arbetare, landstrykare, eller kanske 
som poliskund? 

Behöva vi månne icke för det ar

tificiella liv vi som vuxna ju måste 

leva för att passa in i samhället, ett 
artificiellt skolliv som en förberedel

se härför? En brett och stadigt lagd 
kuriskapsgrund och framför allt den 

träning till arbete, som ju också in-
neslutes i skollivet. Kanske det även 

är värt att något tänka på den di
sciplin, som följer med lärjungaska-

pet, och som har betydelse för de 
tuser.den, som hela sitt liv skola in

taga en underordnad ställning. 

Detta är lekmannabetraktelser oeh 
de synas helt säkert orimligt förle

gade för de modärna pedagogerna. 

Är det någon som i Kvinnornas Tid
ning skulle vilja korrigera dem och 

ge läsekretsen något att fundera över? 

Ett gott betyg 
ger överinspektören för det, eng 

elska fabriksväsendet de i industri

en arbetande kvinnorna i en i da

garna avgiven rapport. Han vits
ordar bl. a. arbeterskornas påpass

lighet vid skötseln av maskiner. 
Under det olycksfallsiffran för män

nen var 3,1 på hundra arbetare, 
var den för kvinnorna endast 0,7. 

Invändningen att det måste bero 

på, att männen ofta hava ett farli

gare arbete än kvinnorna, håller 

icke streck. Vid alldeles samma 

arbete (inom textilindustrien) var 

olyoksprocenten för män 1,5 och 
för kvinnor endast 0,2. Det har 

också visat sig, att kvinnorna myc

ket snabbare än männen övervunnit 
sviterna av ungefär lika svåra 0-

lycksfall. I många fall, där ska

dorna för männen medförde döden, 

lyckades den kvinnliga konstitutio

nen lyckligt bestå ett lika svårt 
prov. 
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Riksdags
kvinnorna. 

Av riksdagens 380 ledamöter äro 

fem kvinnor. Då man tänker på, att 

den kvinnliga väljarekåren är åtskil

ligt större än den manliga (siffror

na äro 1, 692, 675 och 1,536, 446) 

måste man medgiva, att den kvinnliga 

riksdagsrepresentationen är rätt så 

liten. Men antalet är ju icke hu

vudsaken -—• i fråga om duglighet 
hålla de fem på ett ståtligt sätt måt
tet. 

Yrkesinspektrisen fröken Kerstin 
Hesfelgren, som ödet skänkte äran 

att bliva vårt lands först valda riks
dagskvinna, har säte och stämma i 

Första kammaren, den enda kvinnan 

där. Efter att ursprungligen hava 

ägnat sig åt skolkökslärarinnans kall, 

blev hon skolköksinspektris vid Stock

holms folkskolor, samt tjänstgjorde 

1906—09 som bostadsinspektris vid 
huvudstadens hälsovårdsnämnd. Se

dan 1913 innehar hon befattningen 
som yrkesinspektris. Bland de för

troendeuppdrag frk H. mottagit, kan 
nämnas, att hon vid den internatio
nella arbetskonferensen i Washington 

1919 var en av Sveriges represen

tanter. Som ett officiellt erkännan
de av de sociala insatser hon gjort, 

har hon fått mottaga medaljen Illis 

quorum i guld, femte storleken. Frö

ken H., som är en god talare, tillhör 
det 'liberala partiet. 

Godsägaren,. fröken .Elisabeth 
Tamm, har dokumenterat sig som en 

synnerligen skicklig jordbrukare. 

Hon sköter själv utan hjälp av för
valtare godset Fogelsta, en domän på 

850 hektar åker och 1,773 hektar 

skogsmark. För stadsbor säga dessa 

siffror kanske ingenting, men lant-

bor veta, att bakom dem dölja sig 

oerhört stora områden. Till godset 

höra vidare kvarnar, såg, tegelbruk, 

kalkugn och mejeri. Bredvid om

vårdnaden av allt detta finner fröken 

Tamm tid även för ett stort antal 

offentliga förtroendeuppdrag,, för 

vilka hemkommunen vupnit hennes 

eminenta : förmåga och kraft. Efter 

att vid 19*21 års ingång hava avsagt 
sig ordförandeskapet inom kommu

nalnämnden i Julita, vilket hon inne

haft i fyra år, är frk T. nu vice ordf. 
inom nämnden, liksom inom kommu

nalstämman, ordf. i styrelsen för Ju

lita extra provinsialläkaredistrikt, 

ledamot av, landstinget och fattig

vårdsstyrelsen m. ni. I särskilt gott 

minne har man det självständiga, 

från partifanatism fria sätt, på 

vilket fröken Tamm- uppträdde un

der valstriden i höstas. Frk T. är 

till sin politiska färg liberal. 

Fröken Bertha Wellin, vilken, ef

ter utbildning vid Sofiahemmet, varit 

verksam som sjuksköterska, har un

der det senaste tiotalet år huvuds 

sakligen ägnat sig åt filantropiska 
värv, förnämligast på barna- och 

fattigvårdens område. Sedan 1912 

är hon medlem av Stockholms stads

fullmäktige. Hon har därjämte säte 

i huvudstadens hälsovårdsnämnd, rir 

ledamot av styrelsen för Sofiahem

met och Svenska sjuksköterskeföre

ningen samt redaktör för Sjukskö

tersketidningen. Fröken W. tillhör 
högerpartiet. 

Fotografen, fru Nelly Thüring till

hörde 1916—20 Göteborgs stadsfull
mäktige, där hon insatts av social-
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demokraterna. Hon är varm freds-

och nykterhetsvän samt intresserad 

av humanitära frågor. Under val

striden var hon en-av det socialde

mokratiska partiets mest outtröttliga 

agitatorer och resetalare. 

Fru Agda Östlund är en av den 
socialdemokratiska rörelsens främsta 

kvinnliga krafter. Hon tillhör arbe

tareklassen, är kunnig, intelligent, 

livligt socialt och politiskt intresserad 

samt god talare. Bland förtroende

uppdrag, varmed hon hedrats, kunna, 

nämnas ledamotskap i fattigvårdssty

relsen inom Mattei församling 1 

Stockholm, i Stockholm stads hyes' 
nämnd samt i styrelsen för Sabbats

bergs och Rosenlunds ålderdonisli«111. 

Härmed äro de fem riksdagskvi'1 

norna presenterade. Naturligtvis b°r 

män under alla förhållanden i«tre5' 
sera sig för riksdagens samhällsve 

dande arbete, men det ligger i säkefl5 

natur, att Sveriges kvinnor nu nat 

folkrepresentationen innesluter äve" 

kvinnliga medlemmar, skola ägna 

deles särskild uppmärksamhet ® 

riksdagsdebatterna, framförallt i ** 

dana frågor, där de kvinnliga in'aS 

gen kunna förväntas. 

Offentliga nöjen. 

stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

Amadeus XXV 
Operett i 3 akter av Leo Blech. 

Söndagsmatiné kl. 1,30: 

Två män om en änka. 
'jyjya Teatern, 

Barken Margareta. 

rmuiDiiiii 
Göteborgs största och 
mest popjlära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Vad är 
svartsjuka? 

• i -  ' •  • •  

Av alla sinnesrörelser, passioner, 

känslor, plågor och lidanden, åt vil

kas gisselslag mänskligheten är pris
given, är svartsjukan den fruktans

värdaste, skriver "San Francisco 

Examiner". Svartsjukan söker sin 

näring i de fantasifoster hon själv 

skapar. Hon lyssnar och söker med 

den mest utspekulerade listighet efter 
de bevis, vilka, om de finnas, för 

henne själv skola kännas som dolk

stötar. Det finns ingen oro som svart

sjukan, ingen förtvivlan så stor, ing
en hopplöshet så absolut. Bekämpa 

denna plågoande, den grymmaste av 

alla dem, som martera människan ! 

Det lidande svartsjukan vållar sina 
offer är så fruktansvärt, att det trot

sar varje beskrivning. Outtröttlig 
följer hon dem in i sömnen och väver 
in sina kval i deras drömmar. Svart
sjukan är till intet nyttig. Hon mar-
terar det hjärta som hyser henne och 
vänder sig i raseri mot den älskade. 

Hon tror bergfast på vad hon icke 
vet, och om hon icke har några fasta 
hållpunkter för sina misstankar, dik

tar hon ihop sådana åt sig. Aningar, 
lättare än den farande vinden, bliva 

för henne sanningar, som äro höjda 
över varje tvivel. Bagateller före

falla henne" som övertygande bevis, 

och händer ingenting misstänkt, sy
nes henne detta särskilt misstänkt. 

Det har dåraktigt nog sagts, att 
svartsjukan har sin plats invid kär

leken. Hon är lika långt avlägsen 

från kärleken som graven är från ett 
lyckligt liv. Det ligger lika litet san

ning i påståendet att svartsjukan är 
kärlekens syster, som att säga, att 
djävulen är änglarnas broder. 

Det egendomliga med svartsjukan 
ar, att hon icke söker komma bort 

från sina kval, utan i stället letar 
efter ständigt ny näring åt dem. Hon 

frossar i sitt eget lidande; kanske 

hoppas hon att på detta sätt förbrän
na sig själv. 

Det är med svartsjukan som med 
andra olyckliga tillböjligheter, dryc
kenskap och spelpassion, att föreställ

ningar, förebråelser, vädjanden bli

va utan verkan. Det enda svartsjukan 
kan svara är: Ja, du har rätt, men 
du vet icke du. 

Varje människa, som finner nöje 
1 att göra en annan människa svart
sjuk, är en bödel. Hon bränner ett 
hjärta med glödhett järn. 

Finns det botemedel mot svartsju
ka? Ibland förbrännes hon i sitt eget 
lidande, ibland, kan hon bemlästras 

av eftertanken, självkritiken, av vil

jan, stoltheten, föraktet eller av kär
leken själv. 

Sof.fi, som när hon dukar av mat
bordet, råkar tappa brickan med ser-
N 'sen, vilken i fallet går fullständigt 
i kras: 

* Ja, men det kan man väl kalla 
tur-' Jag hade inte hunnit diska 
kärlen! 

Varför går man 
på teatern? 

1. 1 eatern är den enda plats där 
man får se och höra det mänskliga 
livets mångskiftande öden. Boken 

är stum, boken lockar till ensamhet 

och tankar, men teatern vädjar till 
det associala inom oss och rycker 

oss ut till människorna och jämfö
relserna. 

Det är en skön tanke för den 
jäktande nutidsmänniskan att veta 

att det någonstädes i våra samhällen 
finns ett upplyst, uppvärmt, behag

ligt konstens tempel, dit hon efter 

dagens möda och besvär kan gå för 
att roas, fängslas och intresseras av 

ett för hennes sinnen alldeles nytt 
skådespel. Samt att i detta tempel 
finnas en hel stab av människor, som 
i veckor, månader, ja kanske år an

strängt sig för att giva henne detta 
skådespel i en så vacker och njutbar 
form som möjligt. 

3. Vår kunskap om världen be
gränsas till ett land och inqm detta 

land till den miljö, vari vi leva vårt 

dagliga liv. Teatern är den enda 

plats, som på ett åskådligt sätt kan 

vidga vår föreställningsvärld genom 
att föra oss till främmande länder 

och miljöer. Bokens skildringar äro 

beroende av läsarens fantasi och i 

vad mån han förmår levandegöra de 
däri skildrade miljöerna och männi

skorna, men teatern har på ett fullt 
åskådligt sätt förverkligat dem och 

därmed outplånligt inbränt dem i vårt 

medvetande. Först när vi sett såda
na gestalter som exempelvis Hamlet 

och Carmen veta vi verkligen något 

om dem — och icke allenast om dem, 

utan âverç om sederna' och livet i 
deras respektive hemland. Tusentals 
skildringar av en Hamlet eller av en 

Carmen skulle icke ha givit oss den
na levande, oförglömliga bild, som en 

sådan afton på teatern, då vi med 
våra egna sinnen se och höra sorge

prinsen av Dana själv deklamera 
sin djupa livslära eller i den rusan

de rytmen av Bizets musik följa 
Carmens korta, glödande och under
bara dagsländeliv. 

4. Det finns bland skådespelarna 
temperament-karaktärer, som fängsla 
oss starkare än andra, och som full
komligare än någon annan människa, 
vi känna, synas oss ge liv och gestalt 

åt de ideal, vi beundra. Allt vad den
ne person gör, hans stämma, hans 
rörelser, hela hans sätt att vara har

monierar på ett outsägligt sätt med 
vår egen individualitet och skänker 

oss därför ett ogrumlat nöje och be

hag. En sådan natur leder oss dju
pare in i skådespelet och kommer oss 

att uppleva det på ett starkare, in

timare sätt, än vi skulle gjort, om 
han icke funnits. Kanske att vi mång

en gång till och med njuta mera av 
detta individuella plus en sådan sce

nisk intelligens förmår inlägga i sin 

roll, än av hela skådespelet i övrigt. 
5. Livet består av de mest olik

artade konflikter, och ingen undgår 

att någon gång råka in i den ena el

ler andra av dem. Varje teaterföre
ställning räknar därför bland sin pu
blik alltid någon, som just är mitt 

inne i en konflikt, likadan eller snar

lik den som tippföres på scenen. När 

Strindberg i sina äktenskapsdramer 

låter de onda makterna rasa och ra
sera! vad kärleken byggt upp mel
lan två människor, bävar sannolikt 
mer än ett hjärta i salongen av igen
kännande. Men det är en hälsosam 
bävan. Det fruktansvärda exemplet, 

som inom rampens skoningslösa ljus 
ställes inför ögonen, varthän hat och 

missnöje leda, närmar kanske i sa
longens mörker tvenne händer och 

hjärtan, som ångestfullt haka sig fast 
vid varandra för att icke längre blint 

störta vidare på vägen utföre i ond
ska och fiendskap. 

Teatern är ett sammandrag av 
världen och livet. Ett sammandrag 
som gör oss själva mera upplysta, 
intresserade och skickade att leva 

vårt eget liv i världen. 5". L. 

Stora teatern i Göteborg 
hajr meet sin repertoar införlivat 

Leo Blechs operett "Gräsänkan", här 

kallad Amadeus XXV, vilken nu som 

bäst tillför teatern mycket goda hus. 
Operetten bjuder på en originell och 

fyndig intrig, vilken grenar ut sig i 
en mängd roande förvecklingar, to

nen är livfull och glad, nästan ke

miskt ren från frivoliteter och musi

ken slösar med klangsköna melodier, 

ett verkligt förvärv således både för 

den teater, som upptagit operetten 

på sitt program och den teaterintres-
serade publik, inom vars räckhåll den 

kommit. Bredvid de båda unga för

grundsparen, kring vilkas kärleksbe
svär det hela i valstakt rör sig, age

rar ett galleri av oemotståndligt ro

ande komiska gestalter. Kommer så 

härtill ett i vokalt och dramatiskt 
hänseende utmärkt utförande, en slö

sande rik utstyrsel, vackra dansnum
mer och en mängd scénerier av be

tagande verkan. 

Jag är strängt rättrådig, sade en 
gentleman, och jag unnar var och en 

sitt. När jag anser, att kvinnorna 
icke borde hava fått rösträtt, så lig
ger däri endast manlig ridderlighet. 

Jag missunnar henne icke denna rätt, 

men jag beklagar, att hon skall dra
gas in i och skadas av det politiska 

livet. 

— Ni påminner mig om något, sa
de en leende gentle-woman. Härom 

dagen var m,in lillje son och hans 
ännu mindre syster ute i trädgården 

och lekte med en kälke, som de fått. 

Jag gav åkt på dem genom fönstret 
och såg att Pelle hela tiden lät dra 

sig av Elsa. 

Men Pelle, ropade jag ut till dem. 
Du förvånar mig! Där låter du hela 

tiden dra dig av din lilla syster ! 

—; Mamma förstår väl, ropade Pel
le tillbaka, att det är idel omtänk

samhet. Det är så vådligt kallt, att 
jag är rädd hon förkyler sig, om hon 

åker i stället för att dra. 

Diskussions-
spalten. 

I sin "Diskussionsspalt" be
reder "Kvinnornas Tidning" 
plats för artiklar i ämnen, vilka 
på grund av sin art inbjuda till 
meningsutbyte med upplysning, 
vägledning och hjälp som syf
temål. Det förutsättes, att in
läggen göras i en mot syftemå
let svajande anda, sakligt och 
utan personliga utfall. Inled
ningsanföranden till denna av
delning liksom även av dem 
föranledda inlägg äro synnerli
gen välkomna! 

Husmodern som hemmets 
tjänarinna. 

in. 
I artikeln Husmodern som hem

mets tjänarinna" framlägger Monica 

några synpunkter och uppmanar an

dra att delge tidningen sina erfaren
heter och rön i denna sak, varför jag 
härmed tar till orda: 

Det är sant, att det är mycket akt
ningsvärt av enbildad husmor att utan 

tjänarinnas hjälp själv sköta sitt 

hem, men jag för min ringa del an
ser, att hon icke bör göra detta utan 
att av ekonomiska skäl vara absolut 
tvingad därtill — ty medaljen har en 

frånsida, och en mycket beaktansvärd 
sådan. 

Ytterst få kvinnor, som ej från 
barndomen tränats med kroppsarbete 

förmå uträtta en tjänarinnas arbete 
med lika gott resultat som en sådan, 

bjuder hon än till aldrig så. Tiden 
vill inte räcka till för de tusen och 

en sysslorna, då hon ju utom tjäna-

rinnans arbete även skall sköta en 
makas och mors åligganden. Det blir 
ju dubbel arbetsbörda. Och vilken 

trevnad kan en utarbetad, jäktad 

husmor sprida i sitt hem? Hon har 
icke tid varken för man eller barn 

eller för — sig själv. Hon hinner 
knappast läsa en tidning, hon hinner 
aldrig se sina vänner hos sig, har hon 
som flicka haft något intresse, t. ex. 
musiken, får den ligga nere, hon bör
jar försumma sitt yttre, och förfaller 

dessutom andligen av brist på näring. 
Var är den pigga, intelligenta, söta 

och prydliga flicka; som uppväckte 
mannens kärlek? Hon är förvandlad 

till en utschasad, trött och schaskig 

kvinna, som inte har en aning om 
det som händer och sker ute i värl

den, ty hon orkar helt enkelt inte 
hålla sin andliga människa vid liv, 

vill hon aldrig så gärna. Maken kan 
inte längre utbyta några tankar med 

henne, hon har blivit andlig försof-

fad, och numera vilja väl ändå män

nen se något annat i sina hustrur än 
de varelser, som laga deras mat och 

stoppa deras strumpor. 

Tro icke att en man tackar sin 

hustru för att hon sliter ut sig för 
honom och hemmet och utplånar sig 

själv! Han må tala aldrig så stora 

ord hur han beundrar och värderar 

en hustru som arbetar och släpar från 
morgon till kväll — i grund och bot

ten tilltalas han i alla fall mera av ejn 

Av 

LANOE FALCONER. 
Översättning för denna tidning av —e—. 

(2) 

"Nej, madame, tvärt om, katolska 

kyrkan är i tillbakagående." — 

"Ni menar — i —" 
"över hela kontinenten, madame." 
"Giud ske lov för det", utropade 

mrs Merrington. 
"Men vad ihar man som ersätter 

den?" ropade mrs Barnes. — 
''Ingenting kan ersätta den, ma

dame." — 
"Ha! Och folket, vad blir av 

dem?" — 
"De tillägna sig emanciperade 

åsikter av olika slag, huvudsakligen 

ateistlska." 
"Det är just vad jag trodde." — 
"'Men varför övergår de icke till 

protestantismen?" ropade mrs Mer-

rington med smärtfylld röst, som om 
hon förgäves sökte pejla djupet av 

mänsklig halstarrighet. — 

"Det vore tiål ingen nytta", sade 

mrs Barnes, "ty ingen av de pro

testantiska sekterna på kontinenten 

bekänner sig till den heliga allmän-
neiliga kyrkan." 

Medan mrs Barnes talade betrak

tade hon stadigt och utmanande den 
hon ansåg som offer för protestan

tiska villomeningar, men mademoi

selle Exe's enda svar var ett för

bindligt leende, som hade passat lika 
bra, ifall mrs Barnes gjort en> an

märkning över vädret. Mrs Merring-

ton hastade lätt och frågade om ma
demoiselle Exe icke önskade se sitt 

rum? 
"Jag tycker om henne", sade mrs 

Merrington och såg sig småleende 

odh ifrågande omkring, när dörren 
blivit stängd efter Evelyn och den 
nya guvernanten. "Hon ser enkel 
och förståndig ut; ingen skönhet 

men intelligent." — 
'.'Hennes argaste fiender kunde in

te kalla henne en skönhet; om hon 
är lika_ klok som hon är ful, borde 
hon kunna reda sig", sade mr Mer
rington torrt. 

"Nej, Gud ska veta, att hon inte 
är vacker", sade Parry, som stod 

på kaminmattan: med inåtvänd blick, 
som om hans själs öga med undran 

såg hennes brist på skönhet. 
"För min del", sade mrs Merring

ton med värdigthet, lätt sårad av 

de oföriblqmmerade anmärkningarna, 
"tycker jag, att ett vackert ansikte 

knappast passar till en guvernant." 

"Jag håller fullkomligt med dig", 
sade . mrs Barnes, "och jag har in

genting att anmärka varken på hen
nes utseende eller hennes kläder. 

Tvärtom är hon ganska välklädd för 
att vara utländska, men jag bara 

önskar, att vi visste något mer om 
hennes förbindelser och hennes åsik
ter. Hon var ytterst föribehållsam, 

märkte du det?" 
"Ja visst, men det är ett ytterst 

pinsamt ämne, och jag tycker inte 
om att visa mig alltför nyfiken i 
början; inom några dagar få vi nog 

höra mer. Vad hennes religion be

träffar, så är jag alldeles lugn;.sy

ster Charlotte är mycket noga." — 
Mrs Barnes knep ihop läpparna, 

som om hon lade band på sig för 
att icke ge ett överväldigande svar 
och tog avsked med grandezza. Även 

herrarna drogo sig tillbaka, och mrs 
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kvinna som förstår att bevara något 
av sin personliga charme, och dèt är 

detta, som jag anser omöjligt i de 
flesta fall för de kvinnor, som utan 

någon som helst hjälp själva sköta 
sina hem. Deras personlighet blir 
ovillkorligen lidande på att icke ha 

någon tid över för sig själva. 

• En kvinna, som icke så att säga 

förstår att själv sätta sig på piedestal, 
blir snart föremål för mannens för

sumlighet och likgiltighet. Nej, en 
husmor bör vara drottning i hemmets 

rike och icke hemmets slav, såvida 

— jag betonar det än en gång — 
ekonomien tillåter att hålla tjänarin
na. 

Hur många män, tror Monica, vil
ja själva bädda sin säng? De som 

vilja ge hustrun en handräckning i 

hemmet — utöver att spika upp en 
I avla eller något liknande —- höra 
säkerligen till undantagen. Nej, allt 
husligt arbete betraktas ännu i vårt 
land som uteslutande "kvinnogöra" 

och under en mans värdighet att be
fatta sig med. 

Kontentan av dessa rader är alltså 
den, att en husmor helst bör hava 

någon hjälp i det husliga arbetet, an
tingen en tjänarinna eler en bildad 

flicka, om hon icke alldeles skall bli 

çn skugga av sitt forna jag, och såle
des kunna bibehålla sin mans kärlek, 

om hon nu anser att den är värd att 

behålla? — men det är den i många 
fall inte.- Men det är ju ett annat 

kapitel. Evy. 

Gott hull eller magerhet! 
Det finns en statistik, som 43 ame

rikanska livförsäkringssällskap ge

mensamt upprättat, och vilken stöder 

sig på 24 års undersökningar rörande 

dödlighetsprocenten hos en grupp 

REDAKTIONEN. 

människor med mycket gott hull och 

hos en annan med magerlagda indi
vider. Den förstnämndä gruppen 
omfattade 186,579 personer; den se

nare 530,108. Meningen med under

sökningen var ätt få reda på den 
större eller mindre risk bolagen löpte 

med hänsyn till de försäkrades stör
re eller mindre vikt, <• : • 

Denna statistik'visade^ mer än nor

mal dödlighet hos de feta samt ätt 

dödlighetsprocenten ökades med vik

ten. Efter nådda 40 år var döds1 

procenten hos de magra Under den 
normala, till och med de skinntorra 

hade längre levnadsutsikter än de 
feta. ' 

T gruppen på 20—30 år visade de 
magra större dödsprocent än de av 

normal vikt, vilket emellertid ansågs 
bero på, att just denna åldersgrupp 

har så stor manspillan genom tuber
kulosen. 

Den sammanfattning man på läkar-
håll med stöd av denna statistik gjort, 

i frågan "gott hull eller magerhet" 

lyder så här. De personer som hava 

anlag för tuberkulos (t. ex. genom 
arv) eller eljes lida av åkommor, vil

ka enligt läkares utlåtanden göra gott 
hull önskvärt, böra skaffa sig sådant 

men dock undvika övergödning. Fris

ka personer, som önska bevara sin 
hälsa och leva länge på jorden, hava 

de största utsikterna att göra detta, 

om de hålla sig tämligen magra. Allt 
vad som faller under begreppet över

gödning sliter på organen och kan 
innebära en direkt förkortning av 
livslängden. : 

! H E L A N D E R S  
ångrostade 

KAFFE 
är i smak och arom 

oöverträffat 

1 
Merrington, som hade era kolossal 

respekt för vad andra människor 
tänkte, satt kvar i ett tillstånd av 

modlöshet. Men . Evelyn kom in en 

halv timme senare och uppmuntrade 

henne. 
"Hon reder sig utmärkt med bar

nen. Tänk, de ha till och med bör

jat lyda henne. Jag kan just undra 
varför", sade Evelyn och såg dröm

mande ut genom fönstret och talade 
lika mycket till sig själv sam till 

modern. "Hur annorlunda de voro 
mot miss West t. ex., som fjäskade 

så. mycket för dem strax. Allra för
sta eftermiddagen gjorde hon ihèla 

skolrummet så vackert i ordning, 

och hon. hade knappt slutat, så vände 

de uip.p och ned på al.lt som fanns i 
hela rummet. Mademoiselle Exe kom 
in i rumimet, hälsade på dem, såg sig 

omkring, och medan hon drog av 

handskarna sade hon, som om det 
vore självklart: "Klockan är strax 

sex, om ni inte genast börjar att 
lägga uindan. era leksaker och ställa 
stolarna rätt, så hinner inte rummet 

bli i ordning,, tills téet kommer in." 
Och de började genast utan vidare! 

"Stackars små älsklingar! Jag har 

alltid sagt, att det enda som behöv
des vore litet takt." — 

"Och Winifred,, den,JilLa Hpsillen., 

som aldrig vill gå till någon.sraiä.ra-

niiska, skrek inte ens...n.äx,,mademoi

selle Exe talade till jhenne, och satt 
till och med stilla ,på «hennes knä.en 
halvminut."— 

'Winifred är ett kärt barn,: Eve

lyn, men där finns ingen som, för
står henne." .. 

"Hur kommer det sig, att made
moiselle Exe förstår-henne månne? 

Hon sade att Winifred är ett barn, 
som erfordrar en mycket. lätt hand, 
då hon har mycket känsliga nerver." 

"Jag är säker på, att jäg kommer 
att tycka mycket om henne", utro
pade mrs Merrington entusiastiskt: 

"Jag tycker redan orn henne." 

"Hon tyckes så behaglig och san
sad —" 

Men på denna punkt överensstäm
de icke mor och dotter. Evelyn kun

de aldrig tycka om . någon, emedan 

denna någon var "lugn och sansad", 
icke häller tyckte hon att den beskriv
ningen passade in på mademoiselle 
Exe. 

v 
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Kvinnan och den nya 
Giftermålsbalken. 

II. 
Hinder för äktenskap. 

Äktenskapsåldern är för mannen 
lägst 2i år och för kvinnan 18 år. 
För äktenskap vid tidigare ålder er
fordras 'konungens tillstånd. 

Den som ej varit gift förut och är 
under 21 år, måste för giftermål ha
va sina föräldrars eller förmyndares 
tillstånd. Den som förklarats omyn
dig måste hava sin förmyndares 
medgivande. 

Hinder för äktenskap äro: alltför 
nära släktskap samt vidare sinnes
sjukdom, visst svårare slag av fal-
iandesot samt könssjukdomar i smit-
fösamt stadium. Kvinna, som varit 
gift, får ej inom tio månader från 
äktenskapets upplösning ingå nytt 
gifte med mindre det visas att Ihon 
icke är havande från tiden före upp
lösningen, eller tio månader förflu
tit sedan sammanlevnaden med .man
nen upphörde. 

För att lysning skall kunna erhål
las, måste de trolovade styrka att 
lagligt hinder för äktenskapet ej fö
refinnes. Följer icke äktenskap på 
lysning, kunna mannen och kvinnan 
icke förrän fyra månader förflutit 
sedan sista lysningsdagen erhålla lys
ning till annat äktenskap, med min
dre den andre trolovade avlidit. 

En lysning bibehåller sin kraft en- 1 
dast i fyra månader efter sista lys
ningsdagen. Fullbordas ej förbindel
sen under denna tid medels giftermål, 
måste kontrahenterna för att erhålla 
vigsel sölka ny lysning. Förr har ju 
lysningen haft livslång räckvidd. 

Äktenskap kan ingås medels bor
gerlig eller kyrklig vigsel, vilken 
skall förrättas i närvaro av minst 
två vittnen, besläktade med brud

paret edler icke. 

Makarnes likställdhet den nya 
lagens grundprincip. 

Före sitt antagande möttes den nya 
giitermålsbalken av det häftigaste 
motstånd från: olika håll. Den be
tecknades som ingenting mindre än 
en revolution ; 'inom vårt samhällsliv 
och. man fruktade de allvarligaste 
följder, minskad benägenhet hos 
mänhen att imgå giftermål, stridighe

ter inom äktenskapen och skilsmäs
sornas ökning. 

Den nya lagein är givmild mot 
kvinna, det är sant. Men det är ock
så att märka, att den icke på minsta 
sätt kringskär mannens rätt, den en
dast berövar honom de företrädes
rättigheter den gamla giftermålsbal
ken tillerkände honom. Vad kvinnan 
nu vunnit är ingen förmånsrätt, det 
är endast sin rätt hon fått. I prak
tiken betyder det — för de flesta 
äktenskap i allt fäll — icke så utom
ordentligt mycket. Den nya gifter-
målsbalkens anda, likställdheten, har 
nämligen redan länge vilat över äk
tenskapen — det manliga husbonde
väldet har i allmänhet föga förmärkts, 
°huiu ju visserligen svåra orättfär
digheter i dess skydd, särskilt i eko
nomiskt hänseende, bsgåtts emot 
hustrur i olyckliga äktenskap. 

Den nya giftermålsbalken vet icke 
av något mannens målsmansskap för 
hustrun. "Makarna ställas bredvid 
varandra", yttrar lagberedningen, 
"såsom lika fria och självständiga 
personer utan någon i lag stadgad 
rätt för den ene att bestämma vare 
sig över den andra eller över famil
jens gemensamma. angelägenheter". 
Detta stadgande gäller icke blott för 
de efter 1921 års början ingångna 
äktenskapen utan även för de äldre. 
För dessa sistnämnda kvarstår dock 
målsmanskapet i ekonomiskt rättsligt 
avseende. Här bibehåller alltså man
nen sin förvaltningsrätt och måls
äganderätt över makarnas egendom. 
En ändring härutinnan kan åväga
bringas genom vissa åtgärder, för 
vilka längre fram i samband med de 
ekonomiska frågorna skall redogöras. 

En följd av målsmanskapets upp
hävande är att även gift kvinna hä
danefter kan stå som förmyndare 
för andra personer. 

Bestämmanderätten inom hemmet 
och familjen tillkommer i lika ut
sträckning båda makarna och utövas 
av dem gemensamt. Ingen har större 
maktbefogenhet än den andre. Detta 
gäller för både nya och äldre äkten
skap. 

Forts, i nästa n:r. 

AFORIS M ER 
av Henry Bataille. 

Blicken hos en kvinna som icke 
längre älskar en, liknar sådana sjuk
husfönster, där man bakom rutorna 
skymtar skuggan av ett väseri, som 
omärkligt glider bort, medan det be

traktar en. 

Uppriktighet är den bästa före
vändningen, när man vill vara verk

ligt elak. 
* * 

• Vi böra försvara kvinnorörelsen, 
en beundransvärd och rättfärdig sak, 

och göra det av hela vårt brinnande 
hjärta. Men när vi. äro för oss 
själva, böra vi göra som advokaterna, 
när de lagt av ämbetsskruden, vi böra 
hålla på vår rätt att säga en kvick
het på klientens bekostnad. 

Det förflutna ligger icke bakom 
oss, som man tror, utan framför. 
Skuggan av det som varit, faller allt
jämt framför oss, så som man om 
kvällen i solnedgången kan se de ting, 
man redan gått förbi, sända sin skug
ga mot fjärran, över alléerna, slät
terna och dalarna, över hela vår fram
tid och bestryka fjällen med sin 
vinge. 

På post. 
Det står en liten parvel i ett blå

sigt gathörn med ryggen stödd mot 
husväggen. 

Ett snäblandat rägn faller. Mär
ker han det? Han gör ingenting för 
att skydda sig. Det är en öppen 
portgång i närheten — han går ej 
dit. Han har fickor på den tunna 
rocken — han gömmer ej de nakna 
händerna i dem. Det är något för
stelnat över den lilla gestalten. Utan 
motstånd överlämnar han sig åt köl
den. När någon går förbi, räcker 
han, uten ett ord, utan att lyfta blic
ken, fram en liten hand, som kramp
aktigt hällter fast några våta, ned
sölade vykort. 

Ansiktet är stelt, färglöst, fult, 
med sår om munnen och över näsan. 

Vem har skickat ut den lille stac
karen i det ohyggliga vädret, vem 
har ställt honom i detta gathörn för 
att under täckmanteln av vykortsför-
säljnåaig bedriva tiggeri ? En foster
mor som, utan känsla för det främ
mande barnet, för egen fördels skull 
vill exploatera dess sjuika eländiga 
utseende? 

Eller en mor som i yttersta för
tvivlan, utan »bröd tiill sina barn off
rar ett av dem för att söka hålla 
svälten från hemmets dörr? 

Vad kan förmå denne lille pys, 
som knappast nått sexårsålderm, att 
stå kvar på sin post? Vad hindrar 
honom att skynda till det hem, som, 
hur eländiigt det än må vara, dock 
måste te sig som ett lockande para
dis i jämförelse med detta förfärliga 
gathörn, där den över det stora öpp
na torget svepande viinden prässas in 
mellan husväggarne i isande kalla 
stormilar? Är det fruktan som bin
der honom, fruktan att komima hem 
för tidigt och med färre slantar, än 
vad han blivit ålagd? Eller har hans 
ståndaktighet sin rot i kärleken till 
hetmlmet?- I det brådmogna medve
tandet om att det är vad han kan 
skaffa, som skall ge mat åt mor och 
syskon där hemma? 

En poliskonstapel går fönbi. För 
ett ögonblick vilar hans blick på pil
ten. Vad tänker han om den jäm
merliga lilla figuren? Oroar den 
honom? Sätter den honom i aktivi
tet? Känner han sig föranlåten att 
ingripa på något sätt? Ingår det i 
hans tjänsteåligganden att intressera 
sig för ett fall som detta? Helt sä
kert ej, ty han går utan att hejda 
sina steg vidare gatan fram för att 
övervaka att allt inom hans pass är 
i det goda, förträffliga skick, som 
det i ett välordnat samhälle bör va
ra, inga druckna personer, inga ske
nande hästar, inga kolliderande bi
lar. 

; Osökt kommer tanken på vad en 
polissyster mod hjärtat på rätta stäl
let i ett fall som detta otvivelaktigt 
skulle känna .sig .manad att göra. 
Hon skulle taga pilten vid handen 
och leda honom till hans hem för att 
få svaret på frågan, varför ett litet 
barn på detta sätt ställts på post 
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i ett gathörn i snö och storm. Står 
det ett kärlekslöst fosterhem bakom, 
så bör barnet utan dröjsmål skiljas 
därifrån, eller är det ett verkligt 
hem, ett i sig självt kärleksfullt hem, 
som av bittraste nöd drivits till den 
grymma gärningen -— ja, då måste 
man bringa detta nödställda hem 

hjälp. 
Var äro de polissystrar, som bor

de patrullera på storstadsgatorna 
med bl. a. barnaskyddet på sitt ar
betsschema ? 

Behöva vii dem icke? 
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Ansiktsmassör Wilhelmina Tholin, 
Chalmersgatan 17. Telefon 3934. 

Obs.I Ingen har min metod I Sverige. Prak
tiserat i London, Berlin. Köpenhamn; här 20 år. 

Gamle Petter Benjaminason möter 
sön dags jägaren från staden odh häl
sar fryntligt: — God dag, herr no
tarien! 

Notarien torrt: — Jag kan inte 
minnas, att jag träffat er! 

Benjaminsson: — Jo då, för fem 
år sen — i högra benet! 

NU INKOMMET. 
till dagens lägsta priser; 

Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 
oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 
stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort-
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3{orsgatan 15 

Det talas så mycket om husmo
derns plikter, skriver en ung fru i 
"Kvinden og Hjemmet", Och hon 
fortsätter : 

Även om en ung fru är allt an
nat än nöjeslysten, behöver hon dock 
någon gång att komma ut bland an
dra människor, på teatern eller en 
konsert och naturligtvis också till 

tandläkaren, sömmerskan eller buti
ken, men man kan ju inte göra allt 
detta med ett barn på armen och en 
eller två vid handen eller hängande 
i kjolen. För det första är det före
nat med ett oerhört besvär, och föl 
det andra passar det sig icke. 

Nu kommer jag till pudelns kärna! 
Vem sökte gångna tiders unga kvin
nor hjälp hos i sådana fall ? 

Mormor! 
Hon satt gärna och pratade med 

småttingarna, klippte bilder av pap
per eller lärde barnen att sticka och 
isy. /. 

Hur lugnt kunde inte på den tiden 
den unga mamman gå ut och uträtta 
sina små ärenden. Hur bergfast sä 
ker var hon inte, att mormor roade 
och såg efter barnkullen och att kloc
kans gång inte betydde någonting' för 
henne. 

Men nu?! 
Var finns den mormor, som har 

lust att offra något av sin tid för 
barnbarnen. Var är hon den gamla 
förtjusande damen med spetsmössan 
på de grånade lockarna, den vackra 
svarta klädningen och guldbroschen, 
hon som spred en så välgörande ro 
med sin blotta närvaro? 

Nutidens bostondansande, steppan-
de, bridgéspelandé, biobesökande mor
mödrar ha sannerligen annat att tän
ka på! 

"Nej, min lilla kära flicka, jag har 
skött barn tillräckligt i min tid." 

Detta är all den tröst man får, och 
kanske tillfogas det — "Och jag 
hade minsann inte jungfru, utan kla
rade själv upp ungarna !" 

Och när sjukdomen kommer? 
Vem var det, som lugn och utan 

bråk, tog styret i sin hand och ord
nade allt i hemmet, så att den sjuka 
husmodern kunde ligga där utan oro 
för att barnen sprungo Ut utan ytter
kläder eller för att baby fick sura 
flaskor o. s. v. 

Nu säger mormor : 
"Kära ni, tag en sjuksköterska. 

Tyllspetsar till Robet 
— vita, svarta — 

Spetsar: Filet, Irlande, Knyppl. m 

Motiv, Dakar, Kragar, Näsduka, 

Underkläder, Barnklädn., SiJen 

DEPOTEN FÖR ÄKTA SPETSAi 
Tel. 126SS KUNGSGATAN 58' öpp„ U i  

O l o F  A s k l u n d s  

Bröd 
••tärbäst 

Ring till byrån. Det är ju det allra 
lättvindigaste." \. -1 

Tänk, ni äldre husmödrar, på vilken 
ovärderlig hjälp ni hade i edra för
tjusande mammor och vad de voro 
för sina barnbarn. s|! 

Vi unga husmödrar ha det san
nerligen inte så lätt trots allt vä.4r. 
som göres av de lättnader nutidens 
många uppfinningar medfört ifråga 
om det husliga arbetet! , • 

Och härmed är den unga danska 
fruns litania slut. Det skulle vara 
intressant att höra en modärn mor
mors åsikt om det berättigade eller 
oberättigade i klagovisan. 

Telefonnumret 
till 

KVINNORNAS TIDNING 
är 

1S070 

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffär 

Bazar Alliance] 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Medicinsk Hårbehandling 
jämte rationell 

huvudma'ssaee 
lllllllllllllllKiiSillllllllM och medicinska 

huvndbad med och utan elektricitet. 

Ansiktsbehandling, Manicure Pedicure. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 154 20. 

Mamma, uppriktigt ledsen:—Har 
diu nu snasikat i dig så mycket gotte 
igen, att du fått ont i magen?! Det 
är förfärligt! Tycker du inte själv, 
att du burit dig illa åt, Sven, när 
du känner hur rysligt ont du har? 

-— Jo-o<>-o. 
Ja, fortsätter mamma, nu må

ste vi skicka efter farbror doktorn 
åt dig! 

— Om mamma ändå ska skicka 
efter fanhror doktorn, så kan jag 
väl få några kakor och karameller 
och lite'sylt till? Säj, maeimä! 

jWed beundran 
följes alltid ett vackert ansikte, 
och vid ständigt bruk av 
Yvy-tvålen bevaras skön

heten till sena åldern. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär landet runt 

Österiin & Ulriksson, 
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor 

Tel. 85 78, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 9096. 

Den nya guvernanten avböjde att 
dinera med familjen på aftonen, men 
kom in i salongen efteråt. Mrs Mer-
rington fann nytt skäl till tillfred-
ställelse i mademoiselles Exe's afton-
toilett, just lik henne själv "enkel 
och sansad". Evelyn däremot tyckte 
sig aldrig ha sett något mer smaklöst 
än' dessa raka veck, som föllo löst 
kring den något satta figuren. Men 
hennes uppmärksamhet fängslades så 
starkt av personligheten, att hon icke 
mer tänkte på kläderna. 

Hon skyndade sig öppna flygeln, 
och kände sig säker, att hon skulle 
mottaga samma överväldigande in
tryck av mademoiselle Exe's musik, 
som av hennes person. Men aldrig 
hade hon känt en större missräkning. 
Mademoissele Exe spelade briljant 
och hennes utförande var felfritt och 
tekniken perfekt — men ingenting 
mer. "Men", tänkte Evelyn, när 
man väljer ett sådant stycke! T. o. 
n. Sankta Cecilia själv kunde icke 
hava skänkt liv till en sådan samling 
skalor och arpeggios, som skulle fö
reställa brusande vågor och fallande 

regndroppar. 
"Détta var alldeles! förtjusande", 

utropade mrs Merrington, "just så
dan musik tycker jag om." 

"Jag valde det just för madame", 
sade mademoiselle Exe och spelade 
ännu ett stycke av samma slag. 

"Jag hoppas att Evelyn får spela 
några av dessa vackra saker, där är 
något förfinat, elegant över dem. 
Evelyn tycker tyvärr mest om vild 
musik, utan någon melodi. Kära du, 
tyckte du inte det var vackert, som 
mademoiselle Exe just spelade?" 

"Inte för jag förstår mig på mu
sik", sade mr Merrington från dju
pet av en länstol framför brasan, 
"men jag tycker bäst om något mjukt, 
drömmande, jag tycker allra bäst om 
dämpad musik." 

"Ah, jag förstår", sade mademoi
selle Exe och spelade en enkel mono
ton melodi, som aldrig höjde sig över 
pianissimo. 

"Det kallar jag musik", sade mr 
Merrington och om några minuter 
buro lätta "timmerstockar" vittne om 
hans beundran. 

"Jag känner mig trött", förklarade 
mrs Merrington som vanligt omkring 
tre kvart till tio", och får nog gå till 
sängs. Kära Evelyn, följ ined made

moiselle Exe upp och se till att all
ting är i ordning; och mademoiselle, 
var snäll och låt inte Evelyn sitta 
och hänga över sin roman till mid
natt; det vill hon så gärna." 

Men en stund efter det mr och 
mrs Merrington gått, låg romanen 
glömd på Evelyns knä. Mademoiselle 
Exe hade åter börjat spela, men nu 
var det varken dämpat eller ljuvt. 
Evelyn hade ofta på konserter lyss
nat till denna musik från östern, som 
Vest-Europa beundrar, men sällan 
kan fatta i hela dess vidd och djup. 
Mer än teknik, mekanisk precision 
och god smak fordras för att tolka 
detta främmande musikspråk. Vad 
som än fordras, så ägde mademoisel
le Exe utan tvivel denna egenskap, 
och Evelyn kände intensivt, att hon 
hittills blott fattat bokstaven av den
na musik, men hon, den främmande 
kvinnan, uppenbarade för henne an
den, och denna ande talade om ång
est utan vila, plågor utan slut på jor
den, ingen tröst i himmelen, skuggan 
av en orättfärdig makt utan barm
härtighet, hopplösa släkten, som för-
smäktä utan tro, utan en stråle av 
ljus. 

Evelyns uppfostran hade hållit 
henne i okunnighet om andra länders 
invånare, deras förra och nuvarande 
historia, så att hon icke kunde fätta 
denna musik med förståndet, men 
hon kände, att hon hörde nödrop ur 
den djupaste förtvivlans djup, ofatt
bara kval, för vilka ord icke finnas, 
och när musiken upphörde, och hon 
åter hörde klockans jämna tickande, 
och ett lätt knastrande från härden, 
så såg hon upp liksom vaknad ur en 
dröm, och betraktade de vardagliga 
triviala förémålen såsom en, vilken 
vandrat med Dante genom en cirkel 
i Inferno och hört de förlorades kval
fulla jämmer. 

"Sä underbart ni spelar", sàde Eve
lyn då de tillsamman gingo ut i för
hallen. Jag förmodar att ni haft lek
tioner av många framstående mästa
re." 

"Ja, men den siste var den skick
ligaste." 

"Såå, undervisade han så förträff
ligt?" 

"Ja, mycket bra,han är sträng, till 
och med grym."' 

"Nå, honom skulle jag inte tycka 
om." 

"Nej, det är nog möjligt, han är 
också inte eftersökt. Men hans me
tod är oförliknelig, och det man lär 
av honom, kan man aldrig glömma." 

Evelyn hade just räckt mademoi
selle Exe det tända ljuset, och när 
lågan fladdrade, fick hennes mörka 
ansikte ett egendomligt uttryck, just 
när hon yttrade de sista orden, och 
Evelyn grubblade däröver ända tills 
hon somnade. 

Hon hade aldrig längtat efter tredje 
delen av en roman så ivrigt, sont hon 
längtade efter att få tala med made
moiselle Exe dagen därpå. Då hon 
hade sin lektion först på eftermidda
gen, såg det ut, som om hon skulle 
bli tvungen att tygla sin otålighet till 
dess, men den nya guvernanten och 
hennes yngre elever återvände från 
sin morgonpromenad så tidigt att E-
velyn hade tid föreslå en liten tur 
i trädgården före lunch. Mademoi
selle Exe var genast beredd, och Eve
lyn visade vägen. När det var vac
kert väder gick hon helst en bred 
fingrusad väg framför och vid sidan 
av huset, sedan genom ett tätt buska
ge in i köksträdgården. 

"Det är inte vackert här, men här 

är torrt och varmt"' sade Evelyn, 
då de följde en grusad gång, skyddad 

mot norr av en hög tegelmur och 
gamla lummiga almar i parken uten' 
för. De gingo upp och ned, inanda
des vällukterna från den soliga träd
gården och lyssnade till kråkornas 
hesa oväsen i almarna där uppe. 

"Ett förtjusande hem", sade made
moiselle Exe tankfullt på franska, 

såsom alltid, då hon talade med sin'1 

lärjungar. 
"ja-a", sade Evelyn tvekande, 

"men åh så långtråkigt." 
"Långtråkigt?" upprepade made

moiselle Exe med ett egendomlig' 

främmande uttal. " Är långtråkig 

detsamma som ennuyeux?" 
"Nej, inte alldeles. En person :l' 

ennuyeux, då det kostar stor möda a" 
roa honom, jag däremot är alltid red'1 

att bli road, om där bara finns någ° 
roligt," 

"Vad? — Om där finns något r°' 
ligt ! Och vad är då ungdom, hals3' 
skönhet ?" 

"Vad för nytta har jag av allt de'' 
om där inte — om man lever i e" 
öken ?" 

(Forts, i nästa n:r ) 
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F. A. B. HVAR « DAGS TRYCKERI, GÖTEBORG, 1922 

Tänk själv! 
Vad veta vi kvinnor om det sam

hälle vi leva i, om de strömningar 
som där röra sig, om de krafter som 
länka dess öden, om den framtid vårt 
land går till mötes ? 

Och dock kunna vi i kraft av vår 
kommunala och politiska rösträtt på 
ett avgörande sätt ingripa i händelser
nas utveckling, skydda vad som är 
värt skydd, ändra och förbättra där 
sådant påkallas, bygga upp där ny
byggnader krävas. Men för att göra 
allt detta på ett för land och kom
mun gagneligt sätt erfordras, att vi 
skaffa oss kunskap om det samhälle, 
vi leva i, och att vi begagna vår röst
rätt under känslan av personligt an
svar. 

Det är nog i allmänhet så, att vi 
bilda våra åsikter efter andras. Det 
är förenat med mindre ansträngning, 
och det förefaller oss även försvar
ligt, endast den källa vi hämta vårt. 
vetande ur synes oss förtroendeingi
vande. Men den tid vi leva i, är icke 
för det blinda förtroendet eller för 
den lättja, som hällre anammar an
dras tankar, än själv bildar sig en 
egen åsikt. Det mesta av den sam
hällskunskap, som förkunnas från ta
larstolarna och av pressen, är poli
tiskt färgat och förvrängt. Bakom 
vad som säges ligga partipolitiska 
spekulationer. 

'Genom; den kommunala och den 
nyligen förvärvade politiska rösträt
ten äro vi kvinnor medansvariga för 
fäderneslandets öden. Låt oss icke 
gå i politiskt ledband och kritiklöst 
taga emot andras åsikter, utan låt oss 
själva se och undersöka samt bilda 
oss en egen åsikt, i kraft av vilken 
vi kunna handla under ansvar och i 
medvetande om att vi, efter bästa 
förmåga, fyllt vår plikt! 

Kvinnornas tillträde till ämbeten. 
Fri och öppen tävlan mellan män och kvinnor? 

skola kvinnorna hållas tillbaka? 
Eller 

En god statistik för kvinnorna. 
Fångantalet vid rikets centralfän

gelser, straffängelser och kronohäk
ten, utgjorde vid detta års början 
1,992. Av dessa förbrytare voro en
dast 125 kvinnor. 

De Sjenaste årens lagstiftningsar
bete har i vårt land liksom i ett fler
tal andra länder kännetecknats av vil
jan att likställa kvinnorna med män
nen i fråga om medborgerliga rättig
heter. Tre stora genomgripande re
former vittna härom. 

Kvinnas rösträtt och valbarhet vid 
de politiska valen enligt samma grun
der som gälla för mannen. 

Kvinnas likställdhet med mannen 
inom äktenskapet i enlighet med nya 
giftermålsbalken och slutligen, 

Kvinnas behörighet att innehava s. 
k. fullmaktstjänst enligt den i jan. 
1921 av riksdagen stadfästade grund
lagsändringen angående rätt även för 
kvinnor att av konungen utnämnas 
och befordras till samma ämbeten 
och tjänster som män. Härifrån har 
dock undantagits prästerlig tjänst så
vida ej annorlunda bestämmes av ko
nung, riksdag och kyrkomöte. (Till 
andra statens tjänster än de s. k. full
maktstjänsterna hava kvinnorna re
dan förut haft tillträde, dock mot 
lägre löneförmåner än de för mot
svarande manliga befattningshavare 
gällande. Även några få fullmakts
tjänster hava sedan 1909 principiellt 
stått öppna för kvinnor.) 

I fråga om de två första reformer
na är likställigheten utan någon som 
hälst inskränkning genomförd. De 
präglas båda av naturlighet, sunt och 
praktiskt förnuft. Trots deras, en
ligt vad man tidigare påstått, revo
lutionerande innebörd, verka de på 
intet sätt egendomliga, överraskande 
eller oroande. Man har i stället en 
trygg känsla av att så och icke annor
lunda skall det vara. De båda pro
blemen äro lösta i överensstämmelse 
med rättvisans princip och lösningen 
är därför slutgiltig. 

Huruvida den tredje stora frågan 
om den kvinnliga medborgarens rätt 
till statens tjänster i samma ut-

Rosenrött 
och 

grått-i-grått. 
I sin skildring av stämningen vid 

årsskiftet i olika länder, lämnar Kö
penhamnstidningen "Politiken" även 
telegrafiska meddelanden från den 
norska och den svenska huvudstaden. 

Det norska telegrammet kommer 
som en fanfar: 

En utpräglat tillitsfull stämning 
9e* sig i stort sett tillkänna inom det 
morska folket vid årsskiftet. — 

Köpmännen hava haft ett år över 
förväntan. Frågar man i dag om 
hämningen bland näringsidkarne, mö-
es i,lan av en enstämmig övertygelse, 

tät det kommande året skall medföra 
örbättring i det ekonomiska livet med 
örökad export och lättare penning-

Torhållanden. 

Det svenska telegrammet lyder : 
V ad kommer månne 1922 att bä-

ra « sitt skötet 

Denna dystra fråga kommer att 
yarsnatten förjaga sömnen i tusen-

°ch åter tusende svenska hem, där 

man förgäves söker ett annat svar 
än arbetslöshet och nöd." 

Vilken olika stämning! I Norge 
en allmän förtröstan, en fast tro att 
det nya året blir ett gott år, att det 
innesluter rika löften om framgång 
och vinst för företagsamheten. Man 
tycker sig se hur det kommer glans i 
blicken, hur huvudena lyftas, hur se-
norna spännas och hur var och en är 
redo att göra sitt, för att de glada 
förhoppningarne skola gå i uppfyllel
se. Ett folk i arbetstagen, i segrare
humör ! 

Och så det svenska missmodet, den 
kulna gråvädersstämningen. Det är 
ingenting att göra. Det AT bara att 
resignera. Vad aret kommer att 
skänka oss är endast ökad arbetslös
het och nöd — 

Varför så ljust och löftesrikt där? 
Så mörkt och förtvivlat här? Norge 
är dock ett jämförelsevis fattigt land, 
Sverige ett rikt. Är folket av ett 
kraftigare virke där än här? 

Det vilja vi väl ändå inte ha sagt 
om oss! Låt oss i stället, också vi, 
komma i arbetstagen, i segrarehumö
ret. Det är på det, det mesta beror ! 

sträckning och på samma villkor, som 
gälla för den manlige medborgaren, 
skall lösas på samma självklara sätt, 
d. v. s. enligt likställighetsprincipen, 
eller om man skall få en undantags
lagstiftning till kvinnornas nackdel 
är ännu oavgjort. Den ifrågavaran
de grundlagsändringen har nämligen 
givits en sådan formulering, att den 
icke utan vidare kan tagas i bruk så 
som fallet var med rösträttsreformen. 
Kvinnas rätt till fullmaktstjänsterna 
har visserligen erkänts, men endast 
principiellt. Tillämpningen av det 
nya lagstadgandet skall nämligen ske 
"efter de grunder konungen och riks
dagen godkänna". 

Dessa grunder äro ännu icke fast
ställda men komma att upptagas 
till prövning och lagfästande in
om den närmaste framtiden. 

Vad komma dessa grunder att 
gälla? Jo: 

Vilka områden av statstjänsten 
som skola stängas för kvinnorna. 

De blivande kvinnliga statstjänar-
nes avlöningsförmåner. 

Deras pensionsförhållanden. 
Gift kvinnas avlöningsförmåner vid 

ledighet från tjänsten på grund av 
havandeskap. 

Vissa lägre tjänsters reserverande 
för kvinnorna. 

Huru kan man vänta, att dessa frå
gor skola lösas ? 

Uteslutet är ju icke, att ärendet, 
när det underställes riksdagens pröv
ning och avgörande, i tillämpliga delar 

löses enligt likställighetsprincipen så
väl ifråga om tillträdet till olika tjän
ster som med hänsyn till löneförmå
nerna. Härvidlag torde en enhällig 
och med styrka tillkännagiven kvinn
lig opinion kunna utöva ett avgörande 
inflytande. 

Det låter dock även tänka sig, sär
skilt om kvinnovärlden visar liknöjd
het för reformen, att "grunderna" 
komma att utformas på ett sådant 
sätt, att kvinnorna utestängas icke 
blott fran de tjänster, för vilka de
ras kön verkligen gör dem olämpliga, 
t. ex. militärtjänsten, utan även från 
-indra befattningar, där man icke kan 
tala om något sådant hinder, men vil
ka på grund av sin chefspost-natur 
enligt gammal fördom anses överstiga 
kvinnornas förmåga (kanske hellre 
underförstått: böra såsom särskilt an
sedda och väl avlönade förbehållas 
männen!) Man får kanske också 
räkna med att likställighetsprincipen 
svikes vid utmätandet av löneförmå
nerna, i så fall naturligtvis till kvin
nornas nackdel. 

Får man på detta sätt fram en sär-
lagstiftning för de kvinnliga statstjä-
narne, vilken beskär deras befor-
dringsmöjligheter och utmäter deras 
löneförmåner efter en lägre löneska
la an den eljest gällande, kommer 
icke blott den ifrågavarande kvinno
gruppen alt bliva lidande därpå utan 
hela den arbetstagande kvinnovärl
den. 

Genom en sådan särlagstiftning 
skulle staten nämligen betygsätta 
kvinnorna som en 2 :dra klassens ar
betskraft, liksom även underkänna 
principen om lika lön för lika arbete. I 

Det ligger i sakens natur, att om 
staten företräder dessa åsikter och 
lagfäster dem, skola de allt framgent 
tillämpas även av de kommunala och 
enskilda arbetsgivarne. 

Ett nederlag för de kvinnliga stats-
tjänarne nu betyder ett nederlag för 
alla andra arbetstagande kvinnogrup
per. Det blir ett fastlåsande, helt 
säkert för en lång tid framåt, av det 
för alla arbetstagande kvinnor olid
liga systemet : 

De lägre befattningarne till kvin
norna samt 

Mindre lön till kvinnorna än till 
män för samma arbete. 

Det gäller för kvinnorna att med 
samlad kraft förhindra dessa princi
pers förankrande i vår lagstiftning, 
och att i stället få likställighetsprin
cipen statligt erkänd på detta områ
de i analogi med vad som tidigare 
skett ifråga om den politiska röst
rätten och äktenskapslagstiftningen. 
Erkännes och tillämpas denna prin
cip av staten, kommer den, där
om rader ej tvivel, att godtagas även 
av de kommunala och enskilda ar
betsgivarne. 

Den föreslagna reformens lösning i 
denna riktning innebär icke något 
särskilt gynnande av kvinnorna, lika 
litet som något intrång på männens 
rätt. Kvinnorna begära icke att 
komma fram på genvägar utan en
dast att på samma betingelser 
(ifråga om examina och meriter) som 
männen hava samma rätt som de till 
fri o. öppen tävlan om statsämbetena. 
Vid tillsättandet av dessa befattnin
gar skall enligt g 28 i Regeringsfor
men konungen fästa avseende endast 
å de sökandes förtjänst och skick
lighet. 

Man har under sådana förhållan
den ytterligt svårt att förstå det man
liga motståndet mot denna reform, 
vars rättvisa är så uppenbar och oom
tvistlig. 

Frukta de att icke kunna bestå i 
en fri och öppen tävlan med kvinn
liga medsökande ? Behöva de ett ex
tra skydd utöver lagens stadgande att 
avseende skall fästas endast å de sö
kandes förtjänst och skicklighet? 
Anse de för sin framgång nödvän
digt att handicapa kvinnorna, hålla 
dem borta och nere genom att låta 
lagen utestänga dem från de högre 
tjänsterna? 

Andra länders män hava visat min
dre räddhåga och större rättfärdig-
hetskänsla, när denna i alla kultur
stater aktuella fråga upptagits till be
handling och fått sin lösning. 

Den danska riksdagein antog så
lunda 1921 och med anslutning av al
la partier det framlagda regeringsför
slaget om kvinnas tillträde till sta
tens ämbeten. 

I sin innehållsrika knapphet gör 
danska lagstadgandet ett utomordent
ligt vederhäftigt intryck: 

Kvinnor och män hava under 
samma betingelser lika tillträde till 
alla genom lag bestämda tjänster och 
beställningar under stat och kommun 
och lika plikt att mottaga alla borger
liga uppdrag. 

Med avseende på tillträde till mili
tära tjänster och beställningar samt 
till ämbeten, som kräva prästvigning, 
skall det dock bestå vid hittills gäl
lande ordning." 

Två undantag göras sålunda. Det 
första, rörande militärtjänsten, bety
der ingenting för kvinnorna, men det 

Från riksdagsläktaren. 
Stockholmsbrev till Kvinnornas Tidning. 

Det är inte så många år sedan — 
det var, om jag ej minnes orätt, vå
ren 1912 — som prof. Kjellén med 
sin melodiska stämma förkunnade, 
att kvinnornas rösträttsrörelse var på 
retur och att aldrig, aldrig skulle en 
kvinna få säte och stämma i Sveri
ges riksdag. I dag — den 10 janu
ari 1922 — har det visat sig hur 
vanskligt det är att profetera, då fem 
där hälsats välkomna av kamrarnas 
talmän. — Det har under de två se
naste decennierna varit en hel kör av 
profeter som givit uttryck åt sina far
hågor för kvinnorösträtten och sina 
förhoppningar om de svenska män
nens självhävdelse. Kvinnorna ha 
tagit spådomarna med lugn, väl ve
tande att strid mot väderkvarnar, o-
undviklig i det politiska livet, är värst 
för de stridande själva. 

Jag tror vi kunna vara övertygade 
om att det välkommen som uttalades 
var uppriktigt menat. Och det före
föll helt naturligt att Kerstin Hessel-
gren skulle sitta i F. K- och se hem
mastadd ut lika väl som den konser
vative prof. Trygger eller den radi
kale Carl Lindhagen. Hon har så 
många gånger i livet varit på sin 
rätta plats', då hon fört rättfärdig

hetens talan, att hon kommer väl 
rustad till lagstiftningsarbetet för det 
gemensamma bästa. 

Talmannen förberedde fröken H. 
på att så länge hon var "den enda i 
sitt slag , sa fick hon hålla tillgodo 
med att känna sig innesluten i titu-
leringen : "Mina herrar". 

Denna oegentlighet är A. K. skyd
dad mot, då kvinnorna där äro i plu
ralis och uttrycket "mina damer och 
herrar" numera icke är alldeles nytt. 

Det var år 1884 som redaktör Borg 
i Helsingborg väckte den första mo
tionen om politisk rösträtt åt kvin
nor, under kammarens högljudda 
munterhet över ett så vanvettigt för
slag. Åtta år därefter vågade Carl 
Lindhagen upprepa det en gång ut
skrattade och hånade förslaget, vil
ket sedan upprepats varje riksdags
period tills löjet tystnat och motstån

det på många håll utbytts mot sym
pati och aktning för frågan tills den 
slutligen segrat över hela linjen. 

"Ansvaret är så fruktansvärt", 
blev svaret från en av kvinnorna i 
A. K., då jag uttalade min glädje 
över att se henne där, icke endast 
som representant för kvinnorna utan 
som representant för vad som är rätt 
och gott och klokt i vårt samhällsliv. 

När talmannen i F. K. uttalade sin 
förhoppning till fröken Hesselgren 
att riksdagsarbetet måtte bli till "Er 
tillfredsställelse och vårt gagn", så 
vågar man nog säga, att det blir till 
vårt folks både tillfredsställelse och 
gagn. 

P. S. 

Kommer just nu från rikssalen, 
där jag stått i kö på läktaren för att 
höra kungen hälsa "Svenska män och 
kvinnor välkomna till riksdagsarbe
tet och uttala sin tillfredsställelse över 
att medborgarrätten tillhör "alla full
myndiga män och kvinnor". 

Rikssalen verkade gammal och illa 
medfaren lantkyrka, smutsiga och 
söndriga pelare — det gjorde ett 
nedslående intryck av förfall och 
fattigdom. Kanslitrappan, som man 
skulle utför, var hal och osandad och 
saknade ledstång. Nog behövdes en 
kvinnas ordnande hand på mån°a 
håll ! 

F. C. 

andra vilket utestänger dem från 
prästämbetet måste däremot betrak
tas som en brist i lagen. Denna un
dantagsbestämmelse, vilken kan för
klaras av att man här hade att taga 
hänsyn till den gällande religiösa upp
fattningen, skall helt säkert inom den 
narmaste tiden komma att bortfalla. 

Även principen "lika lön för lika 
arbete har den danska riksdagen 
med stöd av alla partier godkänt och 
lagfäst. 

De norska kvinnorna äga sedan 
flera år tillbaka tillträde till alla 
statsämbeten med undantag av militä
ra och andliga ämbeten samt befatt
ningar inom diplomatien och kon
sulatstaten. 

Enligt den tyska riksförfattningen 
aro män och kvinnor likställda ifrå
ga om statsborgerliga rättigheter och 
skyldigheter. Särskilt framhålles i 
en paragraf att alla undantagsbestäm
melser mot kvinnliga befattningsha
vare upphävas. 

MALÖRT. 

Guldet förhåller isig mången 
gång till kärleken, som oljan till 
lågan i lampan. 

* 

Man blir ond, när man behand
las orättvist, men tänk hur mycket 
mer förbittrad man skulle bli, om 
man behandlades — efter förtjänst ! 

* 

En tom brödkorg ger riklig nä
ring åt — tankarna! 

* 

En ständigt skrattande mun be
höver icke betyda ett gott lynne. 
Den betyder oftast — vackra tän
der! 

* 

Alla män tycka om att se en 
kvinna vackert och modärnt klädd. 
Saken synes dem emellertid mindre 
viktig, om de själva skola betala 
ståten. 

* 

Gud skapade först mannen och 
sedan kvinnan. Efteråt tyckte han 
det var synd om mannen och ska
pade honom till tröst tobaken. 

* 

Den, som äger nyckeln till en 
mans hjärta, äger på samma gång 
nyckeln till hans kassaskåp. 

* 

Det enda sättet att bliva full
komlig är att följa de råd, man 
ger till — emdrß. 

* 

Den som ioke är i stånd att varje 
dag ,skriva ett brev till sin trolo
vade är icke riktigt förälskad. 
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