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ra vän, vad spelar det för roll, om 
det skåpet står där eller i ett annat 
rum, om du har kvar det där bor
det eller köper ett nytt? — Så blev 
det mig likgiltigt, motbjudande. 

Därefter kom turen till välgören
hetsarbetet, vilket emellertid fick en
dast kort varaktighet. Det behövdes 
icke! Bruket var ett mönstersamhäl
le. Allt som kunde göras, var redan 
gjort ! 

Sedan blev det handarbetena som 
fyllde min tid. Du gudar, vilken flit 
jag utvecklade. Huset översvämma
des av handarbeten. — Det är kärt, 

:sade Göran, att se dina vackra händer 
»ömma dessa förtjusande prydnads
saker. 

Och jag sömmade! När alla lediga 
platser för kuddar, dukar och dra-
perier till överflöd fyllts, lade jag 
resultaten av min oerhörda flit i by
rålådor och vindsskåp. 

Vid denna tid började en godsäga 
re i trakten, god vän med min man, 
att flitigt gästa vårt hem. Det var 
icke tal om något tycke å min sida, 
men han betydde dock en omväxling 
i mitt enformiga liv, ett intresse, det 
låg en stimulans i hans hyllning. Allt 
detta kunde icke förnekas, lika litet 
som.att jag av en underlig makt, som 
icke var god, kände mig dragen till 
honom. Med bestörtning frågade jag 
mig själv : Värt bär. det hän med dig 
Är du icke en rättrådig, rakryggad 
människa ? 
1 En dag satt jag som vanligt och 
sydde bredvid Göran och hans tid-
hingspacke, sydde — sydde — 
' Plötsligt sjönko händerna ned 

knäet vid en tanke, som kom smy
gande : Varför sydde jag så flitigt, 
varför sydde jag över huvud taget? 
Låg det någon förnuftig mening däri. 
Vad betydde det, om denna duk blev 
färdig i dag eller om tio år, om den 
blev sydd eller alls icke sydd? 

Och jag slungade med en snyft 
ning, ett skratt, handarbetet ifrån 
mig. 
• - Göran, sade jag, jag blir en då
lig "människa hos dig. Detta sysslo
lösa liv fördärvar mig. Jag vill ha 
arbete, mitt eget arbete, som du vill 
ha ditt. Men det skall vara en för 
nuftig mening med det. Jag vill inte 
fylla byrålådor, skåp, hela huset med 
kuddar, dukar och skräp ! 

Det var för sent. Jag hade redan 
kommit för långt från honom. Nu 
intresserader mig icke längre hans ar
bete, hans liv, hans hem. Vi skildes 
som vänner, men också som olyckliga 
människor, vilka förlorat det bästa 
livet givit. 

Jag har tyckt mig se min historia 
upprepad i olika variationer i andra 
lyxkvinnors liv och även någon gång 
fast barn funnits i äktenskapet. 

Huru skola friska, starka kvinnor 
kunna fördriva år efter år i sysslo-

Vid skiljovägen. 
Storstad. En sparsamt upplyst 

allé. 

Det är en vinterafton med icke 
mycket kall, men rå luft. 

Under de höga träden, över vilkas 
toppar vinden stryker med ett lätt 
rassel, går en kvinna, långsamt, tve
kande som i tankar, vilka ännu icke 
utformats i ett beslut. 

Väntar hon på någon? Någon viss 
eller én någon vem som helst? Det 
är långt in i allén, och det leder inga 
vägar från sidorna in dit, där hon 
går. 

Hon stannar, vänder, kommer 
långsamt tillbaka, och lyktskenet fal
ler på hennes ansikte., ett helt ungt 
ansikte. Det är något spänt över 
dragen. Kanske oro, kanske åter
speglingen av ett efter kamp äntligen 
fattat beslut. 

En flicka från landet. Hennes 
friska utseende, hennes kläder säga 
det. 

Varför går hon här? Varför dri
ver hon planlöst fram och tillbaka? 
Hör hon redan till storstadens undre 
värld? Eller är detta hennes första 
dröjande steg dit ned? 

Varför har hon valt denna avsides 
liggande allé. Blyges hon? Vill hon 
att hennes förehavande åtminstone 
skall skylas av mörkret? 

Vad ligger bakom hennes beslut? 
Arbetslöshet, nöd? Eller lockas hon 
av granna kläder, av sysslolösheten, 
nöjena? 

Var har hon sitt hem? Långt 
borta. Där sitter i stugan en mor. 
Äro hennes tankar hos dottern i stor
staden? Känner hon dess faror. Li
tar hon på att där dock måste finnas 
goda människor, andra mödrar, som 
skola räcka hennes barn en hjälpan
de hand om hon är i nöd eller sörja 
för att någon annan gör det. 

Det hörs högröstat prat på avstånd. 
Ett par unga män komma raskt al
lén fram. De passera flickan, fort
sätta några steg, vända tillbaka och 
tilltala henne. Mörkret slukar dem 

löshet utan att taga skada till sin inre 
människa? I denna tid, så jäktande, 
så febrilt verksam! När den verk
samhetslust, som finnes nedlagd i 
varje sund natur, icke får utlösa sig 
i arbete, söker den sig andra utlopp, 
hos kvinnan i uppjagad nöjeslystnad, 
i dåraktig toalettlyx, slöseri, extra
vaganser, flirt, skandaler, skilsmässa. 

Utåt synes det som löslig moral, 
pliktiförgätenhet, brist på balans, an
svarslöshet, men den egentliga orsa
ken är nog ofta en helt annan. 

En åter självförsörjande. 
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bra, barnen trivs med henne, och hon 
är en dam. Vad vill ni väl mer?" 

Men -— mrs Barnes ville en hel 
del mer ! Hon ville veta en gång för 
alla, vilken kyrka eller sekt made
moiselle Exe tillhörde. 

''Jag tror hon är italiensk protes
tant", hade mrs Merrington svarat. 

"Du tror! Men kära du, är det 
möjligt, att du inte vet? Menar du 
verkligen, att hon håller sin religion 
hemlig?" 

Mrs Merrington avvisade med all 
hast ett sådant antagande. Hon hade 
fört ämnet på tapeten så försiktigt 
som möjligt med mademoiselle Exe. 
Denna å sin sida hade varit fullkom
ligt öppen och meddelsam, men hen
nes t religiösa förtroenden tycktes 
ha' gjort föga intryck på mrs Mer-
ringtons minne, och hon visste lika 
litet att berätta därom, som om hen
nesnationalitet. Mrs Barnes såg yt
terst allvarsam ut. 

"Jag önskar att mr Barnes kunde 
tala med henne och göra henne en 
del frågor. När kan du komma och 
dricka , té hos oss ? Och tag med 
Evelyn och mademoiselle Exe." 

En inbjudning med sådana ord är 

icke lätt att avslå, alltså ansåg sig 
mrs Merrington nödsakad att antaga 
den för den följande tisdagen. 

När tisdagseftermiddagen kom, 
skickades Evelyn att uppsöka made
moiselle Exe. 

Hon fann den nya guvernanten i 
skolrummet, där hon satt på golvet 
och byggde ett slott av träklossar. 
Just när dörren öppnades, var hon i 
färd med att ytterst försiktigt in
passa den sista klossen, och bredvid 
henne satt Winifred och såg på med 
djupt allvarsamt intresse. Det grå-
bleka, ledsamma barnet, som nästan 
alltid grät hos sköterskan och irrite
rade modern, var jämförelsevis stilla 
hos mademoiselle Exe. En egendom
lig vänskap hade uppstått mellan de 
två från första början. 

"Stackars liten, hon är inte lyck
lig", hade mademoiselle Exe en gång 
svarat på en fråga, hur hon kunde 
uthärda den bortskämda, sjukliga, 
ytterst obehagliga ungen. Men hem
ligheten med Winifreds kärlek för 
mademoiselle Exe förblev ouppkla
rad. 

Evelyn framförde mrs Merringtons 

Insändarnes spalt 
Husmodern som hemmets 

tjänarinna. 
Må det vara en ogift och icke 

husmoder tillåtet att här skriftligen 
framlägga sina ref lektioner. "Tjä
narinnan" blir väl i detta fall mer 
"Vårdarinna", ooh iman förvånar 
sig icke sällan över att detta pro
blems lösning skall vålla en kvin
na som åtagit sig plikten att fylla 
den platsen — så många svårighe
ter och komma så mycken jämmer, 
för att ej -säga — bitterhet åstad. 

Förklaringen har oftast synts 
mig vara allt för mycken slentrian-
mässigihet, så i uppfattningen om 
arbetets art — betydelse som prak
tiska utförande. 

Skulle icike åtminstone unga, (mo
derna husmödrar kunna "klara upp" 
denna fråga minst 'lika bra som det 
förvärvsarbete de exempelvis haft 
eller måst ha, om icke husmoderns 
lott blivit deras? Är det ioke ovil
jan och oförmågan att se på det 
husliga arbetet som ett arbete värt 
att tagas upp på allvar och skötas 
grundligt, rationellt organiserat 
och efter modernaste principer som 
gör att både de själva och omgiv
ningen, det itnå nu vara den äkta 
maken eller andra, komma att i 
henne se enbart "tjänarinnan"? 

Varför skall alltid ihusarbete be-

alla tre där de gå bort tillsammans. 
Men vid korsningen, där allén skå

res av avenyen går en poliskonstapel 
av och an och övervakar ordningen, 
ehuru ingenting ger anledning förmo
da, att den löper fara att störas. Han 
går där stor och grann och tämligen 
överflödig. Det är icke ofta hans 
hjälp påkallas. Det är mycket sällan 
skenande hästar, slagsmål, överfall, 
upplopp. Det är sådant han skall 
reda upp! 

Att ett ungt människoliv just nu 
gick till spillo ett par stenkast längre 
bort i allén är något som icke berör 
hans tjänst. Även om han sett det 
skulle han saknat anledning att gri
pa in. Han höjer huvudet och spa
nar ut över den i ljus badande ave
nyen — allt är lugnt i hans pass ! 

Staden har flera hundra manliga 
poliskonstaplar men endast en enda 
polissyster, och hennes tjänstgöring 
inskränker sig till att avvisitera 
kvinnliga arrestanter på polisvakt-
kontoren. Varför byter man icke ut 
några av de manliga konstaplarne 
mot polissystrar och ger dessa befo
genhet att gripa in till ungdomens 
skydd ? 

En polissyster, som haft sitt pass 
där borta åt allén, skulle stannat vid 
flickan, vars beteende måste väcka 
hennes uppmärksamhet, hon skulle 
vänligt lagt sin hand på hennes axel, 
hjälpt hlenne om hon valrit i nöd, 
eljes varnat henne, vädjat till hennes 
bättre jag — 

Ett människoliv hade kanske icke 
gått till spillo. 

budskap i missnöjd ton och tillfo
gade : 

"Jag avskyr té hos mrs Barnes. 
Är hon ensam, så blir man uttröttad 
av hennes raspiga röst, och inte är 
det mycket trevligare, när där finns 
andra gäster, ty ingen har mod att 
öppna munnen, ännu mindre skratta 
i hennes närvaro — 

"Ack, vad gör det?" sade made
moiselle Exe filosofiskt, "man kan 
lika gärna ha tråkigt i mrs Barnes 
salong som någon annanstans." 

"Men jag vill inte ha' tråkigt nå
gonstans." 

"Sådan är ungdomen! Vet du, 
vad en fransk författare har sagt: 
'Vid fyrtio års ålder bör man tacka 
himlen så länge man endast är mo
derat olycklig!' — Winifred, liten, 
kom in till mig och hjälp mig att klä' 
mig." 

De funno mrs Barnes salong propp-
full. Men ödet, icke mrs Barnes, 
var skuld till detta; Hon hade all
deles särskilt önskat att ha' de tre 
Merringtons för sig själv, och med 
ödets vanliga oginhet anlände gäster 
från östan öch västan. Mr Harold 
från Stacey Court på väg hem från 
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tecknas som "släp"-aribete mer än 
annat? "Släpet" blir väl den tyngd 
vi själva lägga över vår gärning, 
den må vara av vad art den vara 
må. Tusentals svenska hem skö
tas och skötas beundransvärt 
— av svenska kvinnor, praktiskt 
taget på egen hand, förvisso kunde 
deras antal ökas med ytterligare 
tusental -—• till ibåtnad för dem 
själva, för landets ekonomi och till 
hemarbetets heder och ära — en 
heder, som självfallet skulle åter
bördas på husmödrarna — om de 
visade sig värda densamma. 

Olga Wallon. 

JAMES BOURNS 
FOTOGRAFISKA ATELIER 
Kungsgatan 47 GÖTEBORG Tel. 419. 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta prisen 

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-
tygar,  If löbeltyger,  Gardiner,  Bord
dukar,  Bolstervar,  Sängtäcken, Linne
vävnader,  Handdukar och Duktyger,  
bästa kvali téer .  Lahmans Herr- och Dam
underkläder.  Strumpor. Snörliv.  Näs
dukar.  Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner.  

Bertha Anderson, 
15 JÇorsgatai» 15 

jagten, lady Duncombe och hennes 
dotter, mrs Mason, pastorskan från 
Tidbury, mr Golding, den nye kyr
koherden från Barton. Om honom 
visste man egentligen ingenting, utom 
att han predikade i en vanlig svart 
prästrock utan mässhake och mäss
skjorta. Men mrs Barton lät inte 
hindra sig i sitt goda uppsåt. Hon 
bjöd mrs Merrington en bekväm stol 
tätt bredvid sig, ooh placerade de 

båda andra damerna vid rummets an
dra ända. När hon sedan sett till, att 
alla voro försedda med té och kakor 
och att mademoiselle Exe var upp
tagen aVj konversationen 'omkring 
henne, böjde hon sig mot mrs Mer
rington och började med låg röst: 

"Jag hade brev i morse från min 
kära väninnna miss West. Hon var 
i Florens för två eller tre år sedan, 
och medan hon var där, hörde hon 
en hel del om din nuvarande guver
nant. På den tiden gav hon lektio
ner i familjen hos mr och mrs Tay-
ne. De voro båda intima vänner till 
miss West, och allvarsamt högkyrk
liga. Mademoiselle Exe hade under
visat deras barn under flera måna
der i franska och musik, men just 

Kvinnan och 
giftermålsbalhen 

IV. 

Gemensam bidragsskyldighet till 
familjens underhåll. 

Enligt den nya lagen äro makarne, 
såväl i de nya som äldre äktenskapen, 
pliktiga att "var efter sin förmåga 
genom tillskott av pengar, verksam
het i hemmet eller annorledes bidraga 
till att bereda familjen det underhåll, 
som med avseende å makarnes vill
kor bör anses tillbörligt. Till famil
jens underhåll skall räknas vad som 
erfordras för den gemensamma hus
hållningen och barnens uppfostran 
samt för tillgodoseende av vardera 
makens särskilda behov". (I orden 
"eller annorledes" inneslutes bidrag 
in natura : hyresfri bostad i eget hus, 
produkter från lantbruk, trädgård, 
varor från egen affär o. d.) 

Som synes är även hustrun skyl
dig att bidraga till familjens under
håll. Har hon inkomst av arbete 
utanför hemmet eller ränteinkomster, 
åligger det henne att lämna ett där
emot svarande tillskott till familjens 
budget. Men, och här kommer det 
viktiga, hon har rättighet att göra ett 
avdrag härifrån, motsvarande värdet 
av det arbete hon utför i hemmet. 
Den i hemmet arbetande hustrun an
ses icke längre som "försörjd" av 
mannen. Den gamla föreställningen 
om "försörjningen" har icke kunnat 
upprätthållas. En ung flicka, som 
genom eget arbete försörjt sig och 
utkvitterat en ganska rundlig lön, 
gifter sig, och utför själv det. husliga 
arbetet, vilket tar hela hennes tid i 
anspråk. För henne står det klart 
att detta arbete måste ha ett värde, 
som kan uträknas även i reda pen
ningar. Den nya lagen har givit 
denna uppfattning sin sanktion och 
tillerkänner hustruns arbetsprestation 
penningvärde. Denna prestation kan 
men behöver icke lämnas i ett per
sonligt handläggande av de husliga 
sysslorna, utan kan lika väl bestå i 
ledningen av tjänstfolkets arbete. 
Vilket värde, som skall åsättas hust
runs husliga arbete föreskriver icke 
lagen, men det minsta tänkbara är 
givetvis vad den tjänarinna eller hus
föreståndarinna, som hustrun ersät
ter, skulle haft i lön plus vad hennes 
vivre skulle dragit i kostnad. I hust
runs arbete i hemmet ingå ju även 
mycket ofta sömmerskans, barnavå-
darinnans och sjuksköterskans ålig
ganden. 

Bidragsskyldigheten innebär icke, 

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 
03S.! Prima varor. Billiga priser. 

Redbar behandling. 

Amalia Gustafsson» 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 

rekommenderas. Tel. 1976. 

vid den tiden då miss West kom, ha
de de blivit nödsakade, ehuru myc
ket ogärna, att : säga upp henne," 

"Ack, varför då?" 
"Såsom lärarinna hade de ingen

ting emot henne, hon undervisade ut
märkt, och barnen voro mycket fäs-
tade vid henne, men det visade sig, 
att hon totalt saknade religiösa prin
ciper." 

"Saknade religiösa principer!" 
"Totalt. Jag sade dig för länge 

se'n, att utländska protestanter säl
lan ha' några principer alls, men det
ta är ett av de värsta fall jag nå
gonsin hört. Hon gick i den eng
elska kyrkan med Paynes, men de 
fingo tillfälligtvis höra, att några må
nader förut, då hon råkade ha' ka
tolska elever, följde hon med dem 
till mässan. Därförut brukade hon 
gå till det italiensk-protestantiska 
templet med några protestantiska da
mer. I själva verket, vad för elever 
hon än hade, så följde hon med dem 
i kyrkan, och vid ett tillfälle", och 
här sjönk mrs Barnes röst till ett 
tragiskt djup, "lär hon till och med 
hava deltagit i ett unitarianskt bö
nemöte !" 

Tyllspetsar till Rober { svarta 

Spetsschalar, Crepe de Chine, vma 

Filet-Spetsar och Motiv, Näsdukar. 

Depôten för Äkta Spetsar 
Kungsgatan 58, 1 tr. 

öppet 11-6. Tel. 12655. 

Kvinnornas Självhjälpshassa 
Sjuk- Och Begravningskassa. 

Nya medUmar vinna inträde. För
säkra Eder moi sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf Fr. Anna Larsson, Skans
torget 8. Tel. 18206. Billiga månadsavgifter. 
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och medicin i 
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att kostnaderna för familjens under
håll, skola halveras. De båda ma
karne skola endast lämna tillskott i 

mån av sin förmåga —- det -blir den 
ekonomiskt starkare, likgiltigt om det 
är mannen eller hustrun, som får bä
ra den större bördan. Om t. ex. den 
ene maken har dubbelt eller tre gån
ger så stor inkomst som den andre, 
skall han lämna dubbelt eller tre gån
ger så stort tillskott som denne. 
Hustruns bidrag kan, om hon icke 
äger någon inkomst i penningar, läm
nas endast i det husliga arbete hon 
presterar. Det större bidraget med
för icke någon som. helst företrädes
rätt i hemmet eller större myndighet. 

För att kunna bedöma varandras 
förmåga att bidraga till det gemen
samma hushållet äro makarne skyl
diga att giva varandra upplysningar 
om sin ekonomiska ställning. 

(Forts, i nästa nummer.) 

Brevlåda. Ulla och A. V. N.: Vi hop
pas kunna bereda plats för edra "insän
dare i de närmaste numren. Eva Udd: Tack 
för artikeln! Införes! 

Norrbottens Kuriren. 
Nyhets- och annonstidning för Luleå 

stad och Norrbottens län. 
Upplaga 11,000 exemplar. 

Tillskärning och inprovning 
av klädningar, blusar och underklä* 
der, verkställes av fullt kompetent 
kraft med utlandspraktik. Svar till 
»Snabbt och billigt», denna tidnings 
annonskontor. 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 ' 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

"Jag är alldeles säker på, att detta 
inte kan hänga riktigt ihop ; min sys
ter, som är så ytterst noga. Och 
mademoiselle Exe gör intryck av att 
vara en på alla vis utmärkt person
lighet; så snäll mot barnen, så villig 
och osjälvisk." 

"Men, kära du, vad i all världen 
har det att göra med religion?" 

(Forts, i nästa n;r.) 
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Riksdagsbrev. 
De fem riksdagskvinnorna hava 

tnsatts i följande utskott: Fröken 
Hesselgren (liberal) som suppleant 
dels i andra lagutskottet, dels i första 
tillfälliga utskottet, fru Östlund (so
cialdemokrat) i andra tillfälliga ut
skottet, fröken Tamm (liberal) i fjär
de tillfälliga utskottet, fru Thüring 
suppleant i första tillfälliga utskottet 
och fröken Welin (höger) suppleant 
t andra tillfälliga utskottet. 

Arbetslösheten syns naturligt nog 
bli den stora frågan vid årets riksdag, 
detta kan redan spåras i den mängd 
motioner, som väckts för lösandet av 
detta viktiga problem. Kring rege
ringsförslaget om 85,000,000 kr. för 
arbetsbristens bekämpande vänder sig 
de skilda förslagen. I en massmotion 
har högern uttalat att en undersök 
ning bort kunna visa, att ett indi
rekt understödjande kunde återställa 
näringslivet och föreslår tillsvidare 
30,000,000 kr. Från bondeförbundar-
na talas om understöd av mera natur
liga arbetstillfällen, vägar, vedan
skaffning åt allmänna verk o. d. 

Så filmas åter de, som icke anse 
regeringsförslagets summa stor nog 
Från vänstersocialistiskt håll föreslås 
2^,000,000 kr. därutöver till järn 
vägar, byggande av hus m. m. och 
kommunisterna begära anslaget höjt 
till 150,000,000 kr. för användande 
främst till produktiva arbeten. Från 
de frisinnades läger höjes en röst für 
att en tredjedel av arbetslöshetsan 
slaget måtte gå till skapande av egna 
hem och mindre jordbruk. 

Det länge bebådade kravet på för 
!'udsoniröstning har nu tagit form. 
andra kammaren har riksdagens nyk 
terlietsgrupp väckt en motion under 
tecknad av 71 inedlemmar om anord 
nande av förbudsomröstning 1923 
Meningen är att göra frågeställnin 
gen så enkel som möjlig, ja för dem 
som önska förbud mot att tillverka, 
införa, omsätta eiler inneha varor 
som innehålla mer än 2 oçh en kvarts 
viktprocent alkohol, nej för dem som 
inte önska dylikt förbud. Man vill 
icke heller göra någon anordning för 
att få de röstande uppdelade i ålder 
och kön. 

Bland motioner som direkt beröra 
kvinnorna märkes en om utredning 
rörande ytterligare tvåårig utbildning 
för från småskolseminarier utexami 
nerade lärarinnor som en tid tjänst
gjort i små- eller folkskola för att 
bibringa dem kompetens som lärarin 
nor i den egentliga folkskolan. 

Hr Lithander, höger, begär utred 
ning rörande skärpning av straffbe
stämmelserna för övervåld och ni
dingsdåd som ibegås mot kvinnor och 
barn. Motionären sätter ifråga att 
utom vanliga straff införa prygel-
straff för dylika förseelser samt i 
händelse av upprepande, brottslingens 
oskadliggörande genom kastrâtion. 
På lämpligheten av detta sistnämnda 
har nog mången kommit att tänka vid 
meddelande om dessa åldrande för
brytare som efter långa perioder i 
fängelse upprepa sina grymma dåd 
'not barn. 

Hr Alfred Petrén m. fl. föreslå i 
första kammaren utredning under vil
ka förhållanden sterilisering av sin-
nesslöa, sinnessjuka och fallandesju-
Ka> eventuellt sedlighetsförbrytare må 
äga rum. 

Slöseri med mänskliga 
värden. 

För Kvinnornas Tidning av Frigga Carlberg. 

II. 

Det ligger nära till hands att vid 
ovanstående rubrik tänka på de fjor
ton miljoner unga liv världskriget 
krävt och den rikedom av lyckomöj
ligheter som med dem gått förlorad 
för mänskligheten, en förlust varom 
vi icke kunna göra oss den avlägs
naste föreställning; men det gives ett 
annat område, där ännu flera offer 
krävas, fast inga dagsbulletiner ge 
oss exakta siffror från slagfältet: 

vårt välordnade samhällsliv". Det 
är det dagliga, stundliga slöseriet i-
bland oss, det som pågår utan åter 
vändo, som kräver ännu större offer 
och vars orsak väl mera får tillskri
vas okunnighet och bristande omdö
mesförmåga än bristande god vilja. 
Någon har en gång sagt att ordet 
"fattigvård betyder icke vård om fat 
tiga, utan vård av fattigkassan". Och 
det är ofta missriktad sparsamhet 
som framkallar offrandet av männi 
skovärden. 

Vad skulle man säga om den fa-
miljemoder, som i sin bostad hade ett 
rum med osunt läge, utan sol eller 
god ventilation och utvalde just detta 
rum till barnkammare? Skulle man 
ej klandra henne och beskylla henne 
för bristande modersansvar? Men 
om hon så ger till svar att hon behö
ver spara och har mera utsikt att få 
uthyrt det soliga och rymliga rummet, 
så tystnar nog klandret, och hon får 
heta — praktisk. Istället för att nå
gon borde varna henne och fram
hålla att klena och sjuka barn — om 
man endast ser saken materialistiskt 
—- äro ett stort plus till hemmets ut
gifter, bestämt större än hyresinkom
sten av solrummet, som bort vara 
barnens. 

Hur ofta handla icke våra säm-
hällsmyndigheter på samma sätt? När 
t. ex. ett fängelse förklaras osunt för 
fångarna, för vilka ny lokal anskaf
fas, och den gamla osunda inredes 
för — barnrika familjer, så må väl 
detta betecknas som missriktad spar
samhet, minst lika klandervärd, som 
den ovan omtalade husmoderns. Hon 
är egentligen mera ursäktad, då hon 
naturligtvis inte kan äga den sakkun
skap eller insikt i socialhygien som 
är förutsättning för myndigheternas 
åtgöranden. 

Ett annat liknande exempel från 
en svensk småstad. Elementarlöro-
verket för flickor behöver större ut-

TONEN 
BUTIKSLIVET. 

Både för och mot glidtullarna ha 
motioner väckts, och hr Clason har 
föreslagit en höjning av tull på kaffe 
från 12 till 80 öre kilo samma tull 
som förut så eklatant fallit. 

Ur motionsfloden, som dock ej är 
så stor som förra årets, har här en
dast kunnat hämtas en del. Ytterli
gare kunna nämnas massmotioner om 
anslag till den frivilliga skytterörel
sen och till frivilliga landstormsöv-

n ingår. 
H. S. 

rymrne. Man har ej råd att bygga en 
ny skollokal under nuvarande ekono
miska förhållanden å byggnadsmark
naden, då man just haft utgifter för 
e n ny och mera hygienisk fattiggård. 
Men — lyckliga tanke, var kom den 
ifrån? — Den gamla utdömda fattig
gården finns ju att disponera! Är det 
någon som har en föreställning om 
luften i en gammal fattiggård? Eller 
är nog optimistisk att tro att den kan 
förbättras i nämnvärd grad? Och i 
den luften skall samhällets kvinnliga 
ungdom tillbringa flera timmar dag
ligen! Det är ju så praktiskt, tycker 
man, och så billigt sen! Men blir det 
billigt i längden? 

En ung lärarinna vid läroverket 
som tillfrågades, om det verkligen 
var möjligt att skolan skulle för
läggas till den utdömda fattig
gården, uttryckte sin glädje över 
"det ökade utrymmet". —• Men 
hur skall ni som är så klen 
-kunna arbeta i den luften? — "Det 
har jag inte tänkt på", svarade hon, 
man- tror ju alltid det är riktigt vad 
herrar ordna och bestämma." — Bor
de inte mödrarne protestera mot en 
sådan anordning och begära skydd för 
sina barn? Och borde inte lärarin
norna protestera mot att arbeta i en 
sådan lokal? I värsta fall kunde sko
lan stängas tills bättre tider inträdde. 
Det tjänar så litet till att ge näring 
åt barnens själar och gift åt deras 
kroppar. » 

Skulle inte en hänvändelse till ve
derbörande hälsovårdsnämnd här va
ra på sin plats? 

Som en kuriositet må här inflickas, 
att de nämnder till vilka kvinnorna 
sist erhöllo valbarhet voro — hälso
vårdsnämnd och byggnadsnämnd. 
Kari någon säga varför? 

För några år sedan besökte den 
som sikriver detta ett mönstergillt 
barnbördshus i södra Sverige. Den 
vänliga föreståndarinnan visade mig 
ett tvillingpar i en s. k. convense. De 
små voro födda för tidigt och måste 
hållas vid liv genom konstgjorda me
del. Hon uttalade sin glädje över att 
barnen "tagit sig", men hon fruktade 
att förbättringen skulle gå tillbaka, 
då de om ett par dagar skulle -tillika 
med modern översändas till stadens 
fattiggård. — "Hon kan nog inte 
sköta dem rätt, hon är nämligen idi
ot", slutade den bekymrade förestån
darinnan och pekade åt sängen, där 
tvillingarnas mor låg — ett själlöst 
djur utan mänskligt uttryck i sitt an
sikte. Min blick gled från henne till 
convensen, där hennes barn lågo in
lindade i bomull i den uppvärmda 
nischen, omhuldade som världens dyr
baraste skatter. — Min själ grät . . . 

Ett par dagar senare satt jag i en 
spårvagn i Göteborg bredvid en ung 
kvinna med ett spätt barn i famnen. 
Hon sökte förgävesi dölja tårarna som 
föllo ned över det sovande barnets 
huvud. Då vi blivit så gott som en
samma i vagnen, frågade jag henne 
om barnet var sjukt. "Nej, svarade 
hon bittert, "det är inte så väl — då 
finge jag väl en grav att lägga honom 
i — kanske utan att behöva tigga om 
den förgäves." "Ja, men ert eget 

För flertalet människor är det väl j 
få företeelser, som äro ägnade att | 
väcka så starka frestelser, som ett väl 
arrangerat skyltfönster. Tyvärr är 
dock den stämning en butiks exteriör 
ger ofta mycket olik den man får av 
interiören. Därutanför den festliga, 
inbjudande tillmötesgåendet i ett 
färgrikt och läckert ordnat sortiment 
med underbara prislappar, vilkas loc
kelser stiga i proportion till rabattens 
höjd. Därinnanför den trumpna, oin
tresserade ovilligheten, som plötsligt 
kommer det ljusa, angenäma intryc
ket från skyltfönstret att obarmhär
tigt slockna. 

Flertalet av människor ha nog upp-
Ievat denna sensation. Flertalet av 
människor ha säkerligen i likhet med 
undertecknad ofta inne i en butik gri
pits av förvåning över hur oändligt 
ringa kvalifikation för sitt yrke bu
tiksbiträden i många fall ha. Det är 
ledsamt att behöva säga detta — det 
är i högsta grad oangenämt att be
höva rikta en admonition till en kår 
som sådan, då man därigenom kan
ske snarare kan synas åsyfta kåren 
dess helhet än de bestämda fallen. 
En dylik allmänkriitik vore dock i 
högsta grad orättvis. Därtill finns det 
alltför många utomordentligt väl kva
lificerade personer inom kåren i frå
ga, personer tmed verklig begåvning 
för sitt yrke, människor vilka genom 
hela sitt sätt att vara, spontant till
vinna sig allmänhetens sympati och 

barn är ni ju själv ansvarig för i 
första rummet." 

—i Är jag ansvarig för att min man 
är arbetslös? Eller att han blivit ska
dad vid en idrottstävling? Att allt 
vad vi med svett och möda hopploc
kat av -bohag gått till pantlånaren, för 
att klara hyran för kyffet vi bor i? 
Jag vet att jag är ansvarig för bar
nen jag fött till världen, och jag sma
kar inte en bit förrän de först blivit 
mätta. Om jag bara kunde få ett hem 
åt denne lille, så skulle jag arbetat för 
min man och den store gossen, men 
jag har varit hos alla barnhem här 
finnes och överallt fått samma svar: 
Ingen plats. — Föreståndarinnorna 
ha varit så vänliga. Jag ville så gär
na ta emot er "rare gosse", ha de 
sagt, men vi ha fullt i varenda vrå. 
— "Om sällskapet hade råd", sa en 
av dem, "skulle vi kunna inreda vin
den också till sovrum, men pengarna 

räcker inte." — Hur skall min "rare 
gosse" se ut efter några veckors 
svält? Jag har verkstadsarbete, om 
jag bara kan komma ifrån barnen." 
— "Har ni försökt hos spädbarns-
kruhborna?" — "Jag har försökt 
överallt", svarade hon trött, "detta 
var min sista förhoppning. Nu är det 
att gå hem, hem till svälten och sjuk
domen. — Min rare gosse", hon 
tryckte den lille hårdare intill sig. 

— Det borde finnas en barnkrubba 
i samband med varje arbetsplats, där 
kvinnor sysselsättas. 

— Borde, ja. 
Det är så mycket som borde vara, 

som inte finns. Ännu. Men det kom
mer kanske med samhällsmoderlighe-
tens större myndighet. 

förtroende. Envar vet hur välgöran
de ett mellanhavande med en sådan 
person verkar inne i en affär. Kun
den känner genast sitt förtroende 
väckt. Han förledes att ibesvära min
dre, då han mötes av en tjänstvillig
het, som], parad med, fackkunskap, 
redan à priori övertygar om att det 
från andra sidan göres allt vad göras 
kan för att förverkliga hans önsk
ningar. Det behagliga bemötandet 
förleder honom till och med ofta att 
inköpa en vara även då denna icke 
helt fyller hans anspråk. Det finns 
verkligen sådana personer, och det 
finns hela établissement, där tonen 
hos personalen är genomgående god 
mot allmänheten. 

Men vid en allmän överblick är det 
nedslående att behöva konstatera att 
såväl dessa personer som affärer icke 
befinna sig i majoritet. Allmänhetens 
klagan på ett dåligt för att icke rent 
av säga ohövligt bemötande inne i 
våra butiker är så vanlig att förhål 
landet i allra högsta grad förtjänar 
att upptagas till behandling. Såsom 
det mesta av dålig ton som smugit 
sig in i vårt samhällsliv är det en svit 
av kristiden, då varunöden kom -kun
den utanför disken att känna sig som 
en tiggare gent emot den som stod 
innanför. Men det är icke kristid 
och varunöd längre, och allmänheten 
börjar längta ur abnorma förhållan
den in i normala — bort från de då
liga exemplen till idealen. 

Ty idealet är icke det ögontjänan-
de biträdet, som knappast besvarar 
kundens hälsning, som snarare kastar 
ut än lägger fram på disken något 
enstaka prov på en begärd vara, som 
med sibyllinsk långsamhet besvarar 
varje hövlig förfrågan -och som slut
ligen först då affärens innehavare 
oförmodat träder in i lokalen vaknar 
upp och hastigt ordnar sin fysionomi 
till en slags intresserad förbindlig
het. 

Idealet är ej heller det lata biträ
det, som icke ids att göra sig det 
ringaste besvär, som tack vare sin 
lättja aldrig studerat sin bransch och 
följaktligen ej vet vad den omfattar 
som av kunden fordrar den oriente 
ring i butikens sortiment, som kun
den begär av biträdet och som på det 
hela taget med den största olust full
gör endast det allra ofrånkomligaste 
av sin plikt. 

Idealet är vidare icke det näbbiga 
biträdet, som genom ett olämpligt 
värdesättande fixerande och opassan 
de svar, vanligen på fråga som kun 
den aldrig framställt. (Exempel. Kun 
den: Har ni några halsdukar? 
Biträdet: Vi ha inga billigare än till 
6 kronor!) eller också på verkligen 
framställd fråga. (Exempel : Kun 
den: Vem har råd att betala sådana 
priser för en dylik sak? — Biträdet 
Det finns väl de som ha bättre eko 
nomi än frun.) Det är väl överflö 
digt att tillägga att med alla dessa 
varianter av biträden sällan något och 
allraminst något angenämt köp av 
slutas. 

Man får ju förutsätta att denna då 
liga ton härskar icke på grund av 
fattad föresats att gör,a allmänhetens 
förbindelser med butikerna så obehag 
liga som möjligt, utan genom bristan 

Vår kvinnliga flygare 
omkommen. 

Vårt lands första och hittills enda 
kvinnliga flygare, fröken Elsa An
dersson, förolyckades vid ett fall
skärmshopp, som hon utförde vid en 
av Örebro flygkompani den 22 jan. 
anordnad uppvisning i Askersund. 
Olyckan vållades av att fallskärmen 
icke fungerade. 

Den omkomna var endast 22 år 
gammal och bördig från Vegeholm i 
Skåne. Sitt flygcertifikat erövrade 
hon 1920 vid Thulin-flygskolan. Ut
bildningen i fallskärmshoppning hade 
hon fått i Tyskland. 

Det svenska flygväsendet har tidi
gare många gånger drabbats av för
luster, och tidningarne hava därvid, 
som tillbörligt varit, uttryckt sin sorg 
över att unga lovande liv gått till
spillo, sitt beklagande av den förlust 
vårt flygväsnde lidit. 

Men vid den nu timade olyckan ha
va inga sådana uttryck för deltagande 
försports. Tidningarne hava nöjt sig 
med att i detalj relatera händelseför
loppet och att ge ett par tre data ur 
den förolyckades liv. Det är allt, 

Och dock var det ju också här ett 
ungt liv som gick förlorat, en flygar-
bana som i förtid bröts. Eller betrak
tades hon som en obehörig inom vårt 

de kunskap om vad platsen gäller och 
fordrar. Naturligtvis finnas alltid 
fall, där kunden själv genom ett poc
kande och olämpligt sätt utmanar till 
ohövlighet. Men detta torde i våra ti
der höra till ovanligheten. Och vad 
angår det besvär en kund vid utväl
jande av en vara oundvikligen föror
sakar, hör detta till sakens och kan
ske i ännu högre grad tidens natur. 
Penningen är dyr i dessa dagar och 
man får ursäkta den på alla håll 
trängda allmänheten, om den vid köp 
av en vara ser sig för för att erhålla 
den bästa möjliga valutan 
Det är med dessa synpunkter för ögo
nen man är beredd att ställa sig på 
allmänhetens sida och uppskatta dess 
försiktiga hållning till rätt valör. Om 
densamma är klok eller inom çn hel 
del branscher numera ens berättigad 
tillhör ett annat kapitel, som nog kun
de tåla att ställas under skarp debatt. 
Här har man emellertid endast att 
hålla sig till den dåliga ton, som un
der abnorma tider kom in i vårt af
färsliv, och som nu även borde för
svinna med den psykologiska orsa
kens försvinnande : varuknappheten. 
Ur rent allmänmänsklig synpunkt är 
den ej heller numera ursäktlig. Vad 
som kunde vara förklarligt under de 
svåra åren : trötthet, nedstämdhet, o-
lust och övermodets ovanor har intet 
skäl för sig i vår åter normaliserade 
tid. Världen går mot ljuset — låt 
därför även ljuset erövra oss! 

H—t H—n. 

Småstaterna uttala sig för världs
freden och stormakterna rusta. Man 
kan tänka sig ett liknande fall: Få
ren fatta resolutioner om vegetarism 
och vargarne bibehålla sin gamla 
matsedel. 
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Affärskvinnan i stor stil. 
Vi återgiva här nedan ett uttalande 

av en engelsk affärskvinna i stor stil, 
'vilket har sitt intresse, även om det 
nog kan giva anledning till invänd
ningar. Det är en beslutsam ande, 
som talar ur de barska orden, vilka, 
anammade av de kvinnor, som inträtt 
på affärsbanan och av egen vilja el
ler på grund av omständigheternas 
tvång skola för alltid kvarstanna där, 
helt säkert iskola 1skänka något av 

värde. 
Kombinationen maka, moder och 

stor affärskvinna förefaller oss här i 
Sverige väl djärv, ehuru visserligen 
icke heller vårt land är utan exempel 
på att denna tredubbla uppgift kun
nat lösas på ett lyckligt sätt. Uttalan-
det är hämtat ur den ansedda tidnin
gen "The Woman's Leader. 

Affärsvärlden är mannens värld. 
Undantagen bekräfta endast regeln. 

Små 'butiker innehavas ofta av kvin
nor, och de sköta dem lika bra som 

någon man. Många äro också de 
kvinnor som äro sin mans högra hand 
i hans affär. Men att hålla en liten 

butik är ett anspråkslöst slag av af
färsverksamhet och att vara en mans 
högra hand är i själva verket bara an-
drahandsarbete. 

Alla större företag äro nästan ute
slutande i männens händer. Kvinnor 

användas i mängd på de underordna

de platserna, men kontrollen — och 
inkomsten — är mannens. Varför? 

Vad finnes det för oövervinneliga 

svårigheter i affärsverksamheten som 

göra, att kvinnorna ej våga sig på 

den? 
Deras obenägenhet har antagligen 

två orsaker. Den ena är den ingrod
da åsikten, som inplantats hos kvin

norna i alla tider och som t. o. m. tyc

kes delas av de mest "modärna" 

kvinnor, att arbetet i hemmet är den 
verksamhet som bäst passar deras 

kvinnlighet. Tanken att t> "'»ta en af

fär istället för ett hem är otänkbar 
för de flesta kvinnor. 

Affärsvärlden är, om någon, "man

nens värld",- där han har att strida 
med bekymmer och svårigheter un

der dagens lopp. Hustruns uppgift 

är att vara väl klädd och att ta emot 

honom med ett glatt ansikte och en 
god middag. I den husliga trevnadens 

solsken skall han glömma bort alla 
dagens bekymmer. 

Av damtidningar, som jag ibland 

ögnar igenom, har jag lärt att det 
vidare är en hustrus plikt att ta del 

av sin mans affärsbekymmer för att 
sålunda vara honom en "verklig kam
rat", och jag har oft? undrat över 

hur det ska gå till. Skulle det inte 

fullkomligt uttråka en oinvigd att hö

ra på mina dagliga affärsbekymmer 
och med säkerhet skulle jag bli ut-

ledsen på att utbreda mig över dem 
för. en person som inte har och inte 

flygväsende? För att hon var kvin

na? Och i så fall med vilken rätt? 

Hon var på sitt område den kvinn

liga pioniären. Hennes lott blev före

gångskvinnans vanliga att betraktas 

som en kuriositet utan egentligt vär

de. 
Vi veta ingenting, utöver vad ovan 

sagts, om Elsa Andersson, men vi 

förstå, att det var ett modigt hjärta 
som här upphörde att slå. 

kan ha den ringaste verkliga kunskap 

om det som jag talar om. 
Det är inte mycken utsikt för att 

kvinnorna skola lyckas inom affärs
livet, förr än vi ruskat av oss den 

gamla fördomen att hemmet är kvin

nans värld. 
Den andra olägenheten är kvinnor

nas brist på pengar. Det går att star
ta en affär med mycket litet kapital 
och att ändå driva upp den till ett 

betydande företag. Det är många 
som ha gjort det, men det är betyd

ligt lättare om man har ett kapital att 
börja med. Det ha kvinnorna sällan 

och därför betrakta de inte heller 
affärsbanan som någonting för dem. 

Den är ej heller någon kungsväg-

till rikedom och lycka, den är full av 
fällor, som den oerfarne kan riskera 

att falla i. De flesta som haft fram
gång på affärsbanan ha måst betala 

rundliga lärpengar. Det är genom att 
göra misstag och förluster, som man 

lär sig att undvika dem. Därför be

höver man friskt mod, och man får 
inte glömma att ju större framgång 

man har, dess större risker måste 

man taga. Men inkomsterna stiga 
i samma mån, och — varför lämna 

allt penningförtjänande till männen 
Affärsvärlden spelar en stor roll 

landets styrelse. Om kvinnorna allt

jämt ämna stå utanför denna viktiga 
del av nationens liv, skola de inte 

heller söka förmå göra sin röst hörd 

i rådslagen. 
Detta gäller även under ett socia

listiskt regemente. Vi leva på våra 

varor och fördelningen av dem och 

komma att så göra under vilken rege

ring som helst. Pengar är makt, och 

eftersom kvinnorna ha så ringa del i 
de affärer, där pengar förtjänas, ha 

de också så litet att säga. 
Även om privatförtjänsten eventu

ellt kommer att avskaffas, är den in
tima kännedomen om varuutbytet in 

om en nation och förmågan att del
taga i ledningen av produktionsarbe

tet, kunskaper, som äro till ovärderlig 

nytta för kvinnan som medborgare. 

Affärsbanan är inte godtyckligt 

stängd för kvinnan som så många 

andra levnadsbanor. Kvinnorna kun

na inträda där när de vilja, och om 
de gjorde det med samma ambition 

som mannen, beslutna att slå sig fram 

skulle det också lyckas för dem lika 

Väl som för honom. När kvinnorna 

ha en smula pengar sätta de in dem 

på banken, då däremot de flesta män 
önska förkovra det lilla de ha och de 

äro inte heller rädda för att med de

ras hjälp sätta i gång ett företag. 

För çn man är det hans natur att 

handla, "verka", medan kvinnornas 

uppgift antas vara att se på och app
lådera, men icke, nej aldrig, att tävla! 

Jag har kommit till den slutsatsen 

att de inte önska att tävla med män
nen. Jag har varit nog lycklig att 

kunna ge arbete åt många kvinnor i 
min affär. Min ärelystnad var att 

sköta affären uteslutande med kvinn

lig hjälp. Men fartygets säkerhet är 
rorsmannens första plikt och för att 

inte riskera min affärs existens ocb 

framgång blev jag tvungen att också 

använda män. 
Varför låter inte förmögna pappor 

sina unga döttrar ägna sig åt affärs
banan; Tidningarne innehåller ofta 

annonser där en välvillig fader erbju

der en penningsumma för att skaffa 

Aktiebolaget  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse* 

I mina armar.... 
(Översättning från Heinrich Heine.) 

I mina armar så gärna 

du vilar med välbehag. 

Du är min käraste stjärna, 

din hela himmel jag. 

Djupt under oss där vandrar 

en narr aktig människoätt, 

som ropar, fördömer och klandrar — 

och alla hava rätt. 
\ 

Hur lyckligt att från dess vimmel 

vi äro så fjärran nu. 

Ditt huvud i din himmel 

du döljer, min stjärna, ju. 

Signe LagerlSw. 

Kvinnor som medicine 
professorer. 

Våra kvinnliga läkare och -medi

cine studerande ha genom en tillsatt 

kommitté ingivit en framställning till 

justitieministern att samtliga befatt
ningar . inom medicinska fakulteterna 

och Karolinska institutet måtte göras 

tillgängliga för kvinnor på samma 
villkor som gälla för män samt att 

gifta kvinnor därvid måtte likställas 

med ogifta. 
Denna framställning, vilken jw stö

der sig på en princip, vars rättmätig

het är höjd över varje tvivel, har för

anletts av de invändningar som före
kommit i en del av ämbetsmyndighe 

temas yttranden över sakkunniges 

betänkande om kvinnors tillträde till 
ämbeten, den för kvinnorna så vik 

tiga fråga, vilken skall få sin slutgil
tiga lösning vid innevarande riksdag. 

I den ingivna framställningen tillba

kavisas påståendet om kvinnornas 

bristande chefsegenskaper. Om det 

verkligen är fallet, att ingen kvinnlig 

läkare gjort sig känd för något bety

dande vetenskapligt arbete, så kan 

detta, framhålles det, mycket väl för

klaras med, att det icke legat i de 

kvinnliga läkarnes intresse att meri

tera sig för befattningar, som enligt 

gällande lag ioke varit tillgängliga för 

dem. 
Skrivelsen är undertecknad av 

doktorerna Karolina Widerström, 

Ada Nilsson, Lilly Paykull, Nanna 

Swartz och Andrea Andréen-Sved-

berg. 

Svenskan och 
de andra. 

KVINNORNAS TIDNING j 
vill vara 

Kvinnornas egen tidning j 
icke blott till namnet 
utan även till gagnett 

Om ni anser att kvinnorna behöva en egen röst i prässen, 

så giv ert stöd i form av prenumeration. 

Tidningen kostar 6 krm pr år. Alla nummer kunna 

ännu erhållas! Prenumerera å närmaste postkontor! 

Lösnummer à 20 öre hos alla tidningsförsäljare över 

hela landet. ? 

Värdefull Hedersgåva! 
Ett prima Guld- eller Silverur, Urkedja, 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalité, 
från förnämsta fabrik, erhålles till ett humant 
billigt pris vid besök hos John Wallberg 
Södra Hamngatan 13 (mitt emot Museum) 

in sin son som delägare i någon god 
affär, men aldrig har man sett något 

sådant erbjudande för en dotters räk
ning. Och av goda skäl. Döttrarne 

äro inte värda pengarne. Har man 

en gång givit en flicka den uppfatt

ningen, att en kvinnas främsta upp

gift är att vara maka och moder och 
att denna uppgift är oförenlig med 

varje annat yrke, kan man sedan inte 

vänta av henne att hon skall bli en 

affärskvinna med samma håg för yr
ket som mannen har. Männen äro 

äkta män och fäder —1 Och ofta myc

ket bra sådana — och affärsmän 

dessutom. Det kommer inte att fin

nas någon framtid för kvinnan inom 

affärsvärlden, förrän vi få in i våra 
huvuden och förrän vi inplantat i vå

ra döttrars huvuden, att hustruskap 

och moderskap är något som inte har 

med det dagliga arbetet att göra, och 

att vi inte, lika litet som männen, be

höva uppge det ena för det andra. 

— Vad för intryck har du av Sve

riges kvinnor hemma och ute? Du 

borde kunna bedöma dem objektivt, 

då du varit så långt och så länge 

borta? 
Ja, så frågades det, när jag efter 

mångårig bortovaro åter fick trampa 

älskad svensk mark. Jag hade varit 
några veckor i Sverige, sett åtskilligt 
nytt, obekant, upplivat många gamla 

minnen, sett mycket, so,m jag mindes 

som nytt, nu ha blivit gammalt, och 

så kom frågan, och den kändes så un

derligt gripande. Skulle jag börja 
kritiskt betrakta allt detta kära, gam

la och nya dels romantiska, dels tri

viala, som jag hittills tagit tacksamt 

emot, som en länge saknad gudagåva. 
Det kändes som att börja kritisera 

en mor, en syster. Man älskar sin 

mor, icke för att hon är älskvärd, 

•utan för att hon är mor, och med sys
ter gnabbas man kanske, säger några 

systerliga sanningar, men man kriti

serar inte inför andra, och nu skulle 

jag börja betrakta dem med kritiska 
ögon, se huru de taga sig ut jämför

da med det övriga Europas kvinno

värld. Men svenska äro och svenska 
bli de nog, huru flitigt de än ibland 

försöka att se utländska ut. 
För att nu först tala om det yttre : 

Svenskan är "chic" ; det som i ut

landet är överdrivet, håller sig hos 
oss inom vissa smakens gränser 

Sällan ser man här i Sverige en rik
tig "fågelskrämma", och till och med 

ett fult mode avvinnes sina bästa möj

liga sidor. 
En engelska är också "chic" .— så 

länge hon håller sig till sin "tailor-

made" ; fransyskan offrar allt för att 

vara modärn, högst modärn -f- smink, 

puder och etc. ; en tyska klär sig i 

det, som ser vackert ut i butiksfön

stret — om det klär henne spelar säl
lan någon roll. Men svenskan väljer 

sin toilett; huvudsaken är, att den 

sitter väl, "oftast är det gott tyg, don 

som duger". 
Men varför, I svenska kvinnoi, 

måsten I också börja att apa utländ 

skornas vansinnigt höga klackar, och 

därigenom få deras uppstående "får

fötter" ? Svenskans vackra gång och 

hållning, bekanta i hela Europa, bli 

snart nog en saga blott, och i stället 

ha' vi snart den vacklande gången, 

den svaga ryggen, det stjälpta bäcki 

net med alla ty åtföljande lidanden 

Det var ganska intressant att se, 

huru de olika ländernas kvinnor be

traktade frågan om rösträtten. De 

tyska kvinnorna arbetade med ett 

värdigt, filosofiskt lugn, men man 

märkte, framför allt i kvinnorörelsen, 

huru ofantligt olika den tyska kvin
nans ställning i hemmet, i staten, i 

traditionen alltid varit och är, jäm
förd med vår. Det patriarkaliska ele

mentet är ännu starkt framträdande 

med få undantag, och i de flesta fall 

behandlas mannen med "Ehrfurcht" 

emedan han är man! 
I England hördes ropet : "Give lis 

the vote!" "Giv oss rösträtt!" = en 

nådegåva från mannen ; och de van

sinnigt medel, som användes av 

många kvinnor för att visa att de 
voro värdiga denna "gåva", måste 

komma varje normalt tänkande män

niska att undra, om rösiträtt verkligen 

vore önskvärd för dessa tusenden av 

hysteriska "su>ffrågetter". 

Men den svenska kvinnan bad inte 

om nådegåvor. Hon visade teoretiskt 

att sund logik var liktydig med röst
rätt, hon visade praktiskt att hon 

dugde, till att vara fullt ansvarig män

niska, och när frukten var mogen, 
föll den. Men det är just när man 

tänker på, vad den nordiska kvinnans 
ställning varit, under sekler, jämförd 

med'det övriga Europa, som man för

står hennes attityd i just denna frå

ga. 
Jag har så ofta hört svenskor i 

England utropa : "Men finns här 

ingen allmänbildning i detta land ; 

människor tyckas vara okunniga om 

de enklaste fakta?" 
, Det är emedan engelskan nästan 

alltid ägnar sig åt något specialstudi
um, som så helt absorberar henne, att 

ingen tid blir övrig för allmänvetan
de, vilket hon också ofta betraktar 

som onödig barlast , även om det icke 

alltid går så långt som i ett bekant 
fall, då en ung studentska icke visste 

hur ett helt vanligt ord skulle stavas 

emedan hennes fack' var matematik 

— icke engelska ! 
Men sz'enskan har allmänbildning, 

icke blott den ytliga salongsbildning 

som är nödvändig för att kunna föra 
en någorlunda bildad konversation, 

utan att blâmera sig. Hon vet fakta, 
och har tillgodogjort sig dem. Hon 

är icke så tungrott gedigen som tys

kan, denna begraver sig i fakta och 

assimilerar dem i de yttersta detaljer. 
Men t. ex. vid en feriekurs i utlandet 

märker nian, att det är svenskan som 

vet något och kan tala. Därtill kom

mer ju i allmänhet svenskans språk

talang, som liksom de övriga nordbor

nas är utan jämförelse i det övriga 

Europa. Holländskan lär fort att ta

la främmande språk — men hennes 

accent ! 

Ett företräde har engelskan fram

för varje annan nation i världen och 

det är denna, vad tyskarna kalla 

"Schliff" = slipning. Tyskan är ge

digen, har guld i karaktären, men of
ta oslipat, fransyskan har förtjusande 

fernissa, men hos engelskan är det 

metallen själv söm är finslipad, och 

det kan icke skrapas av. Det är detta 

som gör umgänget så angenämt med 

den fint bildade engelskan, hon fin

ner sig till rätta i varje situation, hon 
behandlar en vän lika hövligt som en 

främling. Detta är något som sven

skan i allmänhet ännu kunde hava 

gott av att lära. En gammal engelsk 
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dam brukade säga om en och annan 

ung flicka: "Hon är så förtjusande, 

att man bara måste beklaga, att hon 

inte är ännu mer förtjusande! — 

Detta "kunde nog ibland tillämpas just 

på svenskan. Engelskan är icke n-on-

fchalant i vissa små sällskapsformer, 

där svenskan ofta tycker : "Det är in

te så noga". T. ex. med att besvara 

brev, inbjudningar, att genast tacka 

för en present. En engelska uppfost

ras att iakttaga dessa former. 
Ett genomgående karaktersdrag. 

som alltid förtjusar, fast det ju ibland 

förargar, är svenskans tvärsäkerhet, 

genomgående från torpartösen till 

grevinnan. Hos svenskar -heter det 

icke "I think", som man i England 

hör i varje sats, ännu mindre ameri

kanskan "I guess" ; det är så, ocb 

därmed basta! Min svenska Greta 

vägrade bestämt att säga "Not at ho
me", när jag icke kunde taga emot 

besök. Jag kunde förklara så mycket 

jag ville, att det var-ttt talesätt, icke 

/en osanning. — "När jag vet att nå

gon är hemma, står jag inte och lju

ger!" -— Färdigt;! — 
Men jag tycker om mina svenskoi 

för att de veta vad de vilja, äro ärliga, 

företagsamma och driva igenom nar 

de börjat på något. Duktigt folk! 

Gott humör ! Orädda ! 
"Hon bär som ett lysande skim

mer av sol ifrån hjässan till tårna . 

jag instämmer med Fröding, han har 

slagit huvudet på spiken. 
A—e. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

Dödstarantellan. 
Pantomin i 7 bilder av Julius Bittner. 

Bröllopsdagen. 
Sångspel i 1 akt av Leo Fall. 

Micarême. 
Opera i 1 akt av Jan Brandts-Buys. 

Lorensbergsteatern. 

RUGBY. 
Komedi i 4 akter av Wilhelm Speyer. 

Nya Teatern. 
Barken Margareta. 

rnLLDDiuii 
Göteborgs största och 
mest popjlära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Dramatiska teatern i Stockholm har 

haft långväga besök. Det är den 

landsflyktiga Konstnärliga teatern 

från Moskva, som efter en nästan sa

golikt lång turné genom Kaukasien 
till Wien, Berlin och senast Kö

penhamn slutligen nått Sverige för 
att å den svenska huvudstadens främ

sta scen skänka några oförgätliga 
prov på stor rysk skådespelarekonst. 

Truppen startade för ungefär 3 år se

dan i Moskva, men måste snart nog 

på grund av de förtvivlade förhål
landena i Ryssland ge sig ut på den 

europeiska turné, som skänkt dess 

cirka 30 medlemmar både uppehälle 
och berömmelse. 

Moskvatruppens främsta kraft är 
den ryktbare skådespelaren IV. J. 
Katschalow, en ståtlig, guldblond 
anglosachsisk typ, vars markerade 
skaldiska drag föra tanken till någon 
bild av Shelley eller Bums. Med en 

nästan fenomenal maskeringsförmåga 
förenar han den suggestiva inifrån 
upplevda människoframställning, som 

skapar karaktärer gjutna i ett stycke. 
Moskvapublikens förklarade avgud 

har Katschalow på scenen med för
kärlek förverkligat den ryska storlit

teraturens mest nationella gestalter — 
en Ivan i Dostojewskis gripande livs

skildring Bröderna Karamassow, 

Baronen i Gorkis Natthärbärget, Wer_ 

schinin i Anton Tchechows Tre syst
rar m. fl. 

Vid sidan av Katschlow märker 
man i övrigt den avlidne diktaren 

Tschechows änka, fru Olga Knipper-
Tschechowa, den utomordentliga 

framställarinnan av sin makes kvinn

liga gestalter, skådespelarna P. F. 
Ba.kschejew, A. Pawlow och N. O. 

Massalitinow för att nämna några av 
de främsta. Vidare en rad unga skå

despelerskor, begåvade och hängivna 

sin uppgift, med ryssinnans djupa, o-
beskrivligt tendra blick i lika sällsamt 

tendra och veka drag. 

Första föreställningen blev Gorkis 
Natthärbärget. Intrycket av dessa 

från sitt land så gott som fördrivna 
intelligenser, vilka på en främmande 

scen framställde Gorkis av ödets o-
lycksikast sammandrivna, mer "eller 

mindre märkta existenser, verkade 

från salongens synpunkt kanske sna

rast som en själsmålning — en gri
pande face av en stor och olycklig 

nations tragik — och rikedom. Av 
språket förstod ju flertalet icke mer 

än det rent fonetiska : ryskans egen
domligt musikaliska välljud, och dock 

förmådde varje typ fängsla och le

vandegöra sig själv. Den följande af
tonen gåvos Onkel Wanja, Bröderna 

Karamassow och Tchechows Tre 
systrar. Det ryska gästspelet, som 
skänkt rika och djupa intryck av sann 

och äkta konst, har även bidragit til! 
att ytterligare fördjupa vår längtan 
efter den fred, som skall möjliggöra 

för den exila intelligensen att slå rot 
och blom i den enda rätta jordmånen, 
den nationella. 

Ruth Almén 
den kända och framstående pianisten, 
gav den 20 januari i Göteborgs Or
kesterförenings konserthus en med 
stort intresse motsedd konsertafton, 
som måste betecknas .som en av de 

märkligare musikaliska konstnjut
ningar, man på länge bjudits. Afto
nen blev en angenäm överraskning i 

så måtto att här framträder icke alle

nast en betydande, sitt instrument 
moget och glänsande behärskande pi
anist utan även en betydande kompo
sitör — och diktare. Det var nämli
gen uteslutande egna kompositioner 

konstnärinnan vid denna sin konsert 
framförde, 2 sonater samt musik till 

ett antal sånger, vilkas text delvis 
skrivits av kompositricen själv. Man 

mötte här en egenartad och homogen 
musikalisk produktion som har sam
ma källas djupa, äkta och milt ve-

modsbetonade klangfärg. I sonaterna 
fängslade formgivningens säkerhet, 

partier av skönhet och storhet och av 
en så omisskänneligt äkta musikalisk 
diktarbegåvning att man för den gär

na glömde en del smärre utsvävningar 

i en för fantasien oåtkomlig kontur
löshet. Hur virtuost säkert komposi

tricen kan behandla ett enklare terna 
förrådde musiken till Gjorup Foraar, 

som skälvde av all vårens knoppande, 

lysande, överdådiga sinnesberusning. 

Medverkande vid konserten voro den 

danska sångerskan Edna Berthelsen 
och professor Michael Press. 

Det är att hoppas att vi för fram
tiden »ftare än hittills få njuta Ruth 

Alméns namn på våra konsertpro
gram. 

H. H, 

Stora teatern i Göteborg har låtit 

succésoperetten Amadeus XXV efter* 

trädas av tre en=aktare »Dödstarantel* 

lan», pantomim av Julius Bittner, 

»Bröllopsdagen», sångspel av Leo Fall, 

samt operan »Micarême» av Jan 

Brandts«Buys. När detta skrives har 

det första framförandet ännu icke ägt 

rum. Generalrepetitionen ger dock 

de bästa löften om framgång. 

Den världsberömde violinvirtuosen 

Mischa Elman, som f. n. befinner sig 

på turné i Skandinavien, ger den 29 

jan. kl. 2 e. m. en konsert å Palla* 

dium i Göteborg. I Stockholm, Kri* 

stiania och Köpenhamn, där han upp* 

trätt, har han hälsats med det mast 

entusiastiska bifall. Kritiken gör gäl« 

lande, att han icke bjott är en utom» 

ordentlig virtuos på sitt instrument 

utan även en djupt musikalisk konst» 

när. 

Utrikespolitisk 
överblick. 

Nedsummeringen av veckans utri

kespolitiska händelser ger till facit 
f öljande : 

Den nya franska regeringen, för 

vilken M. Poincaré står som chef, 

har framlagt sitt program, till alla 
delar så tyskfientligt, oförsonligt och 
aggressivt som man fruktat. Rege

ringsskiftet med dess seger för den 
franska militarismen har återverkat 

även på Washingtonkonferensen, som 
ännu, ehuru under synnerligen tröga 

former fortsätter sitt arbete, och kan 

måhända äventyra de resultat, som 
där ernåtts ifråga om begränsning av 

världens rustningsbörda. 

Huruvida Poincaré skall deltaga i 
Genua-konferensen är icke känt. En

ligt uppgift fördrar Frankrike för ett 
deltagande i konferensen att de tyska 

ombuden skola förbjudas att föra på 
tal revisionen a^ fredstraktaten och 
skadeståndsbestämmelserna, vilken 

ju är själva förutsättningen för en ny 

bättre tid! 
I England hava de oavhängiga li

beralerna under ledning av förutva
rande premiärministern Asquith för

sökt en stormlöpning mot det rege 

ringsblock, högern och de s. k. koali
tionsliberalerna, på vilket Lloyd Ge

orge stöder sig. Resultatet har bli
vit negativt. De oavhängiga liberaler

na, vilka företräda de engelska affärs-

Konsten att 
vara lycklig 

En berömd läkares råd. j 

II. 

Sträva efter tolerans. 
.. 

8. Det fordras allehanda för atti 
bilda en värld, och vi kan inte få leva-
uteslutande bland mästerverk. Sym-j 

patier och antipatier måste vi alla ha, 
men man bör försöka undvika att 
skaffa sig fiender. Ingen är ond allt
igenom — och ofta får man erfåra 

sanningen av ordspråket : "Att förstå 
allt, är att förlåta allt!" 

9. Bevara ditt oberoende ?— som 
Kipling säger: "Hjälp mig ätt und

vara alla människors bistånd, så att 
jag må kunna hjälpa alla människor, 
som böhöva hjälp". 

10.- Bevara också din humor; det! 

finns användning för den i varje kal
lelse -och behov av den också, och 

den är en stor hjälp både till lycka 
och framgång. 

11. Lika viktigt är även att ej för
lora sinnet för proportionerna. Detta 
behöver kanske uppövas något, ty un

der livets tidigare perioder är ni 

mera fallen för att låta hjärtat ; 
huvudet tala. 

Förmågan att se och fatta tillfället 
i flykten hör också hit. Gynnsamma 

tillfällen erbjuda sig åt alla — tvivla 

ej därpå. Naturligtvis finns det nå
got sådant som tur och otur, och 

detta kommer alltid att finnas lik

som fattigdom, synd och lidande, menj 

i en människas livsverk — likaväl 

som i tävlingarne på en idrottsplats 

— äro skenbart lättköpta framgångar, 
mindre beroende på tur, såsom den 

ytlige iakttagaren föreställer sig, än 

på den högsta konst, som döljer, att 
den är konst. . 

Somliga människor gå och vänta 
på att andra skola påvisa de gynn

samma tillfällena för dem, väcka upp 
dem, då de slumrat till, och driyai 

dem till handling. Andra däremot hal 
en medfödd förmåga att spåra upp! 
varje gynnsamt tillfälle, att handla 
raskt och i förhållande till sakens vikt 
och betydelse. 

Penningens plats. 

Giv ej penningen för stor betydel
se. Det är huvudsak i närvarande 

lid, men den borde ej tilldelas en så 
framskjuten plats av en självförsör

jande människa. Vi ha redan sett, 
att det finns saker, som äro höjda 

över -allt vad pengar heter — hälsa 
lycka, heder bl. a., för att nämna någ

ra exempel. Det finns många flera 
och många visa ord, som återkalla 

dem i ens minne, som t. ex. "Förlo
rade pengar är liten iförlust, förlora

de vänner är stor förlust, förlorat 
mod är den största förlust", eller Kip
lings: "Om", eller Shakespeares un
derbara tal, som han lägger i mun
nen på Polonius. 

13. Om du har odlat ditt sinne 
för proportion, så kommer du att bli 
behärskad i tankar och ord så väl som 

i handling. Du blir hovsam och tole-

kreftsarne, önska en revidering av 

Versaillesfreden, det tyska skadestån
dets nedskrivande och engelsk åter

hållsamhet ifråga om militära utfäs
telser till Frankrikes skydd. 

I Tyskland samlas hela folkets in
tresse om skatteproblemen, vilka mås

te betecknas som fruktansvärda, och 
för vilkas lösning arbetareklassen ön

skar en expropriation i stor stil av 
den burgnare klassens till^ ngar. Man 

tyckes nu hava uppnått enighet om 
ett inhemskt tvångslån på 40 miljar

der pappersmark, löpande med myc
ket låg ränta. 

Den nya irländska fristaten har 

haft en lycklig start i det att de mel
lan de katolska, republikanskt sin
nade landsdelarne, och de protestan
tiska, éngelsk-vänliga Ulster-grevska
pen, bestående motsatsförhållandena 
utjämnats och fullt samförstånd er-
nåtts. 

Påven, Benedikt XV, har den 22 

jan. skattat åt förgängelsen. Han var 
född 1854 och blev påve 1914. Den 

bortgångne var en man med stora ve
tenskapliga intressen och omfattande 
lärdom, varmt religiös samt en hän
given anhängare av fredsidén, något 

Göteborgsül?* 

Hvitvaruaffär 
S p e c i a l s  I f  ä r  
för Damunderkläder. 
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rant gentemot olika tänkande, du för

aktar ej detta livets goda, men du 
inser skillnaden mellan att bruka och 
missbruka det. Man kommer härvid

lag1 särskilt att tänka på tobak och al

kohol och på Kiplings förträffliga 
råd : ' Drick inte, för att en annan 
man är törstig". 

Ingen grämelse över det förflutna. 

Till sist blicka aldrig tillbaka med 
grämelse. Gamla tråkiga historier ur 
ens 'förflutna liv måste ju dyka upp i 

ens sinne ibland, men grubbla inte 
över dem — den vanan kan dra med 

sig, att du kommer att "sacka efter" 
i livets strid. Hur skall man kunna 

bryta med en sådan vana? Jo, genom 
att lägga an på, vad jag skulle vilja 
kalla "spårväxling", försök att tänka 

på glada och nyttiga saker i stället. 
Konsten att minnas har av någon med 
rätta definierats som konsten att 
glömma det oväsentliga. 

Blicka däremot för all del tillbaka, 
i den mån du därigenom kan dra 

ffiyfta av de erfarnheter du gjort, 
tillstå, då du tagit ett orätt steg, och 

besluta dig för att aldrig upprepa ett 

misstag, men grämelse över det, som 

H|te kan ändras, är något lika ofrukt
bart som att gråta över spilld mjölk. 

Om du hänger dig däråt, så kom

mer du snart att höra till dem, vil
kas! alla tankar ständigt kretsa kring 
dé två fördärvliga orden : "om blott". 

'Det viktigaste.. 

Jag har gömt till allra sist den vik
tigaste av alla frågor — frågan om 
den ställning man bör inta gentemot 

de ting, som ligga bortom vår jordis
ka synvidd. 

Vi äro alla ense om att smak och 

kän*slor variera, och att det finns rum 
i dèn här världen för mycket skilda 
meningar. Vilket sätter du t. ex. 

hggst — ditt förnuft, din vilja eller 
din fantasi? Nå ja, ditt svar kom
mer till en del att bero på dina per
sonliga känslor. Vilket skulle du helst 

vilja ha åstadkommit — en härlig ka
tedral eller ett nytt framsteg för ve

tenskapen, ett skönt poem eller en o-
pera? Åter beror svaret på individen. 

Det finns plats i denna värld för 
människor, som ha mycket olika syn 

på de ting, som verkligen äro av be
tydelse, och det finns plats för alla 

Victor Swenson & C:o 
Manufaktur- & Kappaffär 
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SÄGER DAGSPRESSEN 

B ö r  e j  s a k n a s  
i något svenskt hem! 

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R M A S T E  
POSTANSTALT ELLER BOKHANDEL! 

de olika skolorna, som alla ha rätt 

att vara både framgångsrika och 

lyckliga, men jag tror ej, att du skall 
finna många verkligen' lyckliga män
niskor bland dem, som ej fått gåvan 

att tro på det, som ligger bortom allt 
vad människoförnuftet kan bevisa. 

Fredrika-Bremer-Förbundets sti-
pendier för 1922 kungöras -till ansö

kan lediga. Stipendierna äro dels fria 
stipendier och -dels länsstipendier, var

jämte utdelas stipendier ur fröken 

Hilda Nilssons fond och Johanna 

Kempes fond. Beträffande länssti

pendierna gäller som villkor, att sö

kande skall vara och två år omedel
bart före ansökan ha varit skriven i 
•det län, vars stipendium sökes. An
sökningar ställas före den 15 februari 
till Fredrika-Bremer-förbundets sti

pendienämnd, Klarabergsgatan 48, 

Stockholm. Närmare upplysningar 
erhållas genom sekreteraren, adress 
som -ovan. 

! G Y N N A  V A R A  

A N N O N S Ö R E R  
? 

JSunfer. 

med tvättbräda och rotborste vid tvät
ten. En enkel kokning med Tomtens 
Tvättpulver gör dem överflödiga, om 
Ni tvättar enligt bruksanvisningen. 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HANDSKKOMPANIET T5379 

Atelier Jonason 
/ Hovfotograf J 

( Harald Holmqvist J 

Östra Hamngatan 39. 

! H E L A N D E R S  
ångrostade 

KAFFE 
är i smak och arom 

oöverträffat 

! 
VILL NI HJÄLPA 

Kvinnornas Tidning till större sprid
ning? 

Redan från starten fick tidningen 
en stor läsekrets, men det är av vikt 
att spridningen blir mångdubbelt 
större. Därigenom möjliggör es ut
vidgningar och förbättringar i fråga 
om textavdelningen, vilka komma lä
sekretsen till godo, tidningen får stör
re betydelse och kan i ökad utsträck
ning vara kvinnorna till tjänst och 
nytta. 

Då Kvinnornas Tidning icke är ett 
företag, som tillkommit i affärssyfte 
och ej står i något partis eller någon 
sammanslutnings tjänst, anser den sig 
med gott samvete kunna vända sig 
till sin läsekrets med anhållan, att 
denna genom rekommendation till an
dra ville bidraga till att göra tidningen 
känd och spridd. 

Vi tacka på förhand för all god 
hjälp och hoppas att bliva i tillfälle 
att återgälda den! 

REDAKTIONEN 

Spådomen. 

Måndags barn : är fagert och fjärt, 
tisdags barn : blir var man kärt, 
onsdags barn : lider aldrig nöd, 
torsdags barn : får slita för sitt bröd, 
fredags barn: får det tungt ibland, 
lördags barn: dör i fjärran land, 

men barnet som födes en sabbatsdag 
blir lyckligt och glatt -och fullt av 

behag." 

och 
Stor sortering. 

Alla prislägen. 
(lodeaffären Commerce . 
2:dra Långgatan 20. - Tel. 40667, 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 

ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 
Kungs;aian &5. 

varom hans arbete for freden under 
världskriget vittnade. 

Mellan Turkiet (kemalisterna) och 
Grekland, vilka alltjämt befinna sig i 

krig med varandra, ehuru det är 
länge sedan några krigsrapporter av
hördes, synes ett fredsslut föreståen
de. 

Danmark hotas . av en arbetskon-

fliikt av oerhörd omfattning. Arbets-
gi v ar ne komma, med anledning av att 

arbetarne motsätta sig en lönereduk
tion och arbetstidens utsträckande, att 

genom- lockout avstänga 125,000 man 
från arbete. Arbetarne hota, som en 
motaktion, med strejk inom alla bran
scher, som ej beröras av lockouten. 

Strejken skulle komma att omfatta 
125,000 man. Förlikningsmannain-

stitutionen skall nu ingripa. 

Ett rykte har vetat berätta om nya 
habsburgska kupplaner med hänsyn 
till Ungerns konungakrona. Drott

ning Zita skulle därvid stått som till-
skyndare för sin äldsta sons räk

ning. Ryktet har icke besannats eller 
kanske planerna redan vid sin tillbli
velse korsats. 

Mademoiselle Exe. 
Av 

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

(5) 

Medan mrs Merrington gjorde en 
paus, förstummad av denna invänd
ning, öppnades dörren och mr Barnes 

inträdde. Hans ankomst var väl

kommen för hela sällskapet, ty det 
moln, av tråkighet, ' som vanligen 

hängde ever tébjudningar i detta 

grannskap, hade icke blivit skingrat 
av mrs Barnes tunna té och torra 

kakor. De enda ämnen till samtal, 
som funnos i denna den tråkigaste av 
alla årstider såsom vjägarnas och 
vädrets tillstånd, och undran när Cos
mo Foxe's skulle återkomma, hade 

blivit grundligt uttömda. Mr Harold 
hade försökt föra på tapeten sitt fa
voritämne : Den liberala regeringens 
missgärningar, men damerna voro allt 

för feminina att intressera sig för 
politik, och av mr Golding kunde han 
icke vänta understöd. Denne, med 

tydliga veck i pannan, låtsade läsa 
någon kyrklig tidning han funnit på 

ett bord bredvid. Det hade kommit 

så långt, att lady Duncombe och mrs 
Mason allvarsamt överlade huruvida 

kyrkoherdens fru i Tidbury icke möj

ligen kunde hava arbete för ännu en 

jungfru, om hon inrättade sitt hus 
något annorlunda. 

"Jag hoppas ni har roligt", sade 
Evelyn ironiskt i låg ton till made-, 
moiselle Exe. 

"Mycket roligt, täck —" 

"Det är mycket livligt, icke sant?" 
"Ah, par exemple, nej. När ni 

engelsmän ha roligt, äro ni aldrig liv
liga. Ni göra allting på ert eget vis. 
Men det är mycket intressant." 

Mr Barnes inträde och hälsningar

na som följde, blevo ett välkommet 
avbrott, och där kom nytt liv i det 
döende samtalet. 

"Du komer sent, min vän", sade 
mrs Barnes och gick över golvet med 

en kopp té till mannen, som stod nära 
bredvid mr Golding och mademoisel
le Exe. 

Ja. jag tittade just in i kyrkan, 

där skolbarnen övade sig med kyrko

kören. Mr Morris håller just på att 
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Affärskvinnan i stor stil. 
Vi återgiva här nedan ett uttalande 

av en engelsk affärskvinna i stor stil, 
'vilket har sitt intresse, även om det 
nog kan giva anledning till invänd
ningar. Det är en beslutsam ande, 
som talar ur de barska orden, vilka, 
anammade av de kvinnor, som inträtt 
på affärsbanan och av egen vilja el
ler på grund av omständigheternas 
tvång skola för alltid kvarstanna där, 
helt säkert iskola 1skänka något av 

värde. 
Kombinationen maka, moder och 

stor affärskvinna förefaller oss här i 
Sverige väl djärv, ehuru visserligen 
icke heller vårt land är utan exempel 
på att denna tredubbla uppgift kun
nat lösas på ett lyckligt sätt. Uttalan-
det är hämtat ur den ansedda tidnin
gen "The Woman's Leader. 

Affärsvärlden är mannens värld. 
Undantagen bekräfta endast regeln. 

Små 'butiker innehavas ofta av kvin
nor, och de sköta dem lika bra som 

någon man. Många äro också de 
kvinnor som äro sin mans högra hand 
i hans affär. Men att hålla en liten 

butik är ett anspråkslöst slag av af
färsverksamhet och att vara en mans 
högra hand är i själva verket bara an-
drahandsarbete. 

Alla större företag äro nästan ute
slutande i männens händer. Kvinnor 

användas i mängd på de underordna

de platserna, men kontrollen — och 
inkomsten — är mannens. Varför? 

Vad finnes det för oövervinneliga 

svårigheter i affärsverksamheten som 

göra, att kvinnorna ej våga sig på 

den? 
Deras obenägenhet har antagligen 

två orsaker. Den ena är den ingrod
da åsikten, som inplantats hos kvin

norna i alla tider och som t. o. m. tyc

kes delas av de mest "modärna" 

kvinnor, att arbetet i hemmet är den 
verksamhet som bäst passar deras 

kvinnlighet. Tanken att t> "'»ta en af

fär istället för ett hem är otänkbar 
för de flesta kvinnor. 

Affärsvärlden är, om någon, "man

nens värld",- där han har att strida 
med bekymmer och svårigheter un

der dagens lopp. Hustruns uppgift 

är att vara väl klädd och att ta emot 

honom med ett glatt ansikte och en 
god middag. I den husliga trevnadens 

solsken skall han glömma bort alla 
dagens bekymmer. 

Av damtidningar, som jag ibland 

ögnar igenom, har jag lärt att det 
vidare är en hustrus plikt att ta del 

av sin mans affärsbekymmer för att 
sålunda vara honom en "verklig kam
rat", och jag har oft? undrat över 

hur det ska gå till. Skulle det inte 

fullkomligt uttråka en oinvigd att hö

ra på mina dagliga affärsbekymmer 
och med säkerhet skulle jag bli ut-

ledsen på att utbreda mig över dem 
för. en person som inte har och inte 

flygväsende? För att hon var kvin

na? Och i så fall med vilken rätt? 

Hon var på sitt område den kvinn

liga pioniären. Hennes lott blev före

gångskvinnans vanliga att betraktas 

som en kuriositet utan egentligt vär

de. 
Vi veta ingenting, utöver vad ovan 

sagts, om Elsa Andersson, men vi 

förstå, att det var ett modigt hjärta 
som här upphörde att slå. 

kan ha den ringaste verkliga kunskap 

om det som jag talar om. 
Det är inte mycken utsikt för att 

kvinnorna skola lyckas inom affärs
livet, förr än vi ruskat av oss den 

gamla fördomen att hemmet är kvin

nans värld. 
Den andra olägenheten är kvinnor

nas brist på pengar. Det går att star
ta en affär med mycket litet kapital 
och att ändå driva upp den till ett 

betydande företag. Det är många 
som ha gjort det, men det är betyd

ligt lättare om man har ett kapital att 
börja med. Det ha kvinnorna sällan 

och därför betrakta de inte heller 
affärsbanan som någonting för dem. 

Den är ej heller någon kungsväg-

till rikedom och lycka, den är full av 
fällor, som den oerfarne kan riskera 

att falla i. De flesta som haft fram
gång på affärsbanan ha måst betala 

rundliga lärpengar. Det är genom att 
göra misstag och förluster, som man 

lär sig att undvika dem. Därför be

höver man friskt mod, och man får 
inte glömma att ju större framgång 

man har, dess större risker måste 

man taga. Men inkomsterna stiga 
i samma mån, och — varför lämna 

allt penningförtjänande till männen 
Affärsvärlden spelar en stor roll 

landets styrelse. Om kvinnorna allt

jämt ämna stå utanför denna viktiga 
del av nationens liv, skola de inte 

heller söka förmå göra sin röst hörd 

i rådslagen. 
Detta gäller även under ett socia

listiskt regemente. Vi leva på våra 

varor och fördelningen av dem och 

komma att så göra under vilken rege

ring som helst. Pengar är makt, och 

eftersom kvinnorna ha så ringa del i 
de affärer, där pengar förtjänas, ha 

de också så litet att säga. 
Även om privatförtjänsten eventu

ellt kommer att avskaffas, är den in
tima kännedomen om varuutbytet in 

om en nation och förmågan att del
taga i ledningen av produktionsarbe

tet, kunskaper, som äro till ovärderlig 

nytta för kvinnan som medborgare. 

Affärsbanan är inte godtyckligt 

stängd för kvinnan som så många 

andra levnadsbanor. Kvinnorna kun

na inträda där när de vilja, och om 
de gjorde det med samma ambition 

som mannen, beslutna att slå sig fram 

skulle det också lyckas för dem lika 

Väl som för honom. När kvinnorna 

ha en smula pengar sätta de in dem 

på banken, då däremot de flesta män 
önska förkovra det lilla de ha och de 

äro inte heller rädda för att med de

ras hjälp sätta i gång ett företag. 

För çn man är det hans natur att 

handla, "verka", medan kvinnornas 

uppgift antas vara att se på och app
lådera, men icke, nej aldrig, att tävla! 

Jag har kommit till den slutsatsen 

att de inte önska att tävla med män
nen. Jag har varit nog lycklig att 

kunna ge arbete åt många kvinnor i 
min affär. Min ärelystnad var att 

sköta affären uteslutande med kvinn

lig hjälp. Men fartygets säkerhet är 
rorsmannens första plikt och för att 

inte riskera min affärs existens ocb 

framgång blev jag tvungen att också 

använda män. 
Varför låter inte förmögna pappor 

sina unga döttrar ägna sig åt affärs
banan; Tidningarne innehåller ofta 

annonser där en välvillig fader erbju

der en penningsumma för att skaffa 
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Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse* 

I mina armar.... 
(Översättning från Heinrich Heine.) 

I mina armar så gärna 

du vilar med välbehag. 

Du är min käraste stjärna, 

din hela himmel jag. 

Djupt under oss där vandrar 

en narr aktig människoätt, 

som ropar, fördömer och klandrar — 

och alla hava rätt. 
\ 

Hur lyckligt att från dess vimmel 

vi äro så fjärran nu. 

Ditt huvud i din himmel 

du döljer, min stjärna, ju. 

Signe LagerlSw. 

Kvinnor som medicine 
professorer. 

Våra kvinnliga läkare och -medi

cine studerande ha genom en tillsatt 

kommitté ingivit en framställning till 

justitieministern att samtliga befatt
ningar . inom medicinska fakulteterna 

och Karolinska institutet måtte göras 

tillgängliga för kvinnor på samma 
villkor som gälla för män samt att 

gifta kvinnor därvid måtte likställas 

med ogifta. 
Denna framställning, vilken jw stö

der sig på en princip, vars rättmätig

het är höjd över varje tvivel, har för

anletts av de invändningar som före
kommit i en del av ämbetsmyndighe 

temas yttranden över sakkunniges 

betänkande om kvinnors tillträde till 
ämbeten, den för kvinnorna så vik 

tiga fråga, vilken skall få sin slutgil
tiga lösning vid innevarande riksdag. 

I den ingivna framställningen tillba

kavisas påståendet om kvinnornas 

bristande chefsegenskaper. Om det 

verkligen är fallet, att ingen kvinnlig 

läkare gjort sig känd för något bety

dande vetenskapligt arbete, så kan 

detta, framhålles det, mycket väl för

klaras med, att det icke legat i de 

kvinnliga läkarnes intresse att meri

tera sig för befattningar, som enligt 

gällande lag ioke varit tillgängliga för 

dem. 
Skrivelsen är undertecknad av 

doktorerna Karolina Widerström, 

Ada Nilsson, Lilly Paykull, Nanna 

Swartz och Andrea Andréen-Sved-

berg. 

Svenskan och 
de andra. 

KVINNORNAS TIDNING j 
vill vara 

Kvinnornas egen tidning j 
icke blott till namnet 
utan även till gagnett 

Om ni anser att kvinnorna behöva en egen röst i prässen, 

så giv ert stöd i form av prenumeration. 

Tidningen kostar 6 krm pr år. Alla nummer kunna 

ännu erhållas! Prenumerera å närmaste postkontor! 

Lösnummer à 20 öre hos alla tidningsförsäljare över 

hela landet. ? 

Värdefull Hedersgåva! 
Ett prima Guld- eller Silverur, Urkedja, 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalité, 
från förnämsta fabrik, erhålles till ett humant 
billigt pris vid besök hos John Wallberg 
Södra Hamngatan 13 (mitt emot Museum) 

in sin son som delägare i någon god 
affär, men aldrig har man sett något 

sådant erbjudande för en dotters räk
ning. Och av goda skäl. Döttrarne 

äro inte värda pengarne. Har man 

en gång givit en flicka den uppfatt

ningen, att en kvinnas främsta upp

gift är att vara maka och moder och 
att denna uppgift är oförenlig med 

varje annat yrke, kan man sedan inte 

vänta av henne att hon skall bli en 

affärskvinna med samma håg för yr
ket som mannen har. Männen äro 

äkta män och fäder —1 Och ofta myc

ket bra sådana — och affärsmän 

dessutom. Det kommer inte att fin

nas någon framtid för kvinnan inom 

affärsvärlden, förrän vi få in i våra 
huvuden och förrän vi inplantat i vå

ra döttrars huvuden, att hustruskap 

och moderskap är något som inte har 

med det dagliga arbetet att göra, och 

att vi inte, lika litet som männen, be

höva uppge det ena för det andra. 

— Vad för intryck har du av Sve

riges kvinnor hemma och ute? Du 

borde kunna bedöma dem objektivt, 

då du varit så långt och så länge 

borta? 
Ja, så frågades det, när jag efter 

mångårig bortovaro åter fick trampa 

älskad svensk mark. Jag hade varit 
några veckor i Sverige, sett åtskilligt 
nytt, obekant, upplivat många gamla 

minnen, sett mycket, so,m jag mindes 

som nytt, nu ha blivit gammalt, och 

så kom frågan, och den kändes så un

derligt gripande. Skulle jag börja 
kritiskt betrakta allt detta kära, gam

la och nya dels romantiska, dels tri

viala, som jag hittills tagit tacksamt 

emot, som en länge saknad gudagåva. 
Det kändes som att börja kritisera 

en mor, en syster. Man älskar sin 

mor, icke för att hon är älskvärd, 

•utan för att hon är mor, och med sys
ter gnabbas man kanske, säger några 

systerliga sanningar, men man kriti

serar inte inför andra, och nu skulle 

jag börja betrakta dem med kritiska 
ögon, se huru de taga sig ut jämför

da med det övriga Europas kvinno

värld. Men svenska äro och svenska 
bli de nog, huru flitigt de än ibland 

försöka att se utländska ut. 
För att nu först tala om det yttre : 

Svenskan är "chic" ; det som i ut

landet är överdrivet, håller sig hos 
oss inom vissa smakens gränser 

Sällan ser man här i Sverige en rik
tig "fågelskrämma", och till och med 

ett fult mode avvinnes sina bästa möj

liga sidor. 
En engelska är också "chic" .— så 

länge hon håller sig till sin "tailor-

made" ; fransyskan offrar allt för att 

vara modärn, högst modärn -f- smink, 

puder och etc. ; en tyska klär sig i 

det, som ser vackert ut i butiksfön

stret — om det klär henne spelar säl
lan någon roll. Men svenskan väljer 

sin toilett; huvudsaken är, att den 

sitter väl, "oftast är det gott tyg, don 

som duger". 
Men varför, I svenska kvinnoi, 

måsten I också börja att apa utländ 

skornas vansinnigt höga klackar, och 

därigenom få deras uppstående "får

fötter" ? Svenskans vackra gång och 

hållning, bekanta i hela Europa, bli 

snart nog en saga blott, och i stället 

ha' vi snart den vacklande gången, 

den svaga ryggen, det stjälpta bäcki 

net med alla ty åtföljande lidanden 

Det var ganska intressant att se, 

huru de olika ländernas kvinnor be

traktade frågan om rösträtten. De 

tyska kvinnorna arbetade med ett 

värdigt, filosofiskt lugn, men man 

märkte, framför allt i kvinnorörelsen, 

huru ofantligt olika den tyska kvin
nans ställning i hemmet, i staten, i 

traditionen alltid varit och är, jäm
förd med vår. Det patriarkaliska ele

mentet är ännu starkt framträdande 

med få undantag, och i de flesta fall 

behandlas mannen med "Ehrfurcht" 

emedan han är man! 
I England hördes ropet : "Give lis 

the vote!" "Giv oss rösträtt!" = en 

nådegåva från mannen ; och de van

sinnigt medel, som användes av 

många kvinnor för att visa att de 
voro värdiga denna "gåva", måste 

komma varje normalt tänkande män

niska att undra, om rösiträtt verkligen 

vore önskvärd för dessa tusenden av 

hysteriska "su>ffrågetter". 

Men den svenska kvinnan bad inte 

om nådegåvor. Hon visade teoretiskt 

att sund logik var liktydig med röst
rätt, hon visade praktiskt att hon 

dugde, till att vara fullt ansvarig män

niska, och när frukten var mogen, 
föll den. Men det är just när man 

tänker på, vad den nordiska kvinnans 
ställning varit, under sekler, jämförd 

med'det övriga Europa, som man för

står hennes attityd i just denna frå

ga. 
Jag har så ofta hört svenskor i 

England utropa : "Men finns här 

ingen allmänbildning i detta land ; 

människor tyckas vara okunniga om 

de enklaste fakta?" 
, Det är emedan engelskan nästan 

alltid ägnar sig åt något specialstudi
um, som så helt absorberar henne, att 

ingen tid blir övrig för allmänvetan
de, vilket hon också ofta betraktar 

som onödig barlast , även om det icke 

alltid går så långt som i ett bekant 
fall, då en ung studentska icke visste 

hur ett helt vanligt ord skulle stavas 

emedan hennes fack' var matematik 

— icke engelska ! 
Men sz'enskan har allmänbildning, 

icke blott den ytliga salongsbildning 

som är nödvändig för att kunna föra 
en någorlunda bildad konversation, 

utan att blâmera sig. Hon vet fakta, 
och har tillgodogjort sig dem. Hon 

är icke så tungrott gedigen som tys

kan, denna begraver sig i fakta och 

assimilerar dem i de yttersta detaljer. 
Men t. ex. vid en feriekurs i utlandet 

märker nian, att det är svenskan som 

vet något och kan tala. Därtill kom

mer ju i allmänhet svenskans språk

talang, som liksom de övriga nordbor

nas är utan jämförelse i det övriga 

Europa. Holländskan lär fort att ta

la främmande språk — men hennes 

accent ! 

Ett företräde har engelskan fram

för varje annan nation i världen och 

det är denna, vad tyskarna kalla 

"Schliff" = slipning. Tyskan är ge

digen, har guld i karaktären, men of
ta oslipat, fransyskan har förtjusande 

fernissa, men hos engelskan är det 

metallen själv söm är finslipad, och 

det kan icke skrapas av. Det är detta 

som gör umgänget så angenämt med 

den fint bildade engelskan, hon fin

ner sig till rätta i varje situation, hon 
behandlar en vän lika hövligt som en 

främling. Detta är något som sven

skan i allmänhet ännu kunde hava 

gott av att lära. En gammal engelsk 
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dam brukade säga om en och annan 

ung flicka: "Hon är så förtjusande, 

att man bara måste beklaga, att hon 

inte är ännu mer förtjusande! — 

Detta "kunde nog ibland tillämpas just 

på svenskan. Engelskan är icke n-on-

fchalant i vissa små sällskapsformer, 

där svenskan ofta tycker : "Det är in

te så noga". T. ex. med att besvara 

brev, inbjudningar, att genast tacka 

för en present. En engelska uppfost

ras att iakttaga dessa former. 
Ett genomgående karaktersdrag. 

som alltid förtjusar, fast det ju ibland 

förargar, är svenskans tvärsäkerhet, 

genomgående från torpartösen till 

grevinnan. Hos svenskar -heter det 

icke "I think", som man i England 

hör i varje sats, ännu mindre ameri

kanskan "I guess" ; det är så, ocb 

därmed basta! Min svenska Greta 

vägrade bestämt att säga "Not at ho
me", när jag icke kunde taga emot 

besök. Jag kunde förklara så mycket 

jag ville, att det var-ttt talesätt, icke 

/en osanning. — "När jag vet att nå

gon är hemma, står jag inte och lju

ger!" -— Färdigt;! — 
Men jag tycker om mina svenskoi 

för att de veta vad de vilja, äro ärliga, 

företagsamma och driva igenom nar 

de börjat på något. Duktigt folk! 

Gott humör ! Orädda ! 
"Hon bär som ett lysande skim

mer av sol ifrån hjässan till tårna . 

jag instämmer med Fröding, han har 

slagit huvudet på spiken. 
A—e. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

Dödstarantellan. 
Pantomin i 7 bilder av Julius Bittner. 

Bröllopsdagen. 
Sångspel i 1 akt av Leo Fall. 

Micarême. 
Opera i 1 akt av Jan Brandts-Buys. 

Lorensbergsteatern. 

RUGBY. 
Komedi i 4 akter av Wilhelm Speyer. 

Nya Teatern. 
Barken Margareta. 

rnLLDDiuii 
Göteborgs största och 
mest popjlära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Dramatiska teatern i Stockholm har 

haft långväga besök. Det är den 

landsflyktiga Konstnärliga teatern 

från Moskva, som efter en nästan sa

golikt lång turné genom Kaukasien 
till Wien, Berlin och senast Kö

penhamn slutligen nått Sverige för 
att å den svenska huvudstadens främ

sta scen skänka några oförgätliga 
prov på stor rysk skådespelarekonst. 

Truppen startade för ungefär 3 år se

dan i Moskva, men måste snart nog 

på grund av de förtvivlade förhål
landena i Ryssland ge sig ut på den 

europeiska turné, som skänkt dess 

cirka 30 medlemmar både uppehälle 
och berömmelse. 

Moskvatruppens främsta kraft är 
den ryktbare skådespelaren IV. J. 
Katschalow, en ståtlig, guldblond 
anglosachsisk typ, vars markerade 
skaldiska drag föra tanken till någon 
bild av Shelley eller Bums. Med en 

nästan fenomenal maskeringsförmåga 
förenar han den suggestiva inifrån 
upplevda människoframställning, som 

skapar karaktärer gjutna i ett stycke. 
Moskvapublikens förklarade avgud 

har Katschalow på scenen med för
kärlek förverkligat den ryska storlit

teraturens mest nationella gestalter — 
en Ivan i Dostojewskis gripande livs

skildring Bröderna Karamassow, 

Baronen i Gorkis Natthärbärget, Wer_ 

schinin i Anton Tchechows Tre syst
rar m. fl. 

Vid sidan av Katschlow märker 
man i övrigt den avlidne diktaren 

Tschechows änka, fru Olga Knipper-
Tschechowa, den utomordentliga 

framställarinnan av sin makes kvinn

liga gestalter, skådespelarna P. F. 
Ba.kschejew, A. Pawlow och N. O. 

Massalitinow för att nämna några av 
de främsta. Vidare en rad unga skå

despelerskor, begåvade och hängivna 

sin uppgift, med ryssinnans djupa, o-
beskrivligt tendra blick i lika sällsamt 

tendra och veka drag. 

Första föreställningen blev Gorkis 
Natthärbärget. Intrycket av dessa 

från sitt land så gott som fördrivna 
intelligenser, vilka på en främmande 

scen framställde Gorkis av ödets o-
lycksikast sammandrivna, mer "eller 

mindre märkta existenser, verkade 

från salongens synpunkt kanske sna

rast som en själsmålning — en gri
pande face av en stor och olycklig 

nations tragik — och rikedom. Av 
språket förstod ju flertalet icke mer 

än det rent fonetiska : ryskans egen
domligt musikaliska välljud, och dock 

förmådde varje typ fängsla och le

vandegöra sig själv. Den följande af
tonen gåvos Onkel Wanja, Bröderna 

Karamassow och Tchechows Tre 
systrar. Det ryska gästspelet, som 
skänkt rika och djupa intryck av sann 

och äkta konst, har även bidragit til! 
att ytterligare fördjupa vår längtan 
efter den fred, som skall möjliggöra 

för den exila intelligensen att slå rot 
och blom i den enda rätta jordmånen, 
den nationella. 

Ruth Almén 
den kända och framstående pianisten, 
gav den 20 januari i Göteborgs Or
kesterförenings konserthus en med 
stort intresse motsedd konsertafton, 
som måste betecknas .som en av de 

märkligare musikaliska konstnjut
ningar, man på länge bjudits. Afto
nen blev en angenäm överraskning i 

så måtto att här framträder icke alle

nast en betydande, sitt instrument 
moget och glänsande behärskande pi
anist utan även en betydande kompo
sitör — och diktare. Det var nämli
gen uteslutande egna kompositioner 

konstnärinnan vid denna sin konsert 
framförde, 2 sonater samt musik till 

ett antal sånger, vilkas text delvis 
skrivits av kompositricen själv. Man 

mötte här en egenartad och homogen 
musikalisk produktion som har sam
ma källas djupa, äkta och milt ve-

modsbetonade klangfärg. I sonaterna 
fängslade formgivningens säkerhet, 

partier av skönhet och storhet och av 
en så omisskänneligt äkta musikalisk 
diktarbegåvning att man för den gär

na glömde en del smärre utsvävningar 

i en för fantasien oåtkomlig kontur
löshet. Hur virtuost säkert komposi

tricen kan behandla ett enklare terna 
förrådde musiken till Gjorup Foraar, 

som skälvde av all vårens knoppande, 

lysande, överdådiga sinnesberusning. 

Medverkande vid konserten voro den 

danska sångerskan Edna Berthelsen 
och professor Michael Press. 

Det är att hoppas att vi för fram
tiden »ftare än hittills få njuta Ruth 

Alméns namn på våra konsertpro
gram. 

H. H, 

Stora teatern i Göteborg har låtit 

succésoperetten Amadeus XXV efter* 

trädas av tre en=aktare »Dödstarantel* 

lan», pantomim av Julius Bittner, 

»Bröllopsdagen», sångspel av Leo Fall, 

samt operan »Micarême» av Jan 

Brandts«Buys. När detta skrives har 

det första framförandet ännu icke ägt 

rum. Generalrepetitionen ger dock 

de bästa löften om framgång. 

Den världsberömde violinvirtuosen 

Mischa Elman, som f. n. befinner sig 

på turné i Skandinavien, ger den 29 

jan. kl. 2 e. m. en konsert å Palla* 

dium i Göteborg. I Stockholm, Kri* 

stiania och Köpenhamn, där han upp* 

trätt, har han hälsats med det mast 

entusiastiska bifall. Kritiken gör gäl« 

lande, att han icke bjott är en utom» 

ordentlig virtuos på sitt instrument 

utan även en djupt musikalisk konst» 

när. 

Utrikespolitisk 
överblick. 

Nedsummeringen av veckans utri

kespolitiska händelser ger till facit 
f öljande : 

Den nya franska regeringen, för 

vilken M. Poincaré står som chef, 

har framlagt sitt program, till alla 
delar så tyskfientligt, oförsonligt och 
aggressivt som man fruktat. Rege

ringsskiftet med dess seger för den 
franska militarismen har återverkat 

även på Washingtonkonferensen, som 
ännu, ehuru under synnerligen tröga 

former fortsätter sitt arbete, och kan 

måhända äventyra de resultat, som 
där ernåtts ifråga om begränsning av 

världens rustningsbörda. 

Huruvida Poincaré skall deltaga i 
Genua-konferensen är icke känt. En

ligt uppgift fördrar Frankrike för ett 
deltagande i konferensen att de tyska 

ombuden skola förbjudas att föra på 
tal revisionen a^ fredstraktaten och 
skadeståndsbestämmelserna, vilken 

ju är själva förutsättningen för en ny 

bättre tid! 
I England hava de oavhängiga li

beralerna under ledning av förutva
rande premiärministern Asquith för

sökt en stormlöpning mot det rege 

ringsblock, högern och de s. k. koali
tionsliberalerna, på vilket Lloyd Ge

orge stöder sig. Resultatet har bli
vit negativt. De oavhängiga liberaler

na, vilka företräda de engelska affärs-

Konsten att 
vara lycklig 

En berömd läkares råd. j 

II. 

Sträva efter tolerans. 
.. 

8. Det fordras allehanda för atti 
bilda en värld, och vi kan inte få leva-
uteslutande bland mästerverk. Sym-j 

patier och antipatier måste vi alla ha, 
men man bör försöka undvika att 
skaffa sig fiender. Ingen är ond allt
igenom — och ofta får man erfåra 

sanningen av ordspråket : "Att förstå 
allt, är att förlåta allt!" 

9. Bevara ditt oberoende ?— som 
Kipling säger: "Hjälp mig ätt und

vara alla människors bistånd, så att 
jag må kunna hjälpa alla människor, 
som böhöva hjälp". 

10.- Bevara också din humor; det! 

finns användning för den i varje kal
lelse -och behov av den också, och 

den är en stor hjälp både till lycka 
och framgång. 

11. Lika viktigt är även att ej för
lora sinnet för proportionerna. Detta 
behöver kanske uppövas något, ty un

der livets tidigare perioder är ni 

mera fallen för att låta hjärtat ; 
huvudet tala. 

Förmågan att se och fatta tillfället 
i flykten hör också hit. Gynnsamma 

tillfällen erbjuda sig åt alla — tvivla 

ej därpå. Naturligtvis finns det nå
got sådant som tur och otur, och 

detta kommer alltid att finnas lik

som fattigdom, synd och lidande, menj 

i en människas livsverk — likaväl 

som i tävlingarne på en idrottsplats 

— äro skenbart lättköpta framgångar, 
mindre beroende på tur, såsom den 

ytlige iakttagaren föreställer sig, än 

på den högsta konst, som döljer, att 
den är konst. . 

Somliga människor gå och vänta 
på att andra skola påvisa de gynn

samma tillfällena för dem, väcka upp 
dem, då de slumrat till, och driyai 

dem till handling. Andra däremot hal 
en medfödd förmåga att spåra upp! 
varje gynnsamt tillfälle, att handla 
raskt och i förhållande till sakens vikt 
och betydelse. 

Penningens plats. 

Giv ej penningen för stor betydel
se. Det är huvudsak i närvarande 

lid, men den borde ej tilldelas en så 
framskjuten plats av en självförsör

jande människa. Vi ha redan sett, 
att det finns saker, som äro höjda 

över -allt vad pengar heter — hälsa 
lycka, heder bl. a., för att nämna någ

ra exempel. Det finns många flera 
och många visa ord, som återkalla 

dem i ens minne, som t. ex. "Förlo
rade pengar är liten iförlust, förlora

de vänner är stor förlust, förlorat 
mod är den största förlust", eller Kip
lings: "Om", eller Shakespeares un
derbara tal, som han lägger i mun
nen på Polonius. 

13. Om du har odlat ditt sinne 
för proportion, så kommer du att bli 
behärskad i tankar och ord så väl som 

i handling. Du blir hovsam och tole-

kreftsarne, önska en revidering av 

Versaillesfreden, det tyska skadestån
dets nedskrivande och engelsk åter

hållsamhet ifråga om militära utfäs
telser till Frankrikes skydd. 

I Tyskland samlas hela folkets in
tresse om skatteproblemen, vilka mås

te betecknas som fruktansvärda, och 
för vilkas lösning arbetareklassen ön

skar en expropriation i stor stil av 
den burgnare klassens till^ ngar. Man 

tyckes nu hava uppnått enighet om 
ett inhemskt tvångslån på 40 miljar

der pappersmark, löpande med myc
ket låg ränta. 

Den nya irländska fristaten har 

haft en lycklig start i det att de mel
lan de katolska, republikanskt sin
nade landsdelarne, och de protestan
tiska, éngelsk-vänliga Ulster-grevska
pen, bestående motsatsförhållandena 
utjämnats och fullt samförstånd er-
nåtts. 

Påven, Benedikt XV, har den 22 

jan. skattat åt förgängelsen. Han var 
född 1854 och blev påve 1914. Den 

bortgångne var en man med stora ve
tenskapliga intressen och omfattande 
lärdom, varmt religiös samt en hän
given anhängare av fredsidén, något 

Göteborgsül?* 
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rant gentemot olika tänkande, du för

aktar ej detta livets goda, men du 
inser skillnaden mellan att bruka och 
missbruka det. Man kommer härvid

lag1 särskilt att tänka på tobak och al

kohol och på Kiplings förträffliga 
råd : ' Drick inte, för att en annan 
man är törstig". 

Ingen grämelse över det förflutna. 

Till sist blicka aldrig tillbaka med 
grämelse. Gamla tråkiga historier ur 
ens 'förflutna liv måste ju dyka upp i 

ens sinne ibland, men grubbla inte 
över dem — den vanan kan dra med 

sig, att du kommer att "sacka efter" 
i livets strid. Hur skall man kunna 

bryta med en sådan vana? Jo, genom 
att lägga an på, vad jag skulle vilja 
kalla "spårväxling", försök att tänka 

på glada och nyttiga saker i stället. 
Konsten att minnas har av någon med 
rätta definierats som konsten att 
glömma det oväsentliga. 

Blicka däremot för all del tillbaka, 
i den mån du därigenom kan dra 

ffiyfta av de erfarnheter du gjort, 
tillstå, då du tagit ett orätt steg, och 

besluta dig för att aldrig upprepa ett 

misstag, men grämelse över det, som 

H|te kan ändras, är något lika ofrukt
bart som att gråta över spilld mjölk. 

Om du hänger dig däråt, så kom

mer du snart att höra till dem, vil
kas! alla tankar ständigt kretsa kring 
dé två fördärvliga orden : "om blott". 

'Det viktigaste.. 

Jag har gömt till allra sist den vik
tigaste av alla frågor — frågan om 
den ställning man bör inta gentemot 

de ting, som ligga bortom vår jordis
ka synvidd. 

Vi äro alla ense om att smak och 

kän*slor variera, och att det finns rum 
i dèn här världen för mycket skilda 
meningar. Vilket sätter du t. ex. 

hggst — ditt förnuft, din vilja eller 
din fantasi? Nå ja, ditt svar kom
mer till en del att bero på dina per
sonliga känslor. Vilket skulle du helst 

vilja ha åstadkommit — en härlig ka
tedral eller ett nytt framsteg för ve

tenskapen, ett skönt poem eller en o-
pera? Åter beror svaret på individen. 

Det finns plats i denna värld för 
människor, som ha mycket olika syn 

på de ting, som verkligen äro av be
tydelse, och det finns plats för alla 

Victor Swenson & C:o 
Manufaktur- & Kappaffär 

35 Kungsgatan 35. 

KAPPOR, DRÄKTER & 
KLÄDNINGSTYGER. 
Stort och välsorterat lager av 
Kläden, Scheviot, Siden m. m. 
<&> för Kappor och Dräkter. 

HUR Ô DAG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift * 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

B ö r  e j  s a k n a s  
i något svenskt hem! 

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R M A S T E  
POSTANSTALT ELLER BOKHANDEL! 

de olika skolorna, som alla ha rätt 

att vara både framgångsrika och 

lyckliga, men jag tror ej, att du skall 
finna många verkligen' lyckliga män
niskor bland dem, som ej fått gåvan 

att tro på det, som ligger bortom allt 
vad människoförnuftet kan bevisa. 

Fredrika-Bremer-Förbundets sti-
pendier för 1922 kungöras -till ansö

kan lediga. Stipendierna äro dels fria 
stipendier och -dels länsstipendier, var

jämte utdelas stipendier ur fröken 

Hilda Nilssons fond och Johanna 

Kempes fond. Beträffande länssti

pendierna gäller som villkor, att sö

kande skall vara och två år omedel
bart före ansökan ha varit skriven i 
•det län, vars stipendium sökes. An
sökningar ställas före den 15 februari 
till Fredrika-Bremer-förbundets sti

pendienämnd, Klarabergsgatan 48, 

Stockholm. Närmare upplysningar 
erhållas genom sekreteraren, adress 
som -ovan. 

! G Y N N A  V A R A  

A N N O N S Ö R E R  
? 

JSunfer. 

med tvättbräda och rotborste vid tvät
ten. En enkel kokning med Tomtens 
Tvättpulver gör dem överflödiga, om 
Ni tvättar enligt bruksanvisningen. 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HANDSKKOMPANIET T5379 

Atelier Jonason 
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( Harald Holmqvist J 
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Kvinnornas Tidning till större sprid
ning? 

Redan från starten fick tidningen 
en stor läsekrets, men det är av vikt 
att spridningen blir mångdubbelt 
större. Därigenom möjliggör es ut
vidgningar och förbättringar i fråga 
om textavdelningen, vilka komma lä
sekretsen till godo, tidningen får stör
re betydelse och kan i ökad utsträck
ning vara kvinnorna till tjänst och 
nytta. 

Då Kvinnornas Tidning icke är ett 
företag, som tillkommit i affärssyfte 
och ej står i något partis eller någon 
sammanslutnings tjänst, anser den sig 
med gott samvete kunna vända sig 
till sin läsekrets med anhållan, att 
denna genom rekommendation till an
dra ville bidraga till att göra tidningen 
känd och spridd. 

Vi tacka på förhand för all god 
hjälp och hoppas att bliva i tillfälle 
att återgälda den! 

REDAKTIONEN 

Spådomen. 

Måndags barn : är fagert och fjärt, 
tisdags barn : blir var man kärt, 
onsdags barn : lider aldrig nöd, 
torsdags barn : får slita för sitt bröd, 
fredags barn: får det tungt ibland, 
lördags barn: dör i fjärran land, 

men barnet som födes en sabbatsdag 
blir lyckligt och glatt -och fullt av 

behag." 

och 
Stor sortering. 

Alla prislägen. 
(lodeaffären Commerce . 
2:dra Långgatan 20. - Tel. 40667, 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 

ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 
Kungs;aian &5. 

varom hans arbete for freden under 
världskriget vittnade. 

Mellan Turkiet (kemalisterna) och 
Grekland, vilka alltjämt befinna sig i 

krig med varandra, ehuru det är 
länge sedan några krigsrapporter av
hördes, synes ett fredsslut föreståen
de. 

Danmark hotas . av en arbetskon-

fliikt av oerhörd omfattning. Arbets-
gi v ar ne komma, med anledning av att 

arbetarne motsätta sig en lönereduk
tion och arbetstidens utsträckande, att 

genom- lockout avstänga 125,000 man 
från arbete. Arbetarne hota, som en 
motaktion, med strejk inom alla bran
scher, som ej beröras av lockouten. 

Strejken skulle komma att omfatta 
125,000 man. Förlikningsmannain-

stitutionen skall nu ingripa. 

Ett rykte har vetat berätta om nya 
habsburgska kupplaner med hänsyn 
till Ungerns konungakrona. Drott

ning Zita skulle därvid stått som till-
skyndare för sin äldsta sons räk

ning. Ryktet har icke besannats eller 
kanske planerna redan vid sin tillbli
velse korsats. 

Mademoiselle Exe. 
Av 

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

(5) 

Medan mrs Merrington gjorde en 
paus, förstummad av denna invänd
ning, öppnades dörren och mr Barnes 

inträdde. Hans ankomst var väl

kommen för hela sällskapet, ty det 
moln, av tråkighet, ' som vanligen 

hängde ever tébjudningar i detta 

grannskap, hade icke blivit skingrat 
av mrs Barnes tunna té och torra 

kakor. De enda ämnen till samtal, 
som funnos i denna den tråkigaste av 
alla årstider såsom vjägarnas och 
vädrets tillstånd, och undran när Cos
mo Foxe's skulle återkomma, hade 

blivit grundligt uttömda. Mr Harold 
hade försökt föra på tapeten sitt fa
voritämne : Den liberala regeringens 
missgärningar, men damerna voro allt 

för feminina att intressera sig för 
politik, och av mr Golding kunde han 
icke vänta understöd. Denne, med 

tydliga veck i pannan, låtsade läsa 
någon kyrklig tidning han funnit på 

ett bord bredvid. Det hade kommit 

så långt, att lady Duncombe och mrs 
Mason allvarsamt överlade huruvida 

kyrkoherdens fru i Tidbury icke möj

ligen kunde hava arbete för ännu en 

jungfru, om hon inrättade sitt hus 
något annorlunda. 

"Jag hoppas ni har roligt", sade 
Evelyn ironiskt i låg ton till made-, 
moiselle Exe. 

"Mycket roligt, täck —" 

"Det är mycket livligt, icke sant?" 
"Ah, par exemple, nej. När ni 

engelsmän ha roligt, äro ni aldrig liv
liga. Ni göra allting på ert eget vis. 
Men det är mycket intressant." 

Mr Barnes inträde och hälsningar

na som följde, blevo ett välkommet 
avbrott, och där kom nytt liv i det 
döende samtalet. 

"Du komer sent, min vän", sade 
mrs Barnes och gick över golvet med 

en kopp té till mannen, som stod nära 
bredvid mr Golding och mademoisel
le Exe. 

Ja. jag tittade just in i kyrkan, 

där skolbarnen övade sig med kyrko

kören. Mr Morris håller just på att 



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

Personlig hygien 
i influensatider. 

Det finns icke något universalme
del mot influensa, men erfarenheten 
har visat att det är åtskilligt man kan 
göra för att förhindra, dels att man 
själv och andra bliva smittade, dels 
att sjukdomen kompliceras och däri
genom blir livsfarlig, skriver d rr Jo-
hanne Naeser i den danska tidningen 
"Tidens Kvinder". Man vet ännu 
icke med visshet vad som framkallar 
influensa, men det är otvivelaktigt, 
att smittan överföres direkt från män
niska till människa, antagligen genom 
avsöndringar från näsa och mun. 
När man hostar och nyser slungas o-
taliga vätskepartiklar, innehållande 
smittämnen, ut i luften. Själva luf
ten blir på så sätt smittoförande. 

För att skydda sig mot smitta är 
det tillrådligt att undvika att komma 
i nära beröring med sjuka. Man bör 
under den tid, epidemien varar, låta 
bli att gå på möten eller tillställningar, 
där många människor äro samlade. 
Även spårvagnarne är det bäst att 
undvika. 

Därjämte bör man akta sig för allt 
som kan nedsätta motståndskraften 
mot snuva : förkylningar, drag, dam
mig, oren luft, för tunna kläder (ur-
ringade klädningar) och våta skodon. 
Har man varit ute och fötterna kän
nas kalla, bör man byta skodon och 
hälst även strumpor. 

Flertalet husmödrar komma på ett 
eller annat sätt i beröring med sjuk
domen — det faller ju på deras lott 
att vårda de i hemmet insjuknade. 
Det gäller för demi att hålla krafterna 
uppe för att icke själva falla offer 
för sjukdomen. De böra spara sig i 
den mån de kunna genom att låta icke 
nödvändigt arbete bliva liggande' tills 
friskare, mindre ansträngande tider, 
att taga sig så mycket vila de kunna 
och skaffa sig tillfälle att andas frisk 
luft. 

För var och en gäller att skölja 
munnen och tvätta händerna före 
varje måltid. Till gurgelvattnet kan 
gärna, men med måtta, något antisep 
tiskt medel tillsättas. 

Har man blivit smittad och känner 
sig sjuk, har man endast ett att göra 
— att lägga sig mellan lakan. De 
törsta dagarna då man vanligen kän
ner stark motvilja mot att äta, skall 
man avhålla sig från fast föda, men 
däremot kan sådan i flytande form 
gärna tagas. Varm dryck bör använ
das rikligt. Stiger temperaturen över 
38'grader och patienten plågas av 
huvudvärk, häftig hosta och smärtor 
i halsen, bröstet eller lemmarne, bör 
läkare tillkallas. 

Den sjuke skall vid hostning och 
tiysnirig hålla näsduken för mun och 
näsa. Näsduken bör bytas ofta, och 
när den lägges undan, vecklas in i 
papper. Före tvättningen bör den 
ligga i starkt såpvatten under ett 
dygn och smittämnena'därigenom för
störas. Den sjukes nattkläder och la
kan, som bliva våta av svett, böra vid 
bytningen behandlas på samma sätt 

Det är synnerligen lämpligt att den 
som sköter de sjuka, under detta sitt 
arbete är iförd ett stort omslutande 
ärmförkläde, vilket begagnas endas.* 
i sjukrummet. När hon lämnar detta 
för att utföra annat arbete, bör hon 
omsorgsfullt tvätta händerna. Hon 
skall därvid använda ett särskilt 
handfat, och, naturligtvis, egen hand
duk. 

Efter genomgången sjukdom bör 
man icke stiga upp, förrän läkaren 
givit sin tillåtelse eller några dagar 
efter det att febern lagt sig. Det har 
nämligen visat sig att temperaturen 
de första dagarne efter ett influensa-
anfall är under den normala. Man är 
sålunda ännu icke frisk utan befinner 
sig i ett svaghetstillstånd, under vil
ket man är utomordentligt mottaglig 
för s. k. följdsjukdomar, särskilt 
lunginflammation. Denna fara för 
minskas, om man håller sig i sängen 
tre—fyra dagar efter det att febern 
har släppt. 

En mycket viktig sak är, att både 
friska och sjuka hålla kuraget uppe 
och ängslan på avstånd. Man har icke 
heller särskild anledning till oro. De 
patienter, som kunna hålla sig hem
ma under sjukdomen och där få goc 
vård samt vidare äro försiktiga den 
närmaste tiden efter vederfåendet 
(man känner sig ofta mycket trött 
efter genomgången influensa) hava 
de allra flesta fall mycket goda utsik
ter att utan större svårighet klara upp 
ett influensaanfall. 

Springflickan. 
Hur många gånger har hon inte 

förargat oss, bragt oss ur humör med 
sina tusen och ett fel, springflickan, 
octflîur många gånger ha vi inte läst 
lagen över henne, antingen tyst för 
oss själva eller med åskan ljudligt 
urladdande sig över hennes skuldbe 
lastade huvud. Det är inte tu tal om 
det — hon är tålamodsprövande. 
Fruktansvärt ! 

Men vi glömma, att hon är ett barn, 
och ännu icke riktigt inpassad i ar-
betsselen, som är tung för hennes 
smala axlar. Ett barn som förgäter 
plikt och skyldigheter inför allt som 
appellerar till hennes nyfikenhet och 
otroligt livliga fantasi : ett grannt 
skyltfönster, ett möte med en annan 
springflicka med proppfull språklåda 
i ett gathörn, en hatt som flyter i ka 
nålen, brandkåren som i all sin makt 
och prakt stormar fram. Ett barn 
prässat in i arbetslivet, i en enformig 
långttråkig sysselsättning, medan 
hennes lyckligare lottade jämnåriga 
ännu befinna sig i de glada lekåren, 
skyddas och hägnas av goda hem, 
njuta av friheten och sitt sorglösa 
väsen. 

Förövrigt vad blir det av spring
flickan? Hon har icke varit det, men 

kanske hon nu börjar bli en motsva
righet till springpojken, han som, i 
likhet med sina föregångare, om 30 
—40 år skall sitta i de stora företa
gens direktörsstol? Det är faktiskt en 
ny springflickstyp, som håller på att 
utveckla sig och som i mångt och 
mycket påminner cfm den bästa 
springpojkstypen, vaken, intresserad, 
intelligent, sorglöst modig, med af
färstagen inne och högtflygande 
framtidsplaner. 

Tillåt mig presentera henne! 
Hon befinner sig i fjortonårsåldern 

denna högst kuriösa ålder, då de 
barnsliga behagfulla rörelserna efter-
trätts av en fruktansvärd kantighet 
och oförmåga atti behärska händer 
och fötter, vilka kollidera med allt 
inom räckhåll och ställa till fullstän
diga massakrer bland glas och pors
lin, i en ålder då humöret, brådare 
än aprilvädret, skiftar från gråaste 
grått till klaraste himmelsblått och 
då hjärnan nyckfull och oberäknelig 
ibland synes totalt renons även på 
det enklaste förnuft, ibland förefal
ler nästan överraskande klippsk och 

förslagen. 
Hon är lång och smal, torr som en 

trästicka. Denna magerhet förundrar 
och oroar henne, och hon betvivlar 
att hon någonsin skall få den runda 

stiliga" fason, som de stora flickor
na ha. Hon suckar dystert antingen 
över detta sorgliga framtidssperspek-
tiv eller över något annat av de tu
sen bekymmer som kvälja ett flick
hjärta, men i nästa ögonblick är hon 
åter den leende solvarg hon i sina 
bästa stunder företer och gnolar den 
nyaste slagdängan: "Varför bygger 
Noak en båt ? Som en galning bär du 
dig åt! Bygga båt uppå land? 
Långt fjärran från strand??!!" etc 

Hon har kvicksilver i ådrorna. 
För att kunna hålla sig stilla, när hon 
tar emot en order, står hon på ett 
ben. Hon kan uträtta ett ärende 
snabb som en vessla och hon kan slä
pa sig fram som den ohyggligaste 
snigel. Hon är brådmogen och har 
reda på allt, som ännu borde vara 
fördolt för henne, men hon är frisk 
och renhjärtad och "allt det där är 
ju bara fånigheter". 

Hon har hundra järn i elden. Hon 
har sitt arbete, hon hjälper till hem
ma och ser efter lillebror, hon är mec 
i ungdomsföreningen, i logen, i sy-
klubben och i dramatiska studiecir
keln. Hon är specialist på bio och 
imiterar i minspel och hållning 
med dråplig effekt! — de stora film
stjärnorna Norma Talmadge och Glo
ria Swanson, när hon ibär in en té 
bricka eller driver trottoaren fram 
ett ärende. 

•— Jag tycker inte om- fruar, dekla
rerar hon. Dom säger samma sak fle
ra gånger, som om man vore felaktig 
på förståndet. Jag trivs bäst med 
självförsörjande fröknar som ja 
själv ! 

Hon skall bli affärs-kvinna. 
— Jag försökte mig som barnflic

ka, berättar hon, men det låg inte för 
min röst. Det var fyra rackarungar, 
den äldste var sju år, den yngste två 
och han ledsnade på att gå,så jag fick 
bära honom. 

Han var inte så stor, när vi gick 
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hemifrån, men han växte — väldigt! 
Till sist var det en riktig jätteunge, 
och så sprang dom andra ifrån mig, 
det kom cyklister och bilar och åkar-
kärror och jag trodde jag skulle bli 
tokig. Och så gick jag hem med dom 
allihop och sa' : Fyra barn är alldeles 
för mycket för en flicka vid min. ål
der — adjö! Jag tänker gå på fa 
'brik. 

— Men det gjorde jag inte. Jag 
kunde kommit på gardinfabriken. 
Gör det inte, sa' en bekant tös där. 
Det är så sorgesamt. Du får sitta 
dagarne i ända och klippa sönder 
spetsvåder —det är spetsar för enk
lare lik. Det står 'invävt "Sov i ro" 
och "Vila i frid", och det lägger sej 
på humöret och så får man sår på 

fingrarne efter saxen. — Jag gick 
inte dit — jag är spökrädd! 

— Nej, jag tänker bli affärskvin
na. Inte sitta och knacka på maskin 
— det ger inga pengar. Spekulation! 
Att tjäna pengar går som ett nix. 
Jag fick en liten, liten parfymflaska 
av en fröken och gjorde fina affärer. 
Samma kväll sålde jag två droppar à 
25 öre droppen till min stora syster, 
som skulle på bal, och barnen hemma 
i gården fick stryka av korken på 
kläderna för 10 öre strykningen. 

En annan gång köpte jag en por
trättram à 2 : 50 och satte in ett sti
ligt vy, ett hundhuvud à 25 öre. Så 
amerikanskt lotteri hemma i gården 
— 15 kr. i kassan! 

Men det bästa jobbet var med en 
vattenkanna — ja, just en vatten
kanna! 

— Vad vill du ha på födelsedagen 
mitt kära lilla barn? sa' pappa. — 
En fin Vattenkanna som dom har 
trädgården. — En v-a-tt-en-ka~nn-a ? 
Vad skall du ha den till? Vi ha ju 
ingenting att vattna! — 

Men jag fick vattenkannan, en våd
ligt fin en. Så vandrade jag upp på 
körrgår'n, fyllde henne med vatten 
vid vattenkastaren och gick bort till 
en grav, där en gammal fru gick och 
stökade. 

— Behövs det kanske litet vatten 
till blommorna? sa' jag och neg. — 
Äh mitt lilla barn, vad det var rart 
sa' hon. Och så gav hon mej 25 öre. 
Jag höll på hela eftermiddagen med 
att passa upp fruar och fröknar med 
vatten och på lediga stunder bar jag 
vatten till dom fattiga gravarae, där 
ingen var, och gav blommorna vatten. 
På kvällen när jag kom hem hade 
jag med mig dubbelt så mycket pen
gar som den fina kannan kostat. — 
Du är då alldelas omöjlig! sa pappa. 

—• Det var en annan gång — 
Men nu hotade intervjuen att bli 

för lång. Den lilla slamimertackan 
nedtystades och avskedades. — Pre
sentationen är gjord — kan man inte 
i henne se den blivande kvinnliga 
storspekulanten? Gryet finns alldeles 
säkert. 

Crayon. 

SKÖNHET 
är makt, det vet varje kvinna. En välvår
dad kropp är sällan ful, en obetydlighet 
kan förbättra ett utseende. A Fysikaliska 
Institutet erhållas de sakkunnigaste råd och 
anvisningar i allt som tillhör skönhetsvård. 
Engelbrektsgatan 7, 2 vån. Tel. 18457. Mot
tagning 11—2,5—7. 

OBS.! Rådfrågningar kostnadsfritt. 

Kurs i Konstsömnad 
och Fransk Linne söm. 

Anmälningar mottagas fortfarande till för
middagslektionerna mellan 11—4. Beställ
ningar emottagas på Ullklippning och pårit-
ning för eget arbete. Tel. 1528L 

NI. PERSSON, 
Vasagatan 17, vänster i porten, 2 tr. 

Verner Magnusson 
Kött- Si Fiäskaffär 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Vnctustri-JlrB. 
Jlurora 

Ooreaoffo 

Ind.A.-B AURORA, Götebcrg, S Vägen 3&5 
utfor förstklassigt VnamM-jjrn. 

Försilvring 
Förnickling 
Reparationer etc. 

till billigaste pris. 

Telf. 3673, 13608. 

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 Bomuils-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3(orsgatan 15 

Did Förkylning 
Tusentals erkännanden härom. 

äro Turions Men-
tholkarameller de 
bästa som finns. 

Fås i Apotek och Affärer 

antalet 2,428, på grund av arbetslös
het, nöd och långvarig svält, vartill 
kommit konsulernas vägran att läm
na visum till andra länder,tvingats att 
va släktingar och vänner, tvingats att 
söka sin utkomst medels ett osedligt 
leverne, varefer de av myndigheterna 
inrangerats bland de prostituerade. 
De olyckliga tillhöra alla samhälls
klasser. 

Norske Kvinders Nationalraad har 
omedelbart tillställtt prof. N. ett för
sta bidrag på ett tusen kronor för den 
planerade hjälpaktionen och därjämte 
föranstaltat en allmän insamling bland 
Norges kvinnor. 

Liknande insamlingar torde kom
ma att göras även i andra länder. 

Ett nödrop från kvinnor. 
Professor Frithiof Nansen, av 

Folkförbundet utsedd till högste full
mäktig för de ryska flyktingarne, har 
i denna sin egenskap mottagit en bön-
fallan om hjälp från ett stort antal 
ryska 'kvinnor, vilka som flyktingar 
uppehålla sig i Konstantinopel och av 
de allierade makternas polismyndighet 
därstädes uppförts bland de prostitue
rade. Professor Nansen, som saknar 
erforderliga penningmedel för en 
hjälpaktion, låter nu nödropet gå vi
dare till världens alla kvinnliga orga
nisationer med en inträngande bön om 
ekonomiskt understöd. 

Det till professor N. ställda brevet 
från Konstantinopel meddelar, att de 
ifrågavarande /'ryska kvinnorna, till 

Brevlåda. Olga Walion: Tack för 
uppslaget, vilket vi redan förut tänkt på. 
Skulle Ni vilja göra oss ett besök på redak
tionen för muntlig överläggning? 

— En del insändare måste överstå till 
ett kommande nummer. Detsamma är för
hållandet med Giftermålsbalken, vars nästa 
avsnitt behandlar "Hushållsutgifterna" och 
" Hushållspängarne".' 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Norrbottens Kuriren. 
Nyhets- och annonstidning för Luleå 

stad och Norrbottens län. 

Upplaga 11,000 exemplar. 

DAMER, SEN HIT! 
Champonering med frisering utföres 

för 2:75 Hårbehandling för mjäll och 
håravfall med elektriska strålar eller 
vibration, 10 gånger 15 kr. Brudar 
klädas billgt. Ansiktsbehandling. Hår
arbeten, även eget hår omarbeias, häm
tas efter tillsägelse. Elever emottagas. 

Andrées Damfrisersaiong 
(lnneh. Anna Smitt). 2:a Långgatan 32. 

Tel. 42259. Närmaste spärvägshållplats: 
Värmlandsgatan. 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor-

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

lära dem det där nya 'Benedictus'. 
Vänd till mr Golding frågade han: 
"Hurudan kyrkokör har ni funnit i 
Barton?" 

"Jag har alls ingen reda på kyrko
kören" svarade kyrkoherde Golding 

kort. 

Mr Barnes gjorde stora ögon och 
mrs Barnes såg. strängt på dfen talan
de. Under andra förhålanden hade 
hon icke låtit ett sådant svar passera 
utan anmärkning, men nu absorbera
de mademoiselle Exe hela hennes in

tresse. 

Samtalet blev mycket livligt, alla 
de närvarande tillhörde en eller an
nan kyrkokör, och var och en hade 
något att berätta om sin kör, och då 
ansåg mrs Barnes att det gynnsam
ma ögonblick kommit, då hon kunde 
börja sitt förhör. Som inledning hos
tade hön-lätt, vände sig därpå till ma
demoiselle Exe o. med den onaturligt 
forcerade röst, som folk så lätt an
taga* när de särskilt önska, att deras 
ord skola verka spontant och allde
les oöverlagda, sade hon : 

"Jag hör, att m är ovanligt skick
lig- i mtfsik, mademoiselle. Har ni 

haft mycket övning i att öva in körer, 
jag menar förstås kyrko-körer ?" 

"Nej, tyvärr, madame." 
"Jag har hört, att några av våra 

kyrkokörer i utlandet skola vara all
deles utmärkta; jag menar i den ang
likanska kyrkan. Jag vet inte, om ni 
tillhör anglikanska kyrkan?" 

Den sista satsen, ehuru icke en di
rekt fråga, väntade dock tydligen på 
ett svar, och mrs Barnes gjorde en 
paus. 

Mademoiselle tvekade endast ett 
ögonblick, men under detta ögonblick 
flög hennes blick från den ene till 
den andre i trion : Mr Barnes stod 
ännu vid ena sidan av henne och 
läppjade på téet, mrs Barnes styv ocn 
avvaktande framför henne samt mr 
Golding, som hade kastat undan mr 
Barnes kyrkotidning med ett halvhögt 
mummel: "skräp", och som nu var 
idel öra vid dialogen. 

Så slog hon ned ögonen och sade 
halvt vemodigt: "Nej, tyvärr, mada
me, jag har ofta önskat bliva med
lem av eder förtjusande kyrka, men 
där äro olyckligtvis så många svårig
heter i vägen." 

"Svårigheter?" sade mr Barnes och 

"Vilka äro satte ifrån sig tekoppen, 
de svårigheterna?" 

"Jo, för det första", och mademoi
selle Exe började räkna på fingrarna, 
som om hon hade en lång lista att 
genomgå, "så är det frågan om den 
'apostoliska successionen'. Jag har 
aldrig kunnat få klart för mig, om 
anglikanska kyrkan erkänner den el
ler icke." 

"Är det det hela!" utropade mr 

Golding. 
"Vi anse den ju icke för en tros

artikel, sade mr Barnes och såg mörkt 
på mr Golding, retad av hans ton. 
"Mèn denna fråga är dock av ytters
ta vikt, ty därpå vilar hela engelska 
prästerskapets rättighet att utöva al
la kyrkliga funktioner, som äro av 
noll och intet värde om vi icke äga 
den 'apostoliska successionen'." 

"Ja, det är precis som mr Jones 
brukade förklara frågan för mig", 
sade mademoiselle Exe och knäppte 
ihop händerna. 

"Jag tillåter mig förfäkta en all
deles olika mening än såväl mr Jo
nes som mr Barnes", sade mr Gol
ding, och såg ut som en fäktare, som 
förbereder sig till kamp. Vår rätt 

att utföra, vad mr Barnes kallar kyrk
liga funktioner, jag förmodar han 
menar: hålla gudstjänst, har ingen
ting med den apostoliska successio
nen att göra, som vi för övrigt aldrig 
haft." 

"Det är alldeles samma ord, som 
mr Brown brukade säga", utropade 
mademoiselle Exe med förtvivlad 
röst. "Madame inser nu, hur ytterst 
svårt detta gör saken för en utlän-
ding." 

"Det är ingen svårighet alls", sade 
mrs Barnes, och såg lågande av vrede 
på mr Golding. "Om ni bara vill lyss
na till mr Barnes, så skall ni få höra, 
huru solklart han gör det för er och 
vem som helst, att vi verkligen äga 
den apostoliska successionen." 

"Jag utmanar honom att bevisa 
det", skrek mr Golding, röd i an
siktet. 

Mr Barnes hade allra helst velat 
uppskjuta debatten till en lämpligare 
tidpunkt, men både mrs Barnes och 
mr Golding voro alltför heta och 
stridslystna för att tåla något upp
skov, och en diskussion uppstod, som 
närmast kunde kallas gräl —och ma
demoiselle Exe och hennes svårig

heter voro snart glömda i stridens 
hetta. Kampen rasade ännu, när mrs 
Merrington kände sig nödsakad taga 
avsked tillika med sina följeslager-
skor. Hon åkte hem, men de båda 
andra ville hällre gå sakta till fots. 

Det var stilla och ljuvligt och svalt 
utanför prästgården. De stodo några 
ögonblick vid grinden, och blickade 
tillbaka över kyrkogården och träd
gårdstäpporna med en behaglig känsla 
av lugn efter stormen. Det hade 
regnat förut på dagen, och ännu 
hängde tjocka moln över nästan hela 
himlen, blott i väster hade molnen 
höjt sig och där låg en strimma av 
rent, blekt guld, som speglade sig i 
den glidande strömmen och de vatten-
dränkta ängarna. Den lätta, uppsti
gande dimman skapade en mystisk 
dunstkrets kring kyrkans tunga mu
rar och de svarta massorna av taxus-
buskar utanför. Genom kyrkans må
lade fönster glänste färgat ljus likt 
skimrande ädelstenar i halvmörkret. 
Barnen sjöngo ännu där inne; kyrk-
dörren stod öppen och man hörde 
deras friska, unga röster, stödda av 
orgelns brusande stämma, rulla ut 
såsom i triumf : "att giva ljus åt dem, 

som sitta i mörker och dödens skug
gor och att leda våra fötter på fri
dens väg". 

Mademoiselle Exe smålog, då hon 
lyssnade, och Evelyn tyckte sig höra 
ett ljud, som var besynnerligt likt och 
dock olikt ett skratt. Hon såg has
tigt och nyfiket på den egendomliga 
profilen, skarpt avtecknad lik en kamé 
mot den gyllene skyn, och i detta 
ögonblick var den henne främmande, 
verkade störande, disharmoniskt i 
den fridfulla engelska omgivningen. 

"Finner ni något komiskt i de or-
cen?" frågade den unga flickan. 

"Komiskt? Åh nej. Men sjungna 
på ett sådant sätt, i ett sådant land 
som detta, komma de mig att småle, 
såsom man 1er åt.. . Mitt' förtjusan
de barn, har du en aning vad 'dödens 
skugga' är?" 

"Nej", svarade Evelyn med en lätt 
rysning — har ni?" 

"Jag? JaE' är en av dem, som leva 
under 'dödens skugga'. Kom, det är 
sent, vi få gå." 

(Forts, i nästa n :r.) 

N:0 G .  2:dra årg. 6 Februari 1922. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

. sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje Måndag. 

Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons-och ekonomiavdelningen : EDITH R1CKBERG 

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

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: - Va år Kr. 3:75. 

Lösnummer 20 öre. 
F. A B HVAR 8 DAGS TRYCKERI, GÖTEBORG, 1922 

Riksdagsbrsv. 
Av de grundlagsändringar, som an

tagits av kamrarna strax vid riks
dagens början, har den, som rör sig 
om referendum, en liten förhistoria, 
som det torde vara lämpligt att refe
rera. Olika åsikter ha rått huruvida 
enligt svensk grundlag allmän folk
omröstning kan råda. Vid 1921 års 
riksdag antogs såsom vilande ett 
grundlagsändringsförslag avsett att 
göra slut på denna osäkerhet. I detta 
stadgas att om det i någon fråga an 
ses nödigt att fiora folkets mening 
kan genom av konungen och riksda 
gen stiftad lag beslutas att denna 
fråga skall underställajs konsultativ 
folkomröstning. Det stadgas vidare 
att i denna folkomröstning skola äga 
deltaga de som äga rösträtt vid val 
till andra kammaren. Hur omröst
ningen i Övrigt skall anordnas, fråge
ställningen m. m., äro saker, som det 
blir riksdagens och regeringens sak 
att i den för varje särskild omröst
ning stiftade lagen besluta. 

På förslagets genomförande yrkade 
förbudsvänner, liberaler och socialde 
mokrater, bondeförbundarna voro de
lade, högern var emot. Mot anmärk
ningen att folkomröstningen är ett 
avsteg från den parlamentariska de
mokratiens väg påpekades, att dess 
resultat ju enbart komme att bli råd
givande, icke beslutande, och att då 
det är riksdagen, som äger att bestäm
ma när sådan omröstning får äga 
rum, är det ju riksdagen, som har 
institutets användning i sin makt. 

Förslaget antogs' med ganska stor 
majoritet i båda kamrarna. 

Ett annat vilande förslag var det s. 
k. värnpliktsstrecket, som innebar, att 
värnpliktig, ,som icke fullgjort honom 
åliggande värnpliktsövningar, icke 
skall ha rösträtt. Till försvar för slo

pande av strecket androgs bl. a. att 
sambandet mellan rösträtt och värn
plikt brutits därmed att kvinnorna 
fått rösträtt. Eftr korta debatter 
antogs förslaget, i andra kammaren 
t. o. m; utan votering. 

H. S. 

De icke välkomna 
och hur man befriar sig från dem. 

Ideal. 
En engelsk skolman mr Norwood, 

framstående lärare vid Marlborough 
College, uttalade nyligen några an
märkningsvärda ord, och ur hans tal 
låna vi ett par fragmentariska utdrag. 
De kunna nog passa in även på vårt 
eget land. 

"Många hoppades att vi genom kri
gets lidanden skulle ha blivit så späk
ta och förändrade, att världen komme 
att automatiskt reformera sig själv 
och politiken att besjälas av en ny an
da. Under början och de tidigare ske
dena av kriget stodo vi på en högre 
nivå än vi någonsin stått, men vi kun
de icke hålla oss kvar på denna nivå. 
— Carlyle säger : "Sällan händer det, 
att ett helt folk verkligen tror på 
något, som det icke kan se och ta' 
På, men när det har vunnit en sådan 
tfo, så är dess historia själsupplyf-
tande och värd att minnas". — 

Låtom oss minnas att 1914 i krigets 
tidigare dagar folk ägde en sådan tro 
På idealen, och minnet av dessa da
gar är själslyftande och minnesvärt. 

Hos barnen ligger framtidens 

Det visar sig nästan alltid, när lag
stiftningen genom nya förordningar 
söker rätta till ett samhälleligt miss
förhållande, mot vars fortbestånd den 
allmänna rättskänslan på ett avgöran
de sätt uppreser sig, att enskilda indi
vider, vilka finna de nya bestämmel
serna för sig obekväma, söka utvägar 
att kringgå lagen. 

Så hava förhållandena utvecklat sig 
även i fråga om 1917 års lag om barn 
utom äktenskap. 

Tidigare rådde den åskådningen, 
att samhället i sedlighetens intresse 
och för att hålla antalet utomäkten
skapliga födelser nere, skulle i minsta 
möjliga mån bekymra sig om de s. k. 
oäkta barnen och deras hårda öde. 
Den enda hjälp samhället lämnade 
dem var fattigunderstöd, då detta var 
oundgängligen nödvändigt, varjämte 
domstolarne, när rättegång anhängig-
gjorts mot barnafadern, kunde ålägga 
denne att utbetala ett nödtorftigt upp-
fostringsbidrag, "tills barnet sig självt 
nära kunde". 

1917 års lag om barn utom äkten
skap bryter fullständigt med den 
gamla åskådningen i denna fråga. 
Samhällets sedlighetsnit går icke 
längre ut över de oskyldiga barnen, 
utan riktar sig — vilket ju bör vara 
av betydligt kraftigare verkan — mot 
föräldrarne och särskilt mot fadern, 
utan att dook låta honom undergå 
en hårdare medfart, än vad som kan 
anses rättvist. , 

Den nya lagen stadgar, att det 
utomäktenskapliga barnet av föräld
rarne skall njuta uppehälle och upp
fostran icke nödtorftigt längre utan 
efter "ty med avseende å båda.föräld-
rarnes villkor må anses skäligt". Be
stämmelsen innebär, att barnet skall 
tillerkännas en levnadsstandard, som 
överensstämmer med föräldrarnes, om 
dessa äro socialt och ekonomiskt jäm
ställda, och eljest en, proportionerligt 
avpassad efter moderns och faderns 
levnadsvillkor. 

Lagen ger i regeln modern vårdna
den om barnet. I begreppet "vård
nad" ingår rätten och plikten att ha 
omsorg om barnets person och att fö
reträda det utåt i avseende på person
liga angelägenheter. 

Underhållsskyldigheten, vilken icke 
innefattas i vårdnaden, åligger båda 
föräldrarne och skall av dem fullgö
ras efter varderas förmåga. Så län

hopp. Under kriget bäres man på en 
våg av självuppoffring och entusi
asm, och det är från kammen av den
na våg. som vi kunna skåda "Löftets 
land". Detta är ett verkligt land, icke 
en Fata Morgana, och om vi hava 
förlorat det ur sikte, om vi äro nere i 
dalen mellan två höga vågor, en dal 
av missräkningar, förlorade illusio
ner, så skola barnen, ungdomen sti
ga upp på nästa våg ... Vägen upp
åt — Kristi väg — kallades den i 
kyrkans första dagar — är den enda 
väg, som leder uppåt, men religionen 
kan icke läras, den måste växa in
ifrån, framkallas, utvecklas genom 
personliga föredömen. Vilja vi där
för inverka på den kommande gene
rationen, så sker det icke genom att 
lära utan genom att leva Kristendom. 

ge modern har vårdnaden om barnet, 
anses hon dock härmed fullgöra sin 
skyldighet, och hon kan ej åläggas att 
även utgiva kontant bidrag. Kostna
derna för barnets uppehälle och upp
fostran komma därför att påvila fa
dern. Det utomäktenskapliga barnet 
har rätt till underhåll minst i femton, 
högst i aderton år. Om dess anlag 
och omständigheterna därtill föran
leda, kan det dock göra anspråk på en 
högre utbildning, även om den skulle 
komma att sträcka sig utöver den nyss 
angivna åldersgränsen. 

Slutligen är att märka, att under
hållsskyldigheten fortbestår även se
dan barnet hunnit vuxen ålder, om 
det genom sjukdom eller liknande är 
oförmöget att självt iförsörja sig 
och icke har någon närmare försörj 
ningspliktig, t. ex. make, att lita sig 

till. 
Det är, som synes, en betydande e-

konomisk börda som i form av under
hållsskyldighet påvilar fäderna till 
utomäktenskapliga barn. 

Det framstår också för många av 
dem som synnerligen angeläget att be
fria sig från denna börda, och en ut
väg har även hittats i 1917 års lag 
om adoption. 

Genom adoption övergår nämligen 
de naturliga föräldrarnas rättigheter 
och skyldigheter på adoptivföräldrar-
rie. 

Om man undersöker de stora tid 
ningarnes annonsspalter, skall man 
där finna talrika annonser om adop
tion. Det är föräldrar, som mot en 
kontant gottgörelse av några tusen 
kronor vilja köpa in sina utomäkten
skapliga ba'rn i andras hemj och per
soner som mot en sUmma i ett för allt 
äro villiga ätt adoptera; sådana barn. 

Denna trafik, vilken är så omfat
tande,- att man givit den beteckningen 
"Handeln med småbarn", synes äg
nad att ingiva de största farhågor 
med hänsyn till de adopterade bar
nens öde. Genom adoptionen få bar
nen nämligen de äkta barnens ställ
ning, och deras vård övervakas icke 
av myndigheterna i annan mån än vad 
fallet är med den sistnämnda katego
rien barn. Ioke adopterade, utom
äktenskapliga barn-stå däremot under 
övervakande av den barnavårdsman 
som förordnas för varje sådant barn, 
och i tillämpliga fall av fosterbarns
inspektionen. Ännu en orsak till oro 
har man velat se i det förhållandet att 
adoptivföräldrarne gottgöras med en 
rätt avsevärd summa i ett för allt. 
Man tänker på de upprörande skild
ringarne om gångna tiders änglama-
keri. 

Dess bättre vill det synas, som om 
verklig anledning till oro icke skulle 
förefinnas, detta dock under förut
sättning att de säkerhetsåtgärder, lag
stiftningen vidtagit för att skydda det 
adopterade barnet, verkligen komma 
till användning. Vi skola här nedan 
redogöra för dem och begränsa oss 
därvid till de bestämmelser, som ha
va tillämpning på utomäktenskapliga 
barn, som i späd ålder bortadopteras. 

Adoption är icke en handling, som 
kan ske i skymundan och under god
tyckliga former. Lagen fordrar ifrå
ga om adoption av utomäktenskapli
ga barn, att den som har vårdnaden 

om barnet, d. v. s. modern, skall läm
na sitt medgivande. Fadern bör hö
ras om saken, men har ingen beslu
tanderätt. Adoptanten, den person 
som skall adoptera barnet, måste in
giva ansökan därom till domstolen i 
den ort, där han har sitt hemvist, och 
rätten lämnar icke sitt tillstånd med 
mindre det visas att de i lagen upp
ställda förutsättningarne äro förhan
den. Adoptanten, som måste hava 
fyllt 25 år, skall sålunda genom intyg 
styrka sin lämplighet för uppgiften, 
han får ej hava egna bröstarvingar 
och ekonomisk vinst får ej vara hu
vudmotivet för ansökningen. Är han 
gift måste andre ma^ertj ställa sig 
som medadoptant. Slutligen före 
skrives, att domstolen vid sitt beslut 
framför allt skall taga hänsyn till bar
nets bästa. För att vinningslystnaden 
skall få så litet spelrum som möjligt, 
äger rätten befogenhet att, om så an
ses skäligt, bestämma, att det av bar
nets föräldrar lämnade kontanta ve
derlaget skall placeras i bank och på 
sådana villkor, att det verkligen kom
mer barnet och icke adoptanten till 
godo. Det finns ännu en bestämmel
se som riktar sig mot ett befarat äng-
lamakeri : Under det att barnet har 
arvsrätt efter adoptivföräldrarne, ha
va dessa i regel icke arvsrätt efter 
adoptivbarnet. 

Adoptivföräldrarne träda gent 
emot barnet, i stort sett, i tic naturliga 
föräldrarnes ställe. j3e hava sålunda 
vårdnaden och utöva föräldramyndig-
heten. Underhålls- och uppfostrings-
skyldigheten åligger också dem. Ge
nom barnets bortadopterande kan så
lunda en välsituerad barnafader gan
ska lätt befria sig från den betydande 
försörjningsbörda, som eljes skulle 
ålegat honom. Att just detta motiv 
ligger bakom ett stort antal av de nu 
så talrika adoptionerna är höjt över 
varje tvivel. Det finns dook förhål
landen, som åter kunna göra den na
turliga barnafadern underhållsskyldig 
gent emot barnet, nämligen om adop
tivföräldrarne icke ensamma förmå 
bära försörjningsbördan eller om 
adoptivförhållandet häves. 

En adoption kan hävas, om adop
tanten och det myndiga adoptivbarnet 
äro ense därom, om adoptanten be-
finnes olämplig för uppgiften, om 
barnet grovt förgår sig mot adoptiv
föräldrarne eller om det för barnet är 
av synnerlig betydelse att åter inträ
da i förhållandet till de naturliga släk
tingarne. För ett hävande av adop
tion kräves domstolsbeslut. 

Som av ovanstående framgår har 
lagstiftningen gjort sitt bästa för att 
skydda de utomäktenskapliga barnen 
för de faror, som kunna tänkas inne
slutna i adoptionen. 

Om dessa säkerhetsåtgärder äro 
effektiva låter sig för utomstående 
svårligen bedöma. En i saken synner
ligen initierad kvinnlig barnavårds
man har som sin åsikt uttalat, att det 
i allmänhet är till fördel för det utom
äktenskapliga barnet att upptagas 
som eget barn i ett verkligt hem och 
få sin fostran därinom. I regel ut
vecklar sig ett hjärtligt förhållande 
mellan adoptivföräldrarne och det 
främmande barnet till ömsesidig lyc
ka för båda parterna. 

Det finnes dock bland de av adop
tionen berörda personerna en, som 
är värd beklagande — den naturliga 
modern. I en del fall händer väl att 
hon med lätt hjärta lämnar ifrån sig 
det barn, som synes henne ovälkom-

Dolda krafter. 
Det finns mera mellan him

mel och jord — 

En fransman, M. Coué, verksam 
som nervspecialist, ehuru icke läka
re, tillämpar i sin praktik en ny lä
kemetod, medels vilken han bevisli
gen ernått utomordentligt goda re
sultat även i sådana fall, som ansetts 
obotliga. 

Att det icke är fråga om en hum-
bugsmakare och charlatan visas av 
det erkännande han rönt från aukto
ritativt läkarehåll. För någon tid 
sedan besökte han London och höll 
en rad föreläsningar i Essex Hall. 
Han föreställdes därvid för det full
taliga, representativa auditoriet av 
engelske konungens livmedikus, sir 
A. Di Fripp, vilken garanterade 
hans vederhäftighet. 

M. Coué förestår sedan många år 
en av honom i Nancy upprättad psy
kisk klinik, där otaliga sjuklingar 
återvunnit hälsa och levnadsmod. 
Han begagnar sig i sin verksamhet 
av suggestion och auto-suggestion. 
Suggestion är när en person inger 
en annan en viss bestämd föreställ
ning — så stark att den får ka
raktär av övertygelse. Auto-sugges
tion är, när man själv inger sig en 

sådan föreställning. 
M. Coué fäster uppmärksamheten 

på tre .sakförhållanden, som häris 
verksamhet klarlagt för honom. 

Det'första är: 
En idé, på vilken vår uppmärk

samhet av sig själv inriktas, och vil
ken helt upptager oss, blir en auto
suggestion, en trosviss övertygelse, 
vilken oemotståndligt förverkligas. 

Sakförhållandet nummer två är: 
Har en idé känslan, fantasien till 

bundsförvant, skall den sannolikt för
verkligas. 

Och slutligen säger M. Coué : 
I fall en idé, en önskan, om än så 

stark, mötes av vårt eget tvivel, är 
den dömd till undergång. Ju star
kare vi önska, desto starkare blir 
tvivlet, och tvivlet segrar. 

Den som säger: Jag vill det av 
hela min själ, men jag kan det inte, 
måste misslyckas. Ju mer han an
stränger sin vilja, desto starkare blir 
också tvivlet, övertygelsen, men jag 
kan inte. 

Nybörjaren på cykeln tänker: Jag 
skall akta mig för att köra i diket, 
men jag gör det nog. Och han gör 
det! — En ung skådespelare, som 
skall säga sin första replik på scenen 
tänker: "Måtte jag inte missäga mig! 
Fast jag gör det naturligtvis!" I 
det avgörande ögonblicket kastar han 
också om orden just så som han fruk
tat. 

Om fantasien, och viljan på detta 
sätt stå i strid mot varandra, säger 

M. Coué, skall fantasien, som den 
starkaste kraften ovillkorligen avgå 

met, men för de flesta mödrar måste 
det vara ett lidande att skilja sig från 
sitt barn så fullständigt som fallet är 
vid en adoption. Avgörandet ligger i 
moderns hand. Varför ger hon sitt 
medgivande? Kanske bringar hon det 
tunga offret därför att barnets egen 
fördel synes påkalla det. Men oftast 
är det nog ett av kärleken påverkat 
hänsynstagande till barnafaderns ön
skan att på det lättaste, billigaste och 
effektivaste sättet reda upp "en led
sam affär". 

med segern. 
Det är icke sin viljekraft männi

skan behöver uppfostra och stärka, 
påstår M. Coué, utan fantasien, vil
ken är en av personlighetens djupas
te och mäktigaste krafter, stående i 
närmaste förbindelse med vårt "un
dermedvetande". 

Människans undermedvetande, tills 
den allra senaste tiden endast ett 
djärvt, nästan väl fantastiskt anta-
gande, som man tillgrep närmast för 
att kunna förklara eljes oförklarliga 
fenomen, börjar nu bliva något som 
vetenskapen verkligen räknar med. 
Undermedvetandet, vilket ligger ba
kom . vårt dagsmedvetande, synes va
ra ingenting mindre än sätet för vår 
moraliska känsla, vårdaren av vår 
hälsa, utformaren av vårt öde! 

Man kan lämpligen tänka sig un
dermedvetandet som ett väsende, en 
genius, utrustad med övermänsklig 
kraft och intelligens, men som också 
är bekajad med en viss nyckfullhet 
och ibland kan ' tillåta sig de dum
maste streck. 

Det är detta hemlighetsfulla vä
sende, som, när vi efter oerhörda 
ansträngningar uppgivit allt hopp om 
att i minnet kunna leta reda på ett 
hortglömt namn, ett ord, en siffra, 
eller var vi gömt en nyckel, ett pap
per el. dyl., en stund senare och när 
vi tänka på något helt annat skämt
samt viskar oss svaret i örat. Vem 
av oss har icke varit med härom och 
därvid, överraskad och i känslan av 
att hjälp från ett främmande håll 
lämnats, tänkt: "Ja, men detta är då 
bra märkvärdigt !" — Det är under
medvetandet, som väcker oss på mor
gonen punktligt på det klockslag vi 
med fingerknogen knackat in i pan
nan, och som med något, liknande en 
vänlig påstötning, erinrar oss om sa
ker och ting, som vi ålagts eller lovat 
att uträtta, men som vårt glömska 
dagsmedvetande fullständigt förgätet. 

Det har genom hypnotiska expe-
- riment letts i bevis, att undermed-
vetandet upptager och in i minsta de
talj bevarar allt vad en människa 
under sitt liv hört, sett, lärt, tänkt och 
känt, även sådant som dagsmedve
tandet icke uppfattat eller också 
glömt bort. En okunnig fransk ar
betarehustru, som försatts i hypno-
tisk sömn, överraskade de i seancen 
deltagande vetenskapsmännen med 
att felfritt läsa upp en lärd avhand
ling på ett av de döda språken. Den 
anställda undersökningen gav vid 
handen, att hon i ungdomen tjänat, 
hos en vetenskapsman, vilken hade 
för vana att läsa högt sina avhand
lingar. Hon hade vid något tillfälle 
hört en sådan uppläsning och hen-, 
nes undermedvetande roade sig nu 
med att vid seancen genom hennes 
mun återgiva det hörda. 

Det är till detta undermedvetande 
M. Coué vänder sig vid sin behand
ling av de sjuka. Det är icke hyp-
notisering i vanlig bemärkelse, pati
entens fullständiga sövande och på
tvingande av en befallning, utan be
handlingen sker i vaket tillstånd. 
Den sjuke uppmanas att göra kropp 
och sinne passiva och överlämna sig 
åt sömnen. Under det han befinner 
sig i detta tillstånd, mellan sömn och 
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