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

Något om lung
inflammation. 

För Kvinnornas Tidning av Röda-
Korssyster. 

Insändarnes spalt 
Kvinnornas Tidning be

dömd av en man. 

Forts. fr. föreg. n:r 
För att läkaren må kunna bilda sig 

en klar uppfattning om sjukdomens 

fortskridande är det. nödvändigt att 
temperaturen mätes morgon och kväll 

och ordentligt uppskrives. 

Men — jag kommer nu till det var

på den slutliga utgången mestadels 

beror, nämligen hjärtat och dess för

måga att rida ut stormen. På grund 
av den allmänna förgiftningen i krop
pen försvagas hjärtat lätt, och det är 

här den största faran lurar. Man 

får från första stund ha detta klart 
för sig och genom att ofta känna på 
pulsen söka kontrollera att hjärtat 

fungerar nöjaktigt. Pulsen skall slå 

tydliga och jämna slag. Dock får 
man ta med i räkningen att pulsen 

slår hastigare på grund av den höga 

febern än eljest. 
Skulle man emellertid finna att sla

gen bli svagare, suddiga och ojämna 

eller påfallande hastiga bör . läkaren 

genast tillkallas. Om han då finner 

hjärtat dåligt ordinerar han något sti
mulerande = på hjärtats verksamhet 

uppeggande medel, som med vissa 

mellanrum skall givas antingen som 
medicin eller i form av insprutning 

under huden. 
Ett medel, som undertecknad sett 

använt vid sjukdomen många ganger 

och med allra bästa resultat är Cham

pagne. Detta meclel borde alltid för
sökas! Man ger den sjuke en bra 

klunk ofta både dag och natt. 
Om vi nu skulle ta och göra en li

ten resumé över det, som vid en 
lunginflammation vanligen ordineras 

till tjänst för dem, som tilläventyrs 
bo ute på landet långt från läkare 

så ter den sig på följande sätt: 
Den sjuke bäddas ner varmt och i 

halvsittande ställning. Den sjuke la
xeras. Man sörjer sedan för avfö

ring varannan dag medels lavemang 
Temperaturen mätes morgon och 

afton >och uppskrives noga. 
Den sjuke bör ha varmt att dricka 

of ta .  

Våtvärmande omslag eller het gröt 

pålägges i enlighet med ovanstående. 
Den sjuke gives champagne ofta 

(ung. ett brännvinsglas åv gången) 

Födan måste vara lättsmält och 

närande. Matsmältningsförmågan är 

nämligen på grund av den höga fe

bern nedsatt. Se boken 'Sjukmat av 

Wallin och Schager ! 
Smärtstillande medel ävensom an 

dra stimulerande medel än champag
ne gives enligt läkares föreskrifter. 

Har man på bästa sätt utfört ovan 

stående allmänna föreskrifter, så har 
man gjort det, som i mänsklig makt 

står för att förhindra en olycklig ut 

gång. Man har sedan att -bida tiden 

till dess att på det 7 :de eller 9 :de 

dygnet en vändning, låt oss hoppas 

till det bättre, inträder. 
På oftast 7 :de dygnet inträder en 

underbar förändring i den sjukes till 

I 'i hava från en namngiven fram

stående affärsman i Göteborg mot

tagit ett uttalande, ur vilket vi icke 

kunna nekaj oss nöjet att återgiva 

nedanstående, isynnerhet som det i 

alldeles särskild grad adresserar sig 

till vår läsekrets, genom att samtidigt 

belysa nutidsmannens önskemål ifrå

ga om kvinnans utveckling och infly

tande på det samhälle hon tillhör. 

Efter att hava genomläst de num
mer av Eder tidning som hittills ut

kommit, tillåter jag mig yttra min 
tanke om densamma, om det kan ha
va något värde för redaktionen och 

läsekretsen : 
Utan en aning om att det existe

rade en tidning med detta namn, er

höll jag en uppmaning av en av 
"stöttepinnarne" att för min frus räk
ning prenumerera på samma. Detta 
gjorde jag med den påföljd att jag 

avtackades alldeles särskilt av fru-
gan 'för min vänlighet att tänka på 

henne, varför varje äkta man som 
vill bringa sin hustru en gåva av be
stående kulturellt värde uppmanas 

att göra sammaledes. 
Håller Kvinnornas Tidning i fort

sättningen vad början lovar, få vi se 
en ny typ av kvinnor växa upp, eller 

kanske rättare sagt vi få flera repre

sentanter av dem som känna sitt an
svar inför världen. Men det beho
ves sannerligen också, ty så lamt som 
kvinnorna hittills uppträtt mot alla 

oseder i stat och samhälle får det ic^e 
fortgå. Ett lyckligt liv och ett lyck

ligt samhälle kan ej byggas av man
nen allena, vi måste ha kvinnans 

hjälp. Kanske världen i detta nu ha
de sett lyckligare ut om kvinnornas 

inflytande på politiken varit större. 
Ett är säkert : om kvinnorna använt 

sitt inflytande på männen och predi

kat fred och försoning när de ville 
krig och tillintetgöreke för hela folk, 
då hade otaliga lidanden för männi
skorna kunnat sparas. Därför kan 
man. då vi se att den man som skall 

skapa världsfred ännu icke är kom
men, kanske icke född, utbrista : rädd
ningen ligger hos kvinnorna. 

Genom ett målmedvetet arbete av 

kvinnan, var och en i sin stad, och på 
alla platser i livet, kan det astadkoiji-
mas underverk, och det kommer, där

på tvivlar väl ingen. Kvinnan skall, 
sedan hon sett att det goda ej kom
mer från oss män, reformera sig 

själv, höja sig själv i inre mening, 
tänka högt och ädelt och vad som är 

viktigast: handla därefter. 
Den kvinnliga rösträttens pioniärer 

voro ej uteslutande sympatiska, och 
hos oss män hade de mycket litet 
sympati, de som nu framträda äro av 

ett helt annat slag och kräva respekt 
för sig. De utgå i flera fall direkt 

från hemmet och husmoderns kall, 

och välja politiken som medel för 

kvinnans höjande, ej som mål. Ni 
få emellertid vara på er vakt att ni 
icke få politiska lycksökare, vilket vi 

män ha så gott om. 
Tillåt mig till slut yttra mig om 

tidningen soim annonsorgan : Ett gam
malt ordspråk säger att vägen till 

ovännens hjärtan går ; genom). djeras 
fruar, alltså har tidningen de allr 

största förutsättningar att för oss 
annonsörer bliva ett av de bästa me 
del för att höja vår marknad, och för 

platssökande i hemmen bör det bliva 

den enda tidning man använder. 
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GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER! 

"God start." 
• 

Vore synnerligen tacksam få in ne

danstående i Eder tidning med anled

ning av "apropos'et till F.n god start' 

i n :r (i ! 

stånd, vilken man kallar kris. Den 

sjuke, som alla dessa föregående da

gar och nätter oroligt kastat sig av 
och an i sängen, mestadels ur stånd 

att få en blund i sina trötta ögon, pi
nad av andnöd och plågor, faller 

plötsligt i en djup, vederkvickande 

sömn. Härunder drar han lugna, dju

pa andetag som om något '"håll" inte 

funnes till. Svetten bryter fram och 

den blåaktiga färgen i ansiktet, en 
följd av lungornas dåliga funktion, 

försvinner alltmer. Tager man tem

peraturen skall man finna att den 

sjunkit betydligt, t. ex. till 37.8. 
Man har alla skäl i världen att kän

na sig tacksam och glad när dessa 

symptom framträda. Ty de betyda i 

de flesta fall att den sjuke är utom 

fara. Ofta är han på benen redan nå

gon vecka därefter. 
Får sjukdomen däremot en dålig 

vändning, inträder icke någon kris 

utan febern stiger långsamt uppåt en 

eller två dagar tills döden befriar den 

. sjuke från hans lidande. 

Ni mamma till fyra flickor, var 

inte så ledsen! Ser det ut att dröja 
så mycket som 8 år till deras gifter

mål, så kan ni vara säker om att de 

.båda snart komma att "ta' i" av alla 

krafter för att förkorta väntetiden. 

Och dä iblfr flickan lärarinna' och 

"pojken" en oberoende man — de 

ha ju ett mål att arbeta för! — och 
kanhända bli de sä lyckliga, som det 

är möjligt för oss människor att bli. 

Men jag ville be er om en sak : be

skyll inte den man, som vill gifta sig 

med er dotter, för flirt! Jag är över

tygad om att beskyllningen är obefo

gad. Man flirtar inte med sin bli

vande hustru, inte heller med en så 
pass stadig flicka, som man väl får 

anta att hon är, då hon valt lärarin

nekallet, och säkert inte med dottern 

till en så sund och kärleksfull mor, 

som ni föreifaller till att vara. Och 

var inte säker om att han blir "så 

hjärtans kéd vid sin långa oförnuftiga 

förbindelse, att han vänder sig åt an

nat håll!" Så gick det inte för mig, 
lilla mor, och det behöver inte gå så 

för er flicka heller. Tro mig! 

En, som«fick vänta 7 år men är glad 

och nöjd ändå. 

Ögats värd vintertiden. 
Vintern är en prövande tid för öm

tåliga ögon. Mulet, dimmigt väder, 
en ut på morgonen kvardröjande 

halvdager, en tidig skymning, många 
timmars konstgjord belysning, allt 

detta är förhållanden, som ytterligt 

anstränga ögonen vid läsning, skriv

ning, handarbete. 
Vid klar, full dagsbeylsning arbe

tar ögat lättast. T samma grad som 
denna blir mindre tillfredsställande, 

anstränges och påfrestas synnerven. 

Särskilt skadligt är att läsa och skri

va i kvällsskymningen liksom i biand-
ljuset, d. v. s. den vikande dagern 
och den konstgjorda belysningen till

sammans. Tag en vilopaus medan 

mörkret faller på! 
Vid allt arbete, för vilket ögats 

särskilt tages i anspråk, bör man vin

tertiden välja en plats så nära ett 
fönster som möjligt. Gardinerna 

skola slås åt sidan och dagern till

låtas att obehindrat strömma in. 
Inga blomsterkrukor i fönsterna, som 

utestänga ljuset, och så — märk väl ! 
— rena fönster! I fråga om detta 

senare syndar man mycket. Kring-

yrande gatudamm tillsammans med 
regn överdrager fönsterrutorna med 

en grå smutshinna, vilken utestänger 

en betydande del av dagsljuset, till 

skada för de efter ljus hungrande 

ögonen. Även invändigt samlar sig 

damm på rutorna. 
Den som önskar skydda sina ögon 

och underlätta deras arbete, bör dag

ligen damma av fönsterrutornas in

nersidor och giva dem en utvändig 

avputsning så snart behov härav fö

refinnes. Det är ett besvär som lö

nar sig. Icke alla fönster kunna 

vintertiden få en sådan eftersyn, 
men "arbetsfönstret" bör ovillkorli

gen ha det — det är en omvårdnad 

vilken det dyrbara organ, som heter 

öga, har rätt att göra krav på. 
Den konstgjorda belysningen bör 

vara stark och klar. I fråga om den 

elektriska belysningen gäller som 

synnerligen viktigt, att ljuset är sa 

avskärmat, att ögat icke ser de glö

dande ljustrådarne. Är själva lam
pan synlig, bör glaset vara mattsli-

pat. 
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Ur Pelle Anderssons kria om män

niskokroppen : 
Skelettet är den ställning, kring 

vilket köttet växer. Det sitter inuti 

därför att det inte skulle vara vac

kert om det surfe utanpå. Det är 

på somliga ställen försett med gång
järn, som kallas leder, för att det 

skall kunna röra sig och även sätta 

sig. Skelettet delar sig 'i fyra stänger 
som kallas armar och ben samt består 

för rästen av en bröstkorg, vilken be

står av ringar som går från öster till 

väster. Hos flickor äro dessa ringar 

så klena, att de måste stödja dem 

med valfiskben som går i norr och 

söder. Om skelettet icke funnes skul

le kroppen falla ihop till en pann
kaka. Det är därför som vi ha det. 

Prenumerera å närmaste postkontor 

eller å tidningens expediton, Vall
gatan 27, Göteborg. 

Gärna pr tel. 180 70. 
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En vacker handstil 
bör var och en söka förskaffa sig. 

Ett brev skrivet med' vårdad stil gör 

ett lika behagligt intryck som ett slar

vigt skrivet gör ett ofördelaktigt in

tryck. Handstilen bör vara tydlig och 

lättläst, utan onödiga slängar. Man 

skriver ju för att lämna ett medde

lande eller för att göra en förfrågan 
och inte för att dölja sina avsikter. 

Den som mottager ett brev, har icke 

lust att öda bort en dyrbar tid på att 

mödosamt tyda flera sidor med i det 

närmaste oläsliga kråkfötter, även om 

dessa vilja giva sig sken av att ut

göra en s. k. "driven" stil. Ett slar

vigt och svårläst brev är en direkt 

oartighet mot mottagaren. Man bör 

också ihågkomma, att en svårläst stil 

kan giva anledning till betänkliga 

missförstånd genom misstydning av 

oläsliga ord. 
Särskilt ifråga om namnteckning

arna slarva många människor med 
stilen och göra dem så. tillkrånglade 

som möjligt. Meningen bör väl ändå 

vara, att de skola kunna läsas? 
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Vi skola leva så, att det den dag 

vi dö, skall vara ett tomrum, där vi 
sutto, en grav som endast långsamt 

sluter sig. 
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hade dörrar utåt gallerierna på tre 

sidor av hallen, på den fjärde var 

trappan som ledde upp till andra och 

tredje våningen, och väggen över 

trappan täcktes av en väldig gobelin. 

Annars voro balustraderna och de för 

övrigt boaserade väggarne i mörk ek, 
och ek var också parkettgolvet, över 

vilket de unga danserskornas fötter 

lätt gledo. 
"Ni spelar himmelskt", ropade mrs 

Fox, och återyände till salongen med 

rosiga kinder och flämtande bröst, 

men ni har väckt alla dansans demo

ner till liv i mig. och jag får icke ert 

lugn timme, förr än jag fått dansa 

in'ip* mätt. London! I London 
o 

dansar man inte, man blir knuffad 

otnkring och får sin klänning sönder

riven ; där finns ingen plats att dan

sa. Nej, på landet skall man dansa! 

Ack om vi hade ett sådant rum som 

er hall, då skulle jag ställa till bal i 

morgon dag. Men vårt gamla dum

ma, slott har bara en massa små bit-

rar, som man inte kan röra sig i, och 
den stora bankettsalen har stengolv. 

Àh JÉvelyn tänk om dina föräldrar 

ville ställa till en bal." 
"'ïîétt' säkert kan ingen säga nej, 

när mrs Fox önskar något", sade 

mademoiselle Exe, ännu med fing-

rarne lekande på tangenterna, men nu 

pianissimo. 

"Ställa till bal i annat folks hus!" 

sade mrs Fox leende. 

"Överallt!" sade mademoiselle Exe 

helt allvarsamt. 

"Ack ja!" sade Evelyn och upptog 

den suggererande idén, "och det vet 

jag, att om pappa skulle ställa till en 

bal för att glädja någon människa, så 

skulle det vara för mrs Fox. Ack, 

kära mrs Fox, be honom ! Jag har 

aldrig i mitt liv varit på en riktig bal, 

och jag fyller 18 i nästa månad." 

"Stackars misshandlade lilla varel

se! Nå, jag skall göra mitt bästa 

för dig. Var är mr Merrington?" 

liksom det varit svar på denna 

fråga hörde man mansröster utanför. 

Mrs Fox rusade till fönstret och 

kastade upp det. 
"Mr Merrington", ropade hon, lu

tade sig ut och knäppte hop händerna 

med en vacker bedjande min. "Vill 

ni göra något mycket, mycket rart för 

mig? Jag skulle bli så gränslöst glad. 

Lova mig att ni säger 'ja'!" 

„Vem kunde väl säga nej", sade 

mr Merrington artigt med en smick

rande blick. 
"Glöm inte att ni har lovat, jag 

har många vittnen, jag ber er ställa 

till en liten, liten bal." 

"En bal?" upprepade mr Merring

ton, synbarligen mindre trakterad av 

förslaget. 

"Bara en liten, liten danstillställ

ning, inte någon riktig bal. Jag vill 

bara be om lov att få komma hit en 

kväll med alla våra gäster och dansa 

litet i er förtjusande förstuga. Ack 

nej, se inte så bister ut! — ni har ju 

lovat." 

Mr Cosmo Fox, med ,sin vanliga 

något sömniga långsamhet, tog cigar

ren ur munnen och började; 

"Jag får säga, Zefine — 

"Nej Cosmo, du behöver inte säga 

något alls. Du har rakt ingenting att 

göra med den här saken. — Nå mr 

Merrington, ni har ingenting emot 

det, etiler hur?" 

"Åh, nej ! Jag har ingenting emot 

det", sade mr Merrington, som trod

de sig 'ha' funnit en iförträfflig utväg. 

"Men det är inte mig ni skall fråga, 

jag är bara man i huset, alltså bara 

biperson. Ni måste konsultera frun 

i huset, som är huvudperson." 
"Tack! Tack! — Tack!" ropade 

mrs Fox och kastade slängkyssar åt 

honom för varje ord, och hon för

svann från fönstret. 
Några få minuter senare kom mrs 

Merrington in i galleriet genom en 

röd svängdörr, som skilde den delen 

av huset från en flygelbyggnad, be

bodd av tjänarna och barcon. Ett 
utrop av tillfredsställelse hälsade 

henne nerifrån, och medan hon ännu 

var på trappan höjde mrs Cosmo Fox 

sin genomträngande stämma för att 

förklara förhallens ovanliga utseende. 
"Kära mrs Merrington tänk så för

tjusande! Mr Merrington är en rik

tig ängel. Han har bjudit oss och alla 

våra gäster att komma hit en kväll 

och dansa i det här präktiga rummet. 

Är det inte himmelskt? - jag har 

aldrig sett en härligare balsal! Ett 

sådant golv! Och man behöver bara 

flytta ut de stora stolarna, och ställa 

bordet på kant, har man en stor öp

pen plats ; och så ha vi platsen under 

trappan, där kan musikanterna sitta. 

Ett litet pianino och ett par fioler! 

Hawkins skickar vanligtvis piano 

med, när man hyr musikanter av ho

nom. Han är inte dyr. Och det är 

ett syndastraff att dansa till amatör

musik; när de bli trötta, sluta de! I 

vårt sällskap äro minst tre herrar som 

clansa, och jag kunde så lätt skriva 

till Winchester och få hit några offi

cerare. Det skulle du tycka om Eve

lyn ; de dansa utmärkt allihop vid det 

regementet, inte likt de dumma inf an-

teristerna i P., som bara stå och hän

ga och sedan supéra som glupande 

ulvar. — Vi ha' inte bestämt dagen 

än? Det måste vara nästa vecka, ty 

veckan efter är påsk, och skulle nj 

ställa till bal då, så kommer mr Bar

nes att bannlysa er, eller snarare mrs 

Barnes! Ha! ha! ha! Vara gäster 

komma nu på lördag. På måndag ha' 

vi en liten middag för några gamla 

vänner, men hur vore det om vi skulle 

säga tisdag? Jag tycker tisdag passar 

utmärkt. Tycker ni inte det också, 

mrs Merrington?" 
Mrs Merrington gjorde ingen hör

bar invändning. Hon var helt enkelt 

mållös av förvåning över denna över

rumpling; ocli mrs Cosmo Fox, som 

naturligtis upptog denna tystnad som 

samtycke, utbrast met vältaligt än 

någonsin : 
"Kära, kära mrs Merrington, tusan 

tusen tack, detta är alldeles förtrol

lande. Och vi skola alla komma ;pa 

tisdag. Apropos, har nii tänkt på att 

bjuda några mer, för vi ämna oss 

just ti.ll Harolds och kunde så väl 

bjuda dem, så slipper ni skriva. So

nen dansar ganska bra, och svårighe

ten är ju alltid att finna dansanta 

herrar för alla de klumpiga flickorna-

fag undrar om Duncambes kommer, 

då det är fasta? Jag tycker åtmin

stone, man borde bjuda dem; stac

kars miss Divncombe har inte mänga 

chancer, och jag tycker det är dub-

helt så roligt att flirta, när lady Dun-

cotnbe ser på och är chockerad ! Men 
om ni bjuder henne, så är ni tvungna 

bjuda hela det där tråkiga följet nära 

Barton, och de ha' bestämt monopol 

på dumhet. — Ja, vad ni än gör sa 

beställ Hawkins musikanter i god tid : 

en ifiol, en violoncell, ett piano. Bhr 

det inte storartat?" 

(Forts, i nästa n:r.) 
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Regeringschefskonferensen i Genua 

-skall, om den ursprungliga planen 

står fast, äga rum i början av mars. 

Mötet kastar redan sin skugga fram

för sig i form av otaliga, varandra 
motsägande telegram. I ett överens

stämma de — det synes stå klart att 

de förhoppningar hela världen knutit 

till konferensen med hänsyn till åter
upprättandet av fredliga förhållan

den i Europa skola grusas genom 

Frankrikes oförsonliga politik gent 
emot Tyskland. Franska deputerade

kammarens utrikeskommission har 
med hänsyftning på Genuamötet för

klarat, att Frankrike orubbligt fast-

håller vid Versaillesfredstraktaten 

och icke kommer att tillerkänna Tysk 
land någon lindring i skadeståndsvill

koren. Hur oresonliga de franska er

sättningskraven på Tyskland äro, har 

belysts i ett av professor Keynes ny

ligen utgivet arbete. Man får här t 
r  , i  T7 »,1 "i  „ nr. .^1-1.  i  €X. v eta cill x'idiiivi live dv i ysividiiu 

kräver 50,000 kr. för varje stuga som 
förstörts i krigszonen och 25,000 kr. 

för dess 'bohag. Lika rundligt äro 
andra poster beräknade och prof. K. 
kommer till det slutresultatet, att vad 
de allierade makterna verkligen hava 

att fordra av Tyskland i skadestånd 
är 36 miljarder guldmark i stället för 

LIKA LÖN. 
För Kvinnornas Tidning av Anna Westergaard. 

de 138 miljarder som fredstraktaten 

upptager ! 

I Tyskland har man stått inför en 

regeringskris, i det att olika politiska 
partier krävt regeringens tillbakaträ

dande på grund av dess hållning un

der den nyss utkämpade strejken. 

Vid en omröstning i riksdagen fick 

emellertid kabinettet Wirth förtroen-

devotum och kvarstår sålunda på sin 
post. 

I England håller den s. k. Geddes-

kommissionen på med sitt arbete att 
utfinna möjligheter till besparingar i 

budgeten. Det gäller en avprutning 

på 1,800 miljoner kr. — det engel

ska folket vill nämligen ha ner skat
terna. Gedde och hans kommission 

ha hittills föreslagit nedskrivningar 

till ett belopp, som utgör av den 

nämnda summan, och fortsätta allt

jämt sitt sökande. Enligt det upp

gjorda förslaget skola de militära ut 

gifterna reduceras med 27 proc., om
kostnaderna för undervisningsväsen

det med 30 proc. o. s. v. 

Den av Folkförbundet upprättade 

nya internationella domstolen i Haag, 
vilken skall skifta rätt mellan folken, 

öppnades med stor högtidlighet den 

15 febr. Domstolen består av 11 do

mare och 4 suppleanter, valda av 
Folkförbundet och för en tid av nio 

år. Av de nu valda ordinarie dom

stolsledamöterna representera fem de 

allierade stormakterna. Vidare äro 
Spanien, Brasilien, Kuba, Holland 

Schweiz och Danmark företrädda 

Suppleanterna hava hämtats från 

Norge, Rumänien, Jugoslavien och 

Kina. Sverige är icke representerat 

Irland har åter varit skådeplatsen 
för oroligheter, vilka nu gällt fast

ställandet av gränserna mellan den 

nya irländska fristaten med dess ka 

tolska, republikanskt sinnade, en

gelskfientliga befolkning och de s. k 
Ulstergrevskapen, vars befolkning är 

Danmarks första kvinnliga tjänste

man var Mathilda Fibiger, känd som 

författaren och kvinnosaksförkäm
pen Clara Rafael, som här i Dan
mark med sin bok "12 Brev" unge

fär samtidigt med Fredrika Bremer 

och Camilla Collet i Sverige och Nor
ge för första gången under storman
de motstånd till allvarlig diskussion | 

framlade kvinnosakens olika pro- j 

blem. 
Hon inträdde år 1859 i danska te

legrafverket som telegrafist. År 1919 
— '60 år senare — fingo hundraden 

och åter hundraden av kvinnliga 

tjänstemän i Danmark rätt till den 

lön för sitt arbete, som man betalade 
för samma arbete, när män utförde 
det — den stora staben av kvinnliga 

tjänstemän erkändes som de manliga 

kollegernas likställda, jämbördiga 

arbetskamrater. 
Den utveckling, som under dessa 

60 år ägt rum här i Danmark motsva

rar i de,flesta hänseenden och gan
ska nära utvecklingen i de båda an

dra skandinaviska länderna. Man 
tillät för ungefär 60 år sedan kvin
norna att slippa in i förvärvslivet, 
dels emedan det visat sig nödvändigt, 

att det skaffades plats för den stora 
mängd -kvinnlig arbetskraft, som bli

vit överflödig, sedan en betydande del 

av det husliga arbetet omvandlats till 

storindustri, dels emedan man i kvin
norna kunde skaffa sig en billig ar
betskraft. Kvinnorna, som trädde ut 

i förvärvsarbetet oförberedda och o-
organiserade, måste för att kunna 

existera gå in på de villkor, man er
bjöd dem, även om dessa voro nog 

så otillfredsställande. En bidragande 

orsak härtill och icke den minsta var 
att de manliga anställda, som ju själ-

kämpade hårt för att uppnå en 
orlunda god ställning, mottogo 

kvinnorna icke som arbetskamrater, 

vilka också hade rätt att leva, utan 
som ovälkomna konkurrenter, som 

skulle stängas ùte och hållas nere — 

hälst prässas tillbaka till hemmen, där 
det ju dock icke längre fanns plats 
för dem, lika litet som möjlighet för 

dem att försörja sig själva. 
ißtat och kommun upptäckte, att 

det kunde sparas en myckenhet pen
gar genom att använda den kvinnliga 

arbetskraften, och togo därför efter 

hand in flera och flera kvinnor, vilka 
dock omsorgsfullt utestängdes från] 

den fackliga utbildning, som de man
liga tjänstemännen fingo, ooh vilka 
man därigenom fick en förevändning 

att avlöna så lågt man ville. 
Det lät sig emellertid icke göra att 

hålla kvinnorna borta från de arbeten, 

som männen utförde, och situationen 

utvecklade sig nu på sådant sätt, att 
de lågt avlönade kvinnorna, vilka 

man trots deras önskan om motsat
sen nekade yrkesutbildning, i verklig

heten i 
mo att bestrida en del av arbetet jäm
sides och i övrigt lika med de bättre 

aivlönade^ yrkjfesutJbildadef itniännen. 
Här i Danmark förstodo kvinnor 

na ganska tidigt, att det första och 
viktigaste för dem måste vara att för
skaffa sig rätt till samma yrkesut-

Internationell 
kåranda. 

Av fil. d:r Naima Sahlbom. 

Väl har den ena gränsspärren efter 
den andra mellan länderna bortfallit 

efter världskriget och varuutbytet 

kommit i gång; ty att folken behöva 
varandra materiellt, det medge även 

de bittraste fiender. Men de andliga 
förbindelserna äro svårare att åter
knyta. Man vill icke erkänna nödvän

digheten av ett universellt kulturut

byte, åtminstone inte låta "de andra" 

få del därav. 
Inte ens vetenskapen har ännu för

mått bygga bryggor över hatet, de s. 
k. internationella kongresserna bli 
blott partiella och kunna ej uppfylla 

sitt ändamål 1 att fördomsfritt och 
förtroendefullt samarbeta i mänsklig

hetens tjänst. 
Den teoretiska fredspropagandan, 

TONEN. 
Över- och underordnade. 

sora söker väcka brodérskapskänslan, 

bildning som den, vilken tillerkändes I oc^ s^aPa en_ oryt»^'S motvilja mot I |jgjjetens största olycka. 
våld och krig, kan blott langsamt 
genomtränga individer och folk under 

den hårda verklighetens deprimerande 

mottryck. 

I de neutrala länderna, där stimu

lansen av nyligen genomlidna krigs 
fasor saknas, mötas de positiva freds-

och där det utom en otillräcklig I strävandena ofta av pessimistisk miss 

var ett enformigt hårt slit var-1 tro eHer likgiltighet. Men likväl 

mannen. 
De insågo att först när de voro i 

besittning av samma kvalifikationer 

skulle de kunna göra sig gällande 
bredvid männen — komma ur de lägst 
avlönade nybörjarebefattningarne, i 

vilka man höll dem kvar hela deras 
liv, 

lön 

En av nutidssamhällets allra stör
sta olyckor ligger utan tvivel i att det 
gamla goda förhållandet över- och 

underordnade emellan lidit skepps
brott i den mer än någonsin upprörda 

och hänsynslösa existenskampen. Li
vet har ändrat form -— och vilken 

förändring ! 
I och med industriens segrande in

tåg i världen uppstod även det olyck
liga begreppet; rekord! Tävlan 

skärptes oerhört — Grottekvarnens 
hjul ^vingades att svänga hastigare 

och hastigare, tills småningom tavlan 
av jordens välsignelserika arbete var 

helt och hållet förvandlad. Arbetet 
blev människans tvistefrö. Mellan 

härskande och lydande uppstod en 
spänning, som slutligen urartade till 

om ej hat så dock till känslor som 

ligga milsvitt skilda från den inbör
des kärlek, som skulle utgöra mänsk-

Och som 

även alltjämt den dag i dag är, sådan 
den evig och stark fortlever hos en
skilda individer, utgör en av de bäran 
de och sammanhållande elementen i 

vårt samhällsliv. 
Det väldiga, det monstruösa skapar 

i och för sig själv ingen människolyc

ka. Arbetets gigantisering har ännu 

ej lagt en dag av större glädje och 

va 

protestantisk och fasthåller vid Eng
land. Fred synes nu vara för handen. 

I Danmark ha divergenserna mel

lan arbetsgivarna och arbetarna med 
hänsyn till lönesatserna och dessas 

sänkning lett till öppen konflikt, i det 
att arbetsgivarna förklarat lockout 

och utestängt 200,000 arbetare från 
arbetet. Även från radikalt håll er-

kännes att skulden till den utbrutna 
.^tridon ligger hos arbetarna, vilka 

nekat att gå med på nödvändiga lö

nereduceringar. 
Finske inrikesministern Ritavuori 

har fallit offer för ett politiskt mord. 
Attentatorn, en något abnorm person, 
har som motiv för sin handling an

givit att han ansåg, att Ritavuoris led
ning av inrikespolitiken förde landet 

till undergång. R. har i stor utsträck
ning benådat röda upprorsledare och 

i övrigt visat kommunistiska sympa

tier. 

förutom de fingo tjänstgöra som även ha dessa krigsår, som världens f°lk trevnad till mänsklighetens liv. Se 
den yngste yrkesutbildade mannens gemensamt -upplevat, överallt ökat exempelvis den kinesiska muren 
underordnade. kännedomen om och förståelsen för Qenna skall uppväcka högst diverge-

Under häftigt motstånd lyckades andra folk, inte blott turistintresset ranc[e känslor hos olika betraktare, 
det efterhanden att i alla verk liksom ^ °r ' utlandet . Internationalismen pen som endast ser det fantastiska 

inom skolväsendet genomiföra facklig ^ar omärkligt smugit sig in i sinnena, byggnadsverket, vars historiska berät-
utbildning .för man och kvinna, och Före världskriget hade ju många tigande utgöres av det skydd det en 

därefter blev det allt vanligare och  humanitära och sociala sammanslut- gang bildade för barbarernas anfall 
föreföll det allt naturligare att arlbe- n'ngar sökt anknytning i olika länder, mot j^ina, och som i sin väldighet 

tet blev detsamma. Härigenom kom- och det ideella arbetet har nu alltför strädker sig ej mindre än 2,400 kilo 
mo kvinnorna ut ur nybörjarebefatt- länge hämmats av isoleringen. Kan- me(-er gen0m den här ooh där mest 

ningarne och det upprättades särskil- ske är det lättare för smärre yrkes- eländiga terräng, skall ovillkorligen 
da 'befattningar med något högre lön, och intressegrupper att höja sig över ;mp0neras av dess gigantiska storhet, 

vilken dock var lägre än den för män- nationell begränsning. Kontakten med | Qen däremot som erinrar sig dess till 
nen gällande, och under det att mil- kolleger runt om i världen skulle icke 

jon efter miljon, inbesparade genom blott ge väckande impulser för egna 
den billiga kvinnliga arbetskraften, intressen, utan öppna perspektiv mot I serande föreställningarna om fiende-
rullat in i statens och kommunernas  mänskligheten som en organism. folkens förbrytelser. Kunde blott en 

kassor, hade kvinnorna kämpat sig Under hjälpaktionerna för krigets I bråkdel av de många drag av högsint 

fram, långsamt, mot ett oerhört of fer visade sig yrkessolidariteten sär- | *let oc^ hjälpsamhet mot nödställda 

starkt, "statsautoriserat" motstånd, deles effektiv. "Kamrathjälpen 

När den ena kvinnliga föraren gick medförde beståndande kulturella för-
ifrån, trött efter långa års kamp un- bindelser, som för många givit rik er-
der hårt arbete ooh svåra ekonomiska sättning för den materiella uppoffrin-

förhållanden, tog den nästa upp arvet gen. En internationell expansion av 
och så småningom tvingade deras i begreppet kåranda i god mening skulle I egna intressen besjälar de internatio 

verkligheten svaga krafter utvecklin- kunna spänna sympatitrådar kring nella rörelserna inom pedagogernas 
gen in i en sådan riktning, att kvin- jordklotet, ledare för nya tankar, universitets- och skolungdomens led. 

nornas ställning inom statstjänsten praktiska uppslag och positiva insatser även om de ej äro medvetna freds' 

utvecklade sig därhän, att dej: icke för folkens samlevnad. Vi behöva organisationer. 
längre kunde föras ett sakligt och olika vägar och krafter, både kors- Även kvinnornas solidaritetskänsla 

förnuftigt försvar iför att giva dem tågsriddarens fromma glöd och var- måste åter vakna och övervinna den 

lägre, lön än deras manliga kolleger : dagsarbetarens nyktra betänksamhet krigets hypnos, som ännu skiljer dem 

det krävdes av dem samma allmän- och ett enande band mellan alla goda at-
bildning för att vinna anställning, viljor. De neutrala ha där en viktig Europas fiinansmän och politiker ha 
samma fackliga utbildning i fort- uppgift som förmedlare kanske | äntligen insett, att nöden tvingar dem 

sättningen och deras arbete motsva- främst genom begränsning till saklig-
rade det som deras manliga kamrater het och verklig intressegemenskap. 

utförde. Men det finns en fredsmission, som 

Endast lönen var icke densamma överallt kan tillämpas, nämligen ett 
och med den lägre lön, vilken i sig | varsamt korrigerande av de generali 

själv var liksom ett uttryck iför en 

fiender, som först efter kriget fått 
komma i dagen, dras fram, skulle 

denna ömsesidiga bitterhet kunna 
mildras och försoningen underlättas 

Tron på samma ideella mål utöver 

viss ringaktning för kvinnornas ar
betsprestation, en lägre värdering av 
kvinnors arbete något som också ver 
kade hämmande på kvinnorna i själva 
deras tjänste förhållande, hade! man 
kommit in i den tankegången, att 
kvinnor icke borde avancera, Under fattningar. 

i övrigt samma förhållanden föredrog! (Forts 

till motvilliga överenskommelser 

skulle icke kvinnorna nu kunna vara 
redo att frivilligt räcka händerna för 

att hjälpa nybyggandet? 
Må de känna sitt världsmedborgar 

ansvar. Vetenskapens genialaste upp 
finningar och ungdomens primitiva 

man den redan genom lönen högre I idealitet ha missbrukats för kulturens 
värderade mannen. Detta handlings- tillintetgörelse. Kvinnornas insats 

sätt satte som slutlig frukt en rot- samhället, intellektuell eller praktisk 
fästad allmän uppfattning, att kvin- får endast komma nyskapandets kraf 

nor icke dugde till överordnade be-1 ter, den fredliga utvecklingen till 
godo. 

följer i kommande n:r.) 

blivelse skall vända sig bort med av

sky. Han kan ej höra själva bygg
nadsverkets namn utan att minnas de 
mångtusende människoliv som här 

förspillts, de grymheter, de råheter 
oöh omänskligheter, som satt en fläck 

på varenda en av dess stenar — ja, 
som i form av förvittrade skelett av 
stupade byggnadsslavar, vilka en gång 
enligt sägnen tjänade som fyllnads-
gods, då stenen icke ensam räckte, 

ropa sin förbannelse ur dess murar. 
Och till vad gagn står det där nu, 
detta Babelsvidunder bland byggnads

verk — denna hemska antipod till allt 

sunt, förnuftigt mänskligt arbete! 
Vi ha mycket av Babelsandan kvar 

ännu att bekämpa. Vi kvinnor, som 

med jämförelsevis friska ögon se på 
vissa företeelser i vårt nutidsliv, frå

ga oss med undran : Vartill dessa 

jätteverk med deras oerhörda risker 
för människoliv? Varför en Titanic 
med en -Titanics vanvettiga rekord. 
Titanic kunde ju icke sjunka. I en av 

våra främsta tidskrifter kunde med 

kursiverad stil läsas just dessa ord: 

Titanic kan icke sjunka — endast en 
helt kort tid innan den jättekatastrof 
kom, som tycktes bilda den fasans

fulla ouvertyren till alla de olyckor, 

som senare övergått världen. 
Vår tids utveckling har sannolikt 

tagit för mycket sikte på rekordet -— 

för litet på de värden som skapa de 

levandes lycka. Bland alla de felräk
ningar som blivit gjorda vis à vis 

människokraften, finns måhända in
gen, som till sin allmänna verkan bli

vit så ödesdiger som den vilken räk

nat med denna kraft endast och alle
nast som en maskinell del i ett före
tag. Inom den moderna, tekniskt 

högt stående industrien finnas områ

den, där arbetet till hela sin natur är 

så lagt, att det på en gång blir något 
oerhört nervspännande och mänskligt 

sett oändligen mindrevärdigt. Den 
mänskliga kuggen på en sådan -post 
skall från högre ort ej skänkas den 

ringaste uppmärksamhet, förrän den 
dag ett mankemang möjligen inträf

far. Då först får han kontakt med 
dem som giva honom hans dagliga 

bröd. 
Nu kan vid ett tillfälle som detta 

inträffa två fall. Antingen kommer 
den felande härvid i beröring med en 
urban personlighet, somi med blick 

för situationen förstår, att ett fel kan 

begås och att det i så fall måste begås 

just av den, som bär ansvaret för om
rådet ifråga. Han kan djupt beklaga 
det skedda iför företageets skull — 
men han kan även stryka över det för 
människans. Saken ordnas då i godo, 
och arbetet fortfar — säkert med 

skärpt uppmärksamhet från den fe

landes sida. 
Fallet kan emellertid även få en 

annan utveckling. I stället för förstå

else och överseende möter den felan
de en hätsk och oförsonlig överord

nad, som i honom endast ser en 

kugge, som mankerat och därför 
måste bytas ut. Avskedet följer 

bryskt och ovillkorligt. Och följden 

blir att hos den, som drabbats av sla

get, tändes en ny känsla — en känsla 
som alltefter hans naturells läggning 

övergår i modlöshet eller hat. Tusen 
sådana fall och man har hatet och 
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odugligheten inne i samhället — mån
ga tusen och man har anarkien. 

Tyvärr blomma redan 'båda i våra 
samhällen i sådan utsträckning att en 
fortsättning i samma riktning endast 
öppnar de tröstlösaste perspektiv. De 
ekonomiska lösningarna ha icke visat 
sig ensamma kunna övervinna det on
da. Här fordras tydligen även ett 
sådant närmande, att de i samhället 
samarbetande elementen finna var
andra i rent mänsklig förståelse för 
den personliga insatsens betydelse för 
ett nuvarandes och kommandes all1-
männa välfärd. 

Någon därigenom uppnådd jämlik
het tror undertecknad däremot för 
sin del icke på. Därtill äro de indivi
duella förutsättningarna alltför olika. 
En är född med alla de egenskaper, 
varav en ledare, en initiativtagare, en 
organisatör skapas, en annan med alla 
de egenskaper, som kunna utlösas 
först under ledning och påtryckning. 
I hela naturen erbjudas ingen jämlik
het. Där pågår en ständig och häftig 
kamp mellan det starkare och sva
gare, och mänskligheten utgör i så 
måtto naturens organiska avbild. 
Men det är givet människorna den 
storhet över allt annat skapat att ge
nom upplyst förstånd och god vilja 
kunna bringa denna kamp 1 balans, 
så att ett visst värde till det enskil
das och därmed även det. allmännas 
bästa utvinnes av allt levande, och 
att i gengäld ett visst hägn lämnas 
varje levande varelse. 

Om från och med i dag den inbör
des kärleken, det inbördes upprätthål
landet bleve den ledande grundprinci
pen föf allt vårt handlande, för varje 
enskild och allmän uppgörelse, skulle 
vi sannolikt efter endast en helt kort 
tid äga samhällen med en helt annan 
anda än de nuvarande. Om varje 
debatt genomträngdes av god vilja, 
om varje tidningsartikel i stället för 
att skärpa partimotsatserna sökte att 
utjämna dem, om varje enskild över
ordnad med skäl och besinning väd-^ 
jade till sina underlydande, om varje' 
underordnad med glädje och kärlek 
ginge till sin uppgift — vilka fruktbä
rande resultat skulle vi icke snart nog 
vinna. Först och främst att det tryck, 
som nu vilar över samhället, och som 
för mången gör det till en plåga att 
vara människa, skulle avlägsnas och 
lämna rum för en glättigare och mera 
förtröstansfull stämning. Den armaste 
planta på jorden fordrar sol och luft 
för att kunna växa — skulle verkli
gen vi människor behöva nöja oss 
med mindre än den?! " 

Spörsmålet är för oss nu levande 
så allvarligt att det icke nog kan väd
jas till varje enskild individ att på 
lämpliga vägar söka uppnå ett annat 
tillstånd än det nuvarande, att vara 
älskad är det högsta trappsteget — 
att vara fruktad är endast en till
fällig position. 

Skall arbetet betraktas som ett 
tvång, ett tryck under ömsesidigt olid
liga förhållanden, är. dess bästa kraft
källa snart sinad. Det finns personer 
på överordnad post, som fatta såsom 
sin uppgift att på allt sätt förbittra de 
underordnades liv, och det finns un
derordnade som med simpel skade
glädje följa sina överordnades iråkade 
ekonomiska svårigheter och bekym
mer. Båda dessa grupper utgöra i 
själva verket det glädjefyllda, frukt
bärande arbetets värsta fiender. Vad 
en människogärning kan betyda visa
de den store finansmannen, mång
miljonären och f. d. gatpojken An

drew Carnegie, som samtidigt med 

Framtiden. 
Något som självförsörjande kvin

nor alltför litet tänka på är framti
den, den tid då åldern skall lägga hin
der i vägen för självförsörjningen. 
Kvinnor i kommunens och statens 
tjänst hava pensionen att lita till, men 
de som arbeta hos privatpersoner el
ler bolag hava intet sådant att bygga 
på. 

De flesta trösta sig med, att de ha
va en stark och brinnande arbetslust, 
och att de skola hålla på att arbeta 
till livets slut. 

Denna uträkning, så riktig den än 
kan synas, håller icke streck. 

Även under den mycket osannolika 
förutsättningen, att hälsan skall räcka 
lika länge som livet, finnes det något 
som en gång för den självförsörjande 
kvinnan skall göra det svårt, ja, o-
möjligt att få arbete och därmed ar
betsförtjänst — hennes tilltagande 
ålder. Redan en så jämförelsevis låg 
ålder som 40 à 50 år reser sig som 
hinder för henne, och når hon därut
över är hon säkert ur arbetsleken. 

Man måste komma ihåg, att för 
vartenda år, som går, strömmar det 
på de olika arbetsområdena in mas
sor av unga arbetssökande människor, 
som, samtidigt med att de vinna an
ställning, maka undan äldre uttjänta 
kamrater. De unga äro farliga kon
kurrenter. De äro så billiga, så fris
ka, starka och hurtiga, och de äro en 
bekväm och lätthanterlig arbetskraft. 
De äldre, som under långa år gått i 
arbetsselen och med fulla händer givit 
av sin arbetskraft, ha fått sin hälsa 
försvagad, de orka icke längre så 
mycket som förr, deras humör är icke 
längre så muntert och glatt, och de ha 
anspråk på en icke alltför dålig lön. 
Så kommer en dag då den "kloke" 
arbetsgivaren entledigar den gamla 
arbetskraften och tar in ny. 

Huru många äro icke de kvinnor, 
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att han predikade och i verkligheten 
bevisade arbetets herravälde även 
sökte skapa ett jordiskt paradis åt 
sin väldiga arbetarestam i Pittsburg. 
Vi svenskar äro lyckliga nog att också 
bland oss äga män och kvinnor med 
Andrew Carnegies sinnelag, men de
ras grupp är alltför liten i jämförelse 
med de väldiga alltomfattande sam
hällsproblem, som nu drivits till yt 
tersta gränsen mot sin lösning — eller 
bristning. 

Förståelse hos de makthavande le
darna av företag, att det är med män 
niskor dessa företag skola drivas i 
och för människors lycka och väl
stånd. 

Förståelse hos de underordnade för 
det ansvar, de svårigheter och bekym
mer som äro förknippade med led 
ningen av varje företag och att det 
slutligen och sist är deras egen in
sats som skall bära eller stjälpa dem 

Förståelse, inbördes kärlek och god 
vilja! Dett^ är önskemålen! 

Kan i en för hela det samhälleliga 
arbetsmaskineriet ytterligt kritisk tid 
ej ett sådant närmande ske med ömse 
sidig god vilja att göra det allra bästa 
för varandras lycka och välstånd? 
Tål verkligheten icke ett sådant steg? 
Då är förvisso vår moderna sam
hällsutveckling med sina konträra 
ekonomiska intressen inne på vägar, 
där det varken för en nu levande eller 
kommande generation skall bliva lätt 
att vandra. 

H—t H—11. 

Frågan om kvinnans tillträde till 
ämbeten skall slutbehandlas vid inne
varande riksdag. I samband härmed 
har från olika styrelser, verk och in
stitutioner infordrats yttranden om 
kvinnans lämplighet att innehava de 
högre befattningar det gäller. Det 
behöver väl knappast sägas, att man i 
regel (lysande undantag hava dock 
givits !) slår för sig med båda hän
derna och säger: 

— Det är möjligt, att kvinnorna 
kunna duga på andra håll, men icke 
här, nej, icke här, absolut icke för 
de högre posterna åtminstone! 

Ett av de många områden där man 
vill underkänna kvinnornas lämplig
het, är domarebanan. 

Att skipa lag och rätt, hur skulle 
det vara möjligt för en kvinna, som 
icke ledes av det nyktra förståndet, 
utan som regeras av sitt lätt påver
kade hjärta, en känslotänkande va
relse ! 

Vad kan man svara härtill? 
Att den kvinnliga domaren helt sä
kert kommer att lika korrekt lyda 
lagens stränga hud som den manlige 
domaren. Det har visat sig, att yr
ket går kvinnan lika mycket i blodet 
som det gör i fråga om mannen. 
Eller är t. ex. lärarinnan i sin yrkes
utövning mildare och svagare än lä
raren, är icke affär lika mycket affär 
för den kvinnliga affärsinnehavaren 
som för den manlige? 

Man behöver helt säkert icke be
fara någon till ohörsamhet mot la
gens bud ledande känslosamhet och 
blödighet hos de blivande kvinnliga 
domhavandena, men vad man däremot 
alldeles säkert kan vänta är, att kvin
norna, tagna i samlad massa, när de 
riktigt kommit in i samhällsarbetet 

som vid 40—50 års ålder, medan de 
ännu känna sig arbetsdugliga, till sin 
förskräckelse finna det svårt att be
hålla de platser de ha och omöjligt 
att, i händelse av iråkad arbetsslös-
het, vinna ny anställning. Arbetet och 
arbetsförtjänsten äro borta. Hur 
skola de få sitt dagliga bröd? De äro 
hänvisade att taga emot nådegåvor av 
anförvanter, allmosor av den välgö
rande allmänheten eller söka under
stöd hos fattigvården — alltsammans 
förfärliga alternativ för en kvinna 
som arbetat och strävat ett helt liv. 

Varför icke spara? Varför leva vi 
upp vart enda öre av vår inkomst, 
varför taga vi i förskott genom att 
göra skulder? 

Vi skylla på att vi äro från "bättre 
hem", hava "våra vanor", som' vi ej 
vilja avstå från, att vi äro svaga föratt 
kläda oss, att vi gärna vilja ha litet 
roligt, medan vi äro unga. Allt detta 
är lätt att förstå, det är så naturligt 
och förlåtligt alltsammans. Men — 
det ena man vill och det andra man 
skall. För den självförsörjande kvin
nan ställer sig saken så här: 

Är hon klok nog och har hon till
räcklig självbehärskning för att, me
dan arbetskraften ännu finnes kvar 
och arbetsförtjänsten är god, avstå li
tet av livets bekvämlighet, vara enkel 
i klädedräkt och vanor och på så sätt 
varje år lägga av en liten summa, då 
kan hon med lugn motse kommande 
dagar. Men sätter hon trevnaden, be
kvämligheten och nöjet för stunden 
högst, och vill hon för dessa ända
mål till det yttersta utnyttja sin ar
betsförtjänst, ja då är hon hemfallen 
åt fattigdomen, bitter och ohjälplig 
fattigdom i samma stund, som sjuk 
dom och ålder utestänga henne från 
arbetet och förtjänsten. 

Vi måste se sanningen lugnt och 
fast i ögonen och göra vårt val. 

och våga icke blott kritiskt betrakta 
förhållandena utan även med lugn 
bestämdhet kräva reformer,- som sy
nas dem önskvärda, också skola börja 
tumma litet på lagarne, skärpa på 
en del håll, t. ex. i fråga om råhets
förbrytelser, brott mot barn och kvin
nor och mildra på andra, där det 
gäller de döda tingen. 

Från min tidigare verksamhet som 
tidningsreferent minns jag många 
domar, mot vilka min rättskänsla, 
mitt praktiska förstånd uppreste sig, 
domar, meningslöst hårda, vilka icke 
stodo i rimligt förhållande till de 
brott, som skulle sonas, domar, vilka 
belade okynniga, obetänksamma 
handlingar med förbrytelsens stämpel 
och satte en outplånlig skamfläck på 
människoliv, vilka icke förtjänat det. 

Låt mig berätta ett av dessa min
nen. Den person det här gäller var 
en förbrytare, en simpel tjuv och så
lunda helt osympatisk, men ändå — 

Det var rannsakning på länscell
fängelse. 

Rättens rum. I förbigående sagt 
hur fult män kunna ha det omkring 
sig och finna sig med! Ett stört av
långt rum, med gråvitt tak, smuts
gråa stenväggar, gråsvarta gropiga, 
flisiga golvbräder. Mitt på golvet ett 
väldigt svartmålat simpelt bord. Vid 
dess övra ända i en klumpig länstol 
domaren, en medelålders herre med 
djupa veck mellan ögonbrynen och en 
kolerisk blick bakom brillorna. Vid 
samma bord den unge notarien, som 
förde protokollet. Utefter ena lång
väggen en träbänk för de tolv nämn
demansgubbarna, vilka också i käns
lan av sin rättsskipande värdighet 
sutto med djupa dystra veck i pan
nan. Vid andra långväggen bord och 
stolar, som från ett enklare kök, för 
länsmännen-åklagarne och tidnings
referenterna samt vid bortre kort
väggen en bänk för målsägarne, vitt
nena och åhörarna. 

Utanför de båda av en grå smuts
hinna täckta gardinlösa fönstren låg 
fängelseträdgården, badande i den 
gyllene vårsolen, äppleträden stodo i 
rosenröd blomning och fågelkvitter 
fyllde luften. 

Men härinne var allt grått i grått. 
På det stora bordet låg en tjock 

ullgarnshärva, själva föremålet för 
domstolsförhandlingen. Den låg där 
som en stor lurande smutsgrå katt 
och där bredvid en jättebibel med 
skinnpärmar och ett blänkande spän
ne. Låg folianten där som en hög
tidlig försäkran, att här skulle män
niska gå till rätta med människa i 
kristendomens barmhärtiga anda ? 

Vid dörren en fångknekt. 

Så gav domaren en vink, konsta
peln vid dörren försvann och kom 
efter ett ögonblick tillbaka med fån

gen. 
Allas blickar vändes mot henne 

En gammal kvinna i fångdräkt, tunn 
i kroppen, ryggen kutig och i det 
brunhyade, av grått här omgivna an
siktet, stora svarta ögon, fyllda av 
skräck. 

Om det hela icke varit så tragiskt 
om det icke gällt ett människoöde, 
skulle det verkat löjeväckande att se 
alla dessa myndiga män, vilka sam 
mankommit för en garnhärvas skull. 

Fångens blick vandrade sökande 
från ansikte till ansikte, skrämd, bön 
fallande. Vad hon läste i dem kom 
hennes huvud att sjunka ned mot 
bröstet. 

Hennes syndaregister sådant det 
framlagts av länsmannen-åklagaren 
upplästes. Änka, 70 år gammal, av 
tattaresläkt, utan stadigvarande ar 
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genom att ringa upp tel. 18070 eller sänd 
ett brevkort med namn och adress till tid
ningens expedition, Vallgatan 27,Göteborg. Vi 
avhämta gärna prenumerationsavgiften vid 
översändandet av utkomna nummer. Till andra 
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betsförtjänst, uppehållande sig hu
vudsakligen genom bettleri, tre gån
ger förut straffad för tjuvnadsbrott. 
Och nu inbrott. Hela 'bytet hade bli
vit en ullgarnshärva. Den bestulne, 
en bonde, hade eftersatt henne. När 
tatterskan såg sig förföljd, hade hon 
kastat härvan ifrån sig, men infån
gats av bonden och överantvardats 
till länsmannen och fängelset. 

I tystnaden efter uppläsningen hör
des fångens jämrande röst : — "Nå
dige herr domare, jag kastade garnet 
ifrån mig! Han fick igen sitt garn. 
Var barmhärtig och sätt inte in mig ! 
Han fick sitt garn! 

Domar-ens klubba flög tystande i 
bordet, åklagaren steg fram och ut
målade sin plikt likmätigt fången som 
en helt säkert förhärdad brottsling, 
för vilken det strängaste straff borde 
utmätas. Även målsägaren-bonden 
yrkade det hårdaste straff bl. a. för 
att sätta skräck i socknens övriga 
tattarepack. Och nämndemännen nic
kade instämmande. Ingen stämma 
höjdes till försvar. Ingen fråga gjor
des för att finna motivet till brottet. 
Var det nöd? Hade någon annan 
tvingat henne? 

Åter hördes fångens jämrande 
stämma: — Han fick igen sitt garn! 
Jag kastade det ifrån mig! Stäng 
inte in mig! Nådige herr domare! 
Nådige herrar, släpp ut mig ! 

Hon fick sin dom, två års straff
arbete. Det var en mild dom för ett 
brott, som lagen kan belägga med ett 
strajf upp till tio år. Men i alla fall! 
Två års straffarbete för garnhärvan 
där på bordet bredvid bibeln. Behö
ver man verkligen anses för en käns
lotänkande varelse, om man känner 
straffet meningslöst hårt? Ingen ha
de förlorat något och en människa 
skulle berövas friheten i två år! I 
affärsvärlden gör man jättekonkur
ser, ruinerar en mängd människor och 
man går dock fullständigt fri ! — Ett 
är säkert hade juryförfarandet in
gått i vårt rättsväsende, som det gör 
i alla andra europeiska länder, Hol
land undantaget, skulle domen ut
mätts på ett annat och barmhärti
gare sätt än vad nu skedde. 

När vaktkonstapeln öppnade den 
tunga fängelseporten för att släppa 
ut mig, sade han de första av mänsk
lighet präglade ord jag hört denna 
trista dag: 
— Det var synd om det gamla 
skrället. Bonden hade ju fått igen 
sitt garn. Och hon lever inte över 
straffet. Det folket tål inte vid att 
sitta inne, och hon är så gammal. Dom 
kunde näpst och sedan släppt henne. 
Stackare och så här på våren till ! 

Ja, det var vår! En mild, stilla dag 
med blomsterdoft och fågelsång, flö
dande solljus. 

Jag skyndade bort — ännu åter-
ljöd i mina öron den gamlas skri, 
när hon fick sip dom, ännu såg jag 
hennes förvridna ansikte, när hon 
gjorde ett desperat försök till flykt 
och bars bort. 

Crayon. 
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B R Ö D E R N A  E K M A N  
Kyrkogatan 30 

Pä's'odrade Kapoor 
i mocka, kläde m. fl. tyger. 

NÄSSLOR. 
Gud skapide järnet, men männi« 

skorna gjorde kedjorna. 

En kvinna gifter sig för att träda 

in i världen, en man för att lämna 

den och komma i ro. 
« 

I äktenskapet befaller mannen, och 

kvinnans vilja sker. 
* 

De som mäst säga emot äro de 

som minst tala motsägelser. 
* 

Heder och vinst ligga inte alltid 

i samma påse. 
• 

Ingenting är svårare än att välja 

en god hustru, om icke möjligen att 

valja — en god man. 
* 

Mången gör sig lustig över andra, 

vilken borde gråta över sig själv. 
* 

De flesta människor känna tack* 

samhet endast när de kunna vänta 

ännu större välgärningar. 
sje 

Ingå ej vänskap med den ondsinte, 

lika gärna må du göra dig en bädd 

av brännande nässlor eller bära en 

huggorm som halsband. 
• « 

Mången är beredd att vara dig ett 

stöd så länge du kan stå på egna 

fötter. 
* 

Många goda gärningar äro endast 

fläckvatten för ett dåligt »förflutet». 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

Orpheus i underjorden. 
Operett i 3 akter av Offenbach. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl 8: 

Romeo och Julia. 

IMya Teatern. 
Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rnLLnoiun 
Göteborgs största och 
mest pop ilära filmteater 

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

Applåder -
eller icke? 

Det anses tydligen icke riktigt pas
sande att applådera. Däremot be
traktas det som i högsta grad obele-
vat att icke tacka för en undfången 
gåva. 

Applåden är ju dock ingenting an
nat än publikens tack till konstnären. 
Det är det enda sätt, varpå salongen 
kan visa den exekverande därframme 
graden av sin tacksamhet. Konstnä
ren ger — och salongen mottagër. 
Följaktligen borde det vara salongens 
plikt att avtacka honom med en uni
son applåd. Icke alltid, l^en i varje 
fall, där något aV det îftlra bästa, som 
existerar i världen, givits från en 
estrad. 

En sådan unison applåd får man 
dock sällan eller aldrig höra i en 
svensk salong. Icke ens i de stora 
mottagandets ögonblick, då utlandets 
publik ger fritt utlopp åt sin hänfö
relse i en brusande ovation, kan sven
sken glömma sin sans och värdighet. 
Med överlägsen eller medlidsam blick 
betraktar han dem, som, fullkomligt 
glömska av omgivningen, entusias
tiskt hänge sig åt applåden. Endast 
i det fall att det är en utlänning ser 
han. sympatiskt road ut. Utlänning
arna äro ju på det sättet! Deras ex
travaganser ge en smula stämning av 
kontinent. 

Det finns också en grupp männi
skor, som anse applåden barbarisk. 
De vilja icke applådera sig ur stäm
ningen, sedan de njutit något vackert. 
Men de betänka ej att stämningen 
stores minst lika mycket genom deras 
förargelse över alla dessa i deras 
ögon taktlösa människor, som med 
dånande handsalvor rycka dem ur 
deras skönhetsvärld. 

Från konstnärens synpunkt måste 
applåden bli ett behov. I Gorkis 
Natthärbärge ger skådespelaren den 
träffande definitionen: "Applåder 
äro som brännvin" Man för
står detta. De måste värma och be
rusa, egga och liva. Hur skulle man 
därframme på podiet, scenen eller 
estraden utan applåden veta, vilka 
tankar, tycken eller känslor, som 
rora sig i den stora salongens levande 
djup efter en given prestation? Hur 
skulle han kunna tyda den ljudlösa 
tystnaden, leta sig till något i själar
na som kanske tänka de vackraste 
ting, eller i <le ohörbara viskningar
na, som sakta växlas mellan granne 
°ch granne? Själv har han givit sin 
själs högsta, bästa, hemligaste, och 
givit det utan förbehåll. Givit sin 
dyrkan åt något, som är större än han 
själv, och vars medium han endast 
»nder några korta stunder varit. Hur 
kvävande, hur onaturligt, skulle det 
eJ efter hans egen sinnesberusning 
verka, om han då möttes med endast 
en ljudlös, orörlig tystnad från hela 

etta människohav, som utbreder sig 
framför honom . . . 

1-iksom en kraft, som satt något 
1 rörelse, står han och väntar — ut
brottet. Tystnaden är betryckande 

Insändarnes spalt 
"Kvinnornas Tidning bedömd 

av en man". 
"Den kvinnliga rösträttens pioni-

ärer voro ej uteslutande synpatiska", 
säger i förra numret av Kvinnornas 
Tidning den insändare, som under
tecknar sig "Köpmannen" och som i 
övrigt skriver förstående och hopp
fullt om kvinnornas vaknande ansvar 
inför samhällsfrågorna. 

"De som nu framträda äro av ett 
helt annat slag och kräva respekt för 
sig", tillägger författaren. 

Förlåt mig, om jag som kände de 
förra väl och lever mitt ibland de se
nare, inte tror på denna olikhet. Fler
talet av de män, som enligt "Köpman
nens" utsago hade mycket litet sym
pati för rösträttskvinnorna, kände nog 
i allmänhet få eller ingen av dem per> 
sonligen. Det torde mest ha varit sa
ken, som var dem emot. Att insän
daren anser denna så olik det, som 
kvinnorna nu vilja, synes mig visa 
detta. Han säger att de, som nu trä
da fram, utgå i flera fall direkt från 
hemmet och husmoderns kall. Men 
bland de kvinnor som arbetade för 
rösträtten, voro också flertalet gifta, 
detta påpekades vid flera tillfällen bl. 
a. av d :r Lydia Wahlström, som häri 
såg ett bevis för hur fast rotad kravet 
på medborgarskap var just hos de 
kvinnor, som voro bundna vid hem
mets och släktets uppgifter. Och då 
författaren tillägger att de nu fram
trädande välja politiken som medel, 
ej som mål, är detta intet särmärke 
för dem, ty just i rösträttsarbetet 
betonades ständigt att den rätten var 
endast ett medel för att under ansvar 
få delta i arbetet för det allmänna. 

Annars med mycken sympati. 
H. S. 

Till 

Redaktionen av Kvinrornas Tidning. 
(Med anledning av insändaren i n:r 7). 

Är det "sympatiskt" att när man 
fått säkert fotfäste å räddningsste
gen, som andra med möda och arbete 
rest upp, då smäda dem som under
lättat ens väg till framgång? 

En av "de osympatiska". 

På ovanstående admonition vilja 
vi svara att vi icke i den ifrågava
rande insändaren sågo någon smädel-
se mot föregångskvinnorna, vilka vi 
sätta så oändligt högt. Inom insända
re- och diskussionsavdelnmgarna bör 

— men applåden slår ut ventilen. 
Detta ljud av en storm, som viner 
upp och växer till orkan blir icke alle
nast en spontan barbarisk livsyttring 
—• det bär även hänförelsens gudom 
på sina starka vingar. Först då kän
ner konstnären rapport med sin sa
long. Först då förstår han att den 
blixt han utsänt träffat och antänt. 
Först då uppstår i salongen den sym
patiens varma och elektricerande 
temperatur, vilken är den enda vari 
en konstnär kan nå den högsta höj
den av sitt konstnärs- och mäster
skap. 

Teater. 
Stora Teatern i Göteborg har på 

sin repertoar återupptagit operetten 

»Orpheus i underjorden» — det senaste 

uppförandet ligger icke mindre än 

sju år tillbaka, då Oscarsteatern gästs 

spelade på teatern. Nu liksom då 

är det Oscar Textorius som står för 

regien och han utför även samma 

roll, Jupiter. Erik Anderson har 

fått sig anförtrodd Orpheus' roll och 

Hjördis Wahlgren är Euridice. Bland 

övriga rollinnehavare kunna nämnas 

hr Aaby som Pluto, hr Norman— 

Styx, frkn Ahlberg—Diana, hr Kinch 

—Merkurius och hr Strandman som 

Mars. Operetten som fått en mycket 

praktfull uppsättning, har när detta 

skrives ännu icke haft sin premiär, 

varför vi måste låta det anstå med 

ett närmare omnämnade till ett kom

mande nummer. 
* 

Biografteatern Palladium i Götes 

borg har på silt program för veckan 

den mvcket omtalade och uppmärk« 

sammade filmen »Den nve pastorn», 

en samhällsskildring efter romanen 

»The inside of the cup» av Winston 

Curchill. Denna film står på höjden 

med det bästa, som denna ansedda 

biografteater tidigare återgivit. 

ordet vara tämligen fritt. Man ger 
sin mening .och tar emot andras, allt 
med lugn. Att vi vilja leva som vi i 
detta fall lära visa vi genom att här 
ovan bereda plats för den mot oss 
riktade förebråelsen. 

Redaktionen. 

"Varför dör kärleken?" 

I all rättfärdighets namn, bäste 
herr Stilett, vad ni ser ljust på de 
unga männen och mörkt på de giftas-
vuxna flickorna! Skulle man döma 
efter er mening, vore alla män uteslu-
slutande danade till idealiska äkta 
män och alla unga kvinnor omöj 
liga för äktenskapet, som man an
nars tror vara just deras sanna upp
gift. 

Kamratlivet i skolan skapar hos 
gossarna de allra förträffligaste egen
skaper, för flickan är det alldeles än-
damålslöst som karaktärsdaning. Des 
sa av födseln allesammans ytliga va
relser beundra hos varann endast fina 
kläder och ett vackert utseende, gå på 
kondis och prata hjärteangelägenhe-
ter, säger ni. Men med förlov, vad 
har ni känt för flickor? Har den läs
hungriga, den för allvarliga ämnen in
tresserade unga flickan aldrig trätt i 
er väg? 

Och när ni slutar med att vittna att 
den unge mannen som sätter bo, har 
en hel del älskvärda egenskaper, som 
göra samvaron behaglig, han har lärt 
sig lägga band på sitt lynne, han är 
underhållande och angenäm — då är 
ni ju rent av förtjusande. Bara ändå 
alla fruar kunde intyga att ni hade 
rätt ! 

Men så måste flickorna svartmålas. 
De äro bortskämda i hemmet — var 
träffar man väl på det hem där flic
korna skämmas bort mer än gossarna? 
Sitter ej av ålder kvar, att de förra 
snarare skola passa upp på de senare 
och träda tillbaka för dem? De äro 
lättsårade, surmulna, jag vet inte allt 
vad. Nej, ni dömer verkligen alltför 
ensidigt. 

'Men sedan hör jag er suck: Hur 
desillusionerade stå inte många män? 
Och häri tror jag att jag möjligen 
kunde säga något som gjorde att vi 
förstode varann. Men därom härnäst ! 

Marta. 

"Varför gå äktenskapen sön
der?" 

Frågan framkastas mycket ofta 
och man hör olika svar på densamma 
från människor av ôlika klasser, ål
drar och kön. 

Men någon lösning, någon till grun
den gående utredning, det hör man 
inte av, ty alltid blir det de där ytliga 
svaren om förflyktigad kärlek, miss
tag å ömse sidor ifråga om karaktär 
och egendom, åldersskillnad, slöseri 
och annat, vilket anses som de väsent
liga orsakerna. 

Men det är nog i alla fall något an
nat som i grund och botten är orsa
ken till de många äktenskapliga skils
mässorna och inte tror jag att herr 
Göran, som skyller dem på bakvänd 
uppfostran har nått till bottnen med 
sin definition, fastän jag medger att 
han har rätt i att det är något bak
vänt med barnets uppfostran, dock 
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knappast i den form han gör gällande. 
Däremot skulle jag vilja säga att 

såväl barnets uppfostran som grunden 
för äktenskapet viker av för mycket 
från det högsta idealet, om det ens 
har något alls att göra därmed, ty det 
är dock idealen vi vilja söka och leva 
för, men sorgligt nog hitta människor
na, de flärdfulla, ytliga små varel
serna, så sällan till alla ideals källa, 
utan nöja sig med allehanda surrogat. 
Livet bliver därefter. Jag skulle kun
na skriva en hel avhandling härom 
för att bevisa vad jag sagt här ovan, 
men inskränker mig blott till att säga : 
Man går åstad och gifter sig utan 
Guds råd och lever sitt liv också utan 

Gud. Ref lektionerna göra sig själva. 

Gertrud Stenkula. 

Lika lön. Under nu pågående riks
dagssession kommer att behandlas 
den för hela vår kvinnovärld så ut
omordentligt viktiga frågan om 
"Kvinnors tillträde till ämbeten" och 
den i samband därmed stående frå
gan om "Lika lön för lika arbete". 
För att få båda dessa frågor sakkun
nigt belysta hava vi vänt oss till den 
kända danska kvinnosakskvinnan tra
fikassistenten Anna Westergaard, vil
ken i veckans nummer påbörjar en 
serie artiklar under rubriken "Lika 

lön". Båda de ovannämnda frågorna 
hava på ett för kvinnorna fullt till
fredsställande sätt lösts i Danmark. 
I det stora arbete, som legat bakom 
denna seger har fröken Westergaard 
deltagit med en entusiasm, en energi 
och en framgång som tillförsäkrat 
henne de danska kvinnornas beund
ran och varmaste tacksamhet. 

Vi äro övertygade om att våra lä
sarinnor med intresse skola taga del 
av fröken W :s värdefulla och in
struktiva inlägg i den fråga det här 
gäller. 

KAMINER 
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Var god 
gynna vid inköp vår tid
nings annons ör er samt 
nämn om möjligt »Kvinnor• 
nas Tidning.» 

Ni stärker därigenom av
sevärt tidningens ställning 
som annonsorgan. 

Vi tacka på förhand för 
det vänliga handtaget. 

En behövlig reform. 
Då vi kvinnor nu ha' ett eget organ, 

där vi få yttra oss, antingen vi äro 
"höger", "vänster" eller "ingenting", 
vågar jag komma med ett förslag till 
en reform, som ,synes mig välbehövlig. 

Huru länge skola männen behöva 
fortsätta med att' betunga sin artighet 
medelst avtagandet av huvudbonaden ? 
Som varande bosatt i en mindre stad, 
har jag ofta haft anledning att reflek
tera över frågan, och alldeles särskilt 
har jag tänkt på den under dessa blå
siga vinterdagar, då jag ofta önskat 
få uppmana herrarne att låta sina 
hattar sitta på. Det kan ju inte vara 
annat än skadligt, att i "ur och skur" 
blotta ofta bara hjässor — och i mitt 
tycke är det också rätt obehövligt. 
Skulle vi kvinnor icke kunna föreslå, 
att männen, liksom vi själva, hälsade 
med en artig bugning, eller hur vore 
det om det verkligen vackra militära 
hälsningssättet användes av alla her
rar. Tänk, vad vi kvinnor sluppit be
kvämt undan bara med vår lilla 
"nick", det skulle väl varit fruktans
värt, om vi varit nödsakade lyfta på 
hattarne. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 
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När nu tiderna blivit sådana, att vi 
kunna betrakta männen som kamra
ter, böra vi också visa detta, inte 
minst genom att inskränka på vidlyf
tiga artighetsbetygelser. — För att 
något motivera min framställning, vill 
jag ge' ett litet exempel på, hur det 
kan gå till i en mindre stad, där alla 
känna alla. En kväll i somras beslöto 
min man och jag att räkna huru mån
ga vi hälsade på, passerande huvud
gatan upp och ned. Resultatet — 72 
personer. Nu 'behövde visserligen inte 
hatten lyftas lika många gånger, ty 
det hände ju, att 2 eller flere gingo 
tillsamman, men hade så^'icke varit 
förhållandet, skulle hatten ha' tagits 
av 72 gånger. Otroligt — men sant. 
— .Undra på, att man önskar en änd
ring. Men skall det reformeras, så 
skall det. Antingen tages hatten av 
eller sitter den kvar på alla huvuden 
— unga och gamla, höga och låga — 
inga undantag, ty då kan gränsen al
drig dragas, och det hela går i putten. 

Jag hoppas att reformen skall häl
sas med glädje, och jag vet att vi 
kvinnor kunna genomföra den. 

A. 

Av 

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

(8) 

Man hörde vagnen rulla tungt över 
gruset på uppkörsvägen. Tjänarne 
kommo in i förhallen för att hjälpa 
de avresande, och i samma ögonblick 
kommo mr Merrington, mr Fox och 
Parry in genom en sid ode 

"Klockan är över halv sex, Zefi-
ne", sade hennes man, "om vi ska' 
komma hem före midnatt, få vi nu 
ge oss av." 

"Mr Merrington", ropade mrs 
Fox, "vi ha' nu bestämt alltsammans. 
Balen blir på tisdag. Mrs Merring
ton och jag ha' kommit överens om 
alla arrangementen. Vi ska' låna mr 
Merringtons rum till kapprum för 
damerna; supén får vara i matsalen 
och i salongen kan man flirta. Knäp
pet vill inte gå igen på min kappa. 
Jag vet inte vad som är i vägen." 

"Tillåt mig, madame", sade made
moiselle Exe. 

"Vad f—n ska' allt detta betyda?" 
sade mr Merrington halvhögt till sin 
fru. 

"Ja, det vet väl du bäst, min vän" 
sade denna dam ytterst kallt. 

Vid samma tid knäppte mademoi
selle Exe silverspännet på mrs Fox 
kappa, som hade råkat något i olag, 
och sade därvid : 

"Madame sade att alla edra gäster 
komma på lördag." 

"Ja, alla. Har ni fått rätt på spän
net? Tusen tack." 

"Emedan", fortsatte mademoiselle 
Exe, under det att hon ordnade kap
pan över mrs Fox axlar, "jag trodde 
mig höra madame nämna någon, som 
icke kommer förrän — nästa torsdag 
var det?" 

"Mrs Fox slutade plötsligt att 
knäppa sin kappa. 

"Ack herre gud", nästan skrek hon, 
vad har jag gjort? Jag har glömt 
greven helt och hållet. Han kommer 
inte förrän på torsdag. Då hinner 
han inte ner till balen." 

"Adjö, kära mrs Merrington", sa
de mr Cosmo Fox och tryckte hen

nes hand varmt till avsked. "Vad ni 
ska' ha' ont i huvudet efter detta rys
liga väsen. Måtte ni nu få en god 
vila! — Kära Zefine, så fort vi kom
ma i vagnen, skall jag höra på allt, 
vad du har att säga. Inte en minut 
längre vill jag pröva mrs Merringtons 
tålamod." 

Och han lämnade huset, och klätt
rade upp till sin plats på den breda 
kuskbocken. Men hela tiden hörde 
man en oavbruten ström av vilda 
protester från mrs Fox: 

"Greven! greven! Cosmo! att du 
inte kan förstå, Parry, kör ner honom 
igen ! Åh, käraste mrs Merrington, 
vad skola vi göra? Utan greven är 
hela balen omöjlig. Han valsar som 
en ängel. Uppskjuta balen? Aldrig. 
Uppskjut aldrig något roligt. Han är 
tvungen komma tidigare, det är det 
hela; antingen Dunmeres bli onda el
ler goda. Jag får skriva i kväll och 
säga, han måste komma på måndag 
eller allra senast tisdag." 

"Det blir för sent för vår post", 
sade Parry sävligt, "om det gör nå
gonting. Postbudet hämtar vår post
väska klockan sex." 

"Parry", ropade mr Fox utifrån 

vagnen, "vänta inte på Zefine. Vi 
skicka vagnen tillbaka efter henne." 

"Odjur! Detta från mrs Fox med 
sammanknäppta händer. Vad skall 
jag göra. Posten till Dunmere ta'r 
minst två dagar. Han får brevet för 
sent, om det icke går härifrån i 
kväll." 

"Varför inte skriva brevet här nu 
strax madame?" sade mademoiselle 
Exe. ' 

Förslaget emottogs med ett fröjde
rop, Parry skickades ut att förklara 
det ytterligare dröjsmålet iför mr 
CosniQ Fox och om möjligt lugna 
honom. Mademoiselle Exe och Eve
lyn störtade efter penna, papper, 
bläck etc., och mr Merrington stod 
surmulen och såg tyst på. Mrs Mer
rington började undra, om hon fått 
hjärnskakning och ingen tycktes mär
ka de bådas tystnad, då mrs Fox 
pladdrade oavbrutet. 

Hon skrev sitt brev stående vid det 
stora ekbordet, och talade oupphör
ligt hela tiden. 

"Hur i all världen skall jag skriva? 
Här är ingen tid till ceremonier. Jag 
skriver helt enkelt att om han inte 
kommer på måndag, kommer jag al-
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odugligheten inne i samhället — mån
ga tusen och man har anarkien. 

Tyvärr blomma redan 'båda i våra 
samhällen i sådan utsträckning att en 
fortsättning i samma riktning endast 
öppnar de tröstlösaste perspektiv. De 
ekonomiska lösningarna ha icke visat 
sig ensamma kunna övervinna det on
da. Här fordras tydligen även ett 
sådant närmande, att de i samhället 
samarbetande elementen finna var
andra i rent mänsklig förståelse för 
den personliga insatsens betydelse för 
ett nuvarandes och kommandes all1-
männa välfärd. 

Någon därigenom uppnådd jämlik
het tror undertecknad däremot för 
sin del icke på. Därtill äro de indivi
duella förutsättningarna alltför olika. 
En är född med alla de egenskaper, 
varav en ledare, en initiativtagare, en 
organisatör skapas, en annan med alla 
de egenskaper, som kunna utlösas 
först under ledning och påtryckning. 
I hela naturen erbjudas ingen jämlik
het. Där pågår en ständig och häftig 
kamp mellan det starkare och sva
gare, och mänskligheten utgör i så 
måtto naturens organiska avbild. 
Men det är givet människorna den 
storhet över allt annat skapat att ge
nom upplyst förstånd och god vilja 
kunna bringa denna kamp 1 balans, 
så att ett visst värde till det enskil
das och därmed även det. allmännas 
bästa utvinnes av allt levande, och 
att i gengäld ett visst hägn lämnas 
varje levande varelse. 

Om från och med i dag den inbör
des kärleken, det inbördes upprätthål
landet bleve den ledande grundprinci
pen föf allt vårt handlande, för varje 
enskild och allmän uppgörelse, skulle 
vi sannolikt efter endast en helt kort 
tid äga samhällen med en helt annan 
anda än de nuvarande. Om varje 
debatt genomträngdes av god vilja, 
om varje tidningsartikel i stället för 
att skärpa partimotsatserna sökte att 
utjämna dem, om varje enskild över
ordnad med skäl och besinning väd-^ 
jade till sina underlydande, om varje' 
underordnad med glädje och kärlek 
ginge till sin uppgift — vilka fruktbä
rande resultat skulle vi icke snart nog 
vinna. Först och främst att det tryck, 
som nu vilar över samhället, och som 
för mången gör det till en plåga att 
vara människa, skulle avlägsnas och 
lämna rum för en glättigare och mera 
förtröstansfull stämning. Den armaste 
planta på jorden fordrar sol och luft 
för att kunna växa — skulle verkli
gen vi människor behöva nöja oss 
med mindre än den?! " 

Spörsmålet är för oss nu levande 
så allvarligt att det icke nog kan väd
jas till varje enskild individ att på 
lämpliga vägar söka uppnå ett annat 
tillstånd än det nuvarande, att vara 
älskad är det högsta trappsteget — 
att vara fruktad är endast en till
fällig position. 

Skall arbetet betraktas som ett 
tvång, ett tryck under ömsesidigt olid
liga förhållanden, är. dess bästa kraft
källa snart sinad. Det finns personer 
på överordnad post, som fatta såsom 
sin uppgift att på allt sätt förbittra de 
underordnades liv, och det finns un
derordnade som med simpel skade
glädje följa sina överordnades iråkade 
ekonomiska svårigheter och bekym
mer. Båda dessa grupper utgöra i 
själva verket det glädjefyllda, frukt
bärande arbetets värsta fiender. Vad 
en människogärning kan betyda visa
de den store finansmannen, mång
miljonären och f. d. gatpojken An

drew Carnegie, som samtidigt med 

Framtiden. 
Något som självförsörjande kvin

nor alltför litet tänka på är framti
den, den tid då åldern skall lägga hin
der i vägen för självförsörjningen. 
Kvinnor i kommunens och statens 
tjänst hava pensionen att lita till, men 
de som arbeta hos privatpersoner el
ler bolag hava intet sådant att bygga 
på. 

De flesta trösta sig med, att de ha
va en stark och brinnande arbetslust, 
och att de skola hålla på att arbeta 
till livets slut. 

Denna uträkning, så riktig den än 
kan synas, håller icke streck. 

Även under den mycket osannolika 
förutsättningen, att hälsan skall räcka 
lika länge som livet, finnes det något 
som en gång för den självförsörjande 
kvinnan skall göra det svårt, ja, o-
möjligt att få arbete och därmed ar
betsförtjänst — hennes tilltagande 
ålder. Redan en så jämförelsevis låg 
ålder som 40 à 50 år reser sig som 
hinder för henne, och når hon därut
över är hon säkert ur arbetsleken. 

Man måste komma ihåg, att för 
vartenda år, som går, strömmar det 
på de olika arbetsområdena in mas
sor av unga arbetssökande människor, 
som, samtidigt med att de vinna an
ställning, maka undan äldre uttjänta 
kamrater. De unga äro farliga kon
kurrenter. De äro så billiga, så fris
ka, starka och hurtiga, och de äro en 
bekväm och lätthanterlig arbetskraft. 
De äldre, som under långa år gått i 
arbetsselen och med fulla händer givit 
av sin arbetskraft, ha fått sin hälsa 
försvagad, de orka icke längre så 
mycket som förr, deras humör är icke 
längre så muntert och glatt, och de ha 
anspråk på en icke alltför dålig lön. 
Så kommer en dag då den "kloke" 
arbetsgivaren entledigar den gamla 
arbetskraften och tar in ny. 

Huru många äro icke de kvinnor, 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse« 

Ullgarnshärvan. 

att han predikade och i verkligheten 
bevisade arbetets herravälde även 
sökte skapa ett jordiskt paradis åt 
sin väldiga arbetarestam i Pittsburg. 
Vi svenskar äro lyckliga nog att också 
bland oss äga män och kvinnor med 
Andrew Carnegies sinnelag, men de
ras grupp är alltför liten i jämförelse 
med de väldiga alltomfattande sam
hällsproblem, som nu drivits till yt 
tersta gränsen mot sin lösning — eller 
bristning. 

Förståelse hos de makthavande le
darna av företag, att det är med män 
niskor dessa företag skola drivas i 
och för människors lycka och väl
stånd. 

Förståelse hos de underordnade för 
det ansvar, de svårigheter och bekym
mer som äro förknippade med led 
ningen av varje företag och att det 
slutligen och sist är deras egen in
sats som skall bära eller stjälpa dem 

Förståelse, inbördes kärlek och god 
vilja! Dett^ är önskemålen! 

Kan i en för hela det samhälleliga 
arbetsmaskineriet ytterligt kritisk tid 
ej ett sådant närmande ske med ömse 
sidig god vilja att göra det allra bästa 
för varandras lycka och välstånd? 
Tål verkligheten icke ett sådant steg? 
Då är förvisso vår moderna sam
hällsutveckling med sina konträra 
ekonomiska intressen inne på vägar, 
där det varken för en nu levande eller 
kommande generation skall bliva lätt 
att vandra. 

H—t H—11. 

Frågan om kvinnans tillträde till 
ämbeten skall slutbehandlas vid inne
varande riksdag. I samband härmed 
har från olika styrelser, verk och in
stitutioner infordrats yttranden om 
kvinnans lämplighet att innehava de 
högre befattningar det gäller. Det 
behöver väl knappast sägas, att man i 
regel (lysande undantag hava dock 
givits !) slår för sig med båda hän
derna och säger: 

— Det är möjligt, att kvinnorna 
kunna duga på andra håll, men icke 
här, nej, icke här, absolut icke för 
de högre posterna åtminstone! 

Ett av de många områden där man 
vill underkänna kvinnornas lämplig
het, är domarebanan. 

Att skipa lag och rätt, hur skulle 
det vara möjligt för en kvinna, som 
icke ledes av det nyktra förståndet, 
utan som regeras av sitt lätt påver
kade hjärta, en känslotänkande va
relse ! 

Vad kan man svara härtill? 
Att den kvinnliga domaren helt sä
kert kommer att lika korrekt lyda 
lagens stränga hud som den manlige 
domaren. Det har visat sig, att yr
ket går kvinnan lika mycket i blodet 
som det gör i fråga om mannen. 
Eller är t. ex. lärarinnan i sin yrkes
utövning mildare och svagare än lä
raren, är icke affär lika mycket affär 
för den kvinnliga affärsinnehavaren 
som för den manlige? 

Man behöver helt säkert icke be
fara någon till ohörsamhet mot la
gens bud ledande känslosamhet och 
blödighet hos de blivande kvinnliga 
domhavandena, men vad man däremot 
alldeles säkert kan vänta är, att kvin
norna, tagna i samlad massa, när de 
riktigt kommit in i samhällsarbetet 

som vid 40—50 års ålder, medan de 
ännu känna sig arbetsdugliga, till sin 
förskräckelse finna det svårt att be
hålla de platser de ha och omöjligt 
att, i händelse av iråkad arbetsslös-
het, vinna ny anställning. Arbetet och 
arbetsförtjänsten äro borta. Hur 
skola de få sitt dagliga bröd? De äro 
hänvisade att taga emot nådegåvor av 
anförvanter, allmosor av den välgö
rande allmänheten eller söka under
stöd hos fattigvården — alltsammans 
förfärliga alternativ för en kvinna 
som arbetat och strävat ett helt liv. 

Varför icke spara? Varför leva vi 
upp vart enda öre av vår inkomst, 
varför taga vi i förskott genom att 
göra skulder? 

Vi skylla på att vi äro från "bättre 
hem", hava "våra vanor", som' vi ej 
vilja avstå från, att vi äro svaga föratt 
kläda oss, att vi gärna vilja ha litet 
roligt, medan vi äro unga. Allt detta 
är lätt att förstå, det är så naturligt 
och förlåtligt alltsammans. Men — 
det ena man vill och det andra man 
skall. För den självförsörjande kvin
nan ställer sig saken så här: 

Är hon klok nog och har hon till
räcklig självbehärskning för att, me
dan arbetskraften ännu finnes kvar 
och arbetsförtjänsten är god, avstå li
tet av livets bekvämlighet, vara enkel 
i klädedräkt och vanor och på så sätt 
varje år lägga av en liten summa, då 
kan hon med lugn motse kommande 
dagar. Men sätter hon trevnaden, be
kvämligheten och nöjet för stunden 
högst, och vill hon för dessa ända
mål till det yttersta utnyttja sin ar
betsförtjänst, ja då är hon hemfallen 
åt fattigdomen, bitter och ohjälplig 
fattigdom i samma stund, som sjuk 
dom och ålder utestänga henne från 
arbetet och förtjänsten. 

Vi måste se sanningen lugnt och 
fast i ögonen och göra vårt val. 

och våga icke blott kritiskt betrakta 
förhållandena utan även med lugn 
bestämdhet kräva reformer,- som sy
nas dem önskvärda, också skola börja 
tumma litet på lagarne, skärpa på 
en del håll, t. ex. i fråga om råhets
förbrytelser, brott mot barn och kvin
nor och mildra på andra, där det 
gäller de döda tingen. 

Från min tidigare verksamhet som 
tidningsreferent minns jag många 
domar, mot vilka min rättskänsla, 
mitt praktiska förstånd uppreste sig, 
domar, meningslöst hårda, vilka icke 
stodo i rimligt förhållande till de 
brott, som skulle sonas, domar, vilka 
belade okynniga, obetänksamma 
handlingar med förbrytelsens stämpel 
och satte en outplånlig skamfläck på 
människoliv, vilka icke förtjänat det. 

Låt mig berätta ett av dessa min
nen. Den person det här gäller var 
en förbrytare, en simpel tjuv och så
lunda helt osympatisk, men ändå — 

Det var rannsakning på länscell
fängelse. 

Rättens rum. I förbigående sagt 
hur fult män kunna ha det omkring 
sig och finna sig med! Ett stört av
långt rum, med gråvitt tak, smuts
gråa stenväggar, gråsvarta gropiga, 
flisiga golvbräder. Mitt på golvet ett 
väldigt svartmålat simpelt bord. Vid 
dess övra ända i en klumpig länstol 
domaren, en medelålders herre med 
djupa veck mellan ögonbrynen och en 
kolerisk blick bakom brillorna. Vid 
samma bord den unge notarien, som 
förde protokollet. Utefter ena lång
väggen en träbänk för de tolv nämn
demansgubbarna, vilka också i käns
lan av sin rättsskipande värdighet 
sutto med djupa dystra veck i pan
nan. Vid andra långväggen bord och 
stolar, som från ett enklare kök, för 
länsmännen-åklagarne och tidnings
referenterna samt vid bortre kort
väggen en bänk för målsägarne, vitt
nena och åhörarna. 

Utanför de båda av en grå smuts
hinna täckta gardinlösa fönstren låg 
fängelseträdgården, badande i den 
gyllene vårsolen, äppleträden stodo i 
rosenröd blomning och fågelkvitter 
fyllde luften. 

Men härinne var allt grått i grått. 
På det stora bordet låg en tjock 

ullgarnshärva, själva föremålet för 
domstolsförhandlingen. Den låg där 
som en stor lurande smutsgrå katt 
och där bredvid en jättebibel med 
skinnpärmar och ett blänkande spän
ne. Låg folianten där som en hög
tidlig försäkran, att här skulle män
niska gå till rätta med människa i 
kristendomens barmhärtiga anda ? 

Vid dörren en fångknekt. 

Så gav domaren en vink, konsta
peln vid dörren försvann och kom 
efter ett ögonblick tillbaka med fån

gen. 
Allas blickar vändes mot henne 

En gammal kvinna i fångdräkt, tunn 
i kroppen, ryggen kutig och i det 
brunhyade, av grått här omgivna an
siktet, stora svarta ögon, fyllda av 
skräck. 

Om det hela icke varit så tragiskt 
om det icke gällt ett människoöde, 
skulle det verkat löjeväckande att se 
alla dessa myndiga män, vilka sam 
mankommit för en garnhärvas skull. 

Fångens blick vandrade sökande 
från ansikte till ansikte, skrämd, bön 
fallande. Vad hon läste i dem kom 
hennes huvud att sjunka ned mot 
bröstet. 

Hennes syndaregister sådant det 
framlagts av länsmannen-åklagaren 
upplästes. Änka, 70 år gammal, av 
tattaresläkt, utan stadigvarande ar 
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genom att ringa upp tel. 18070 eller sänd 
ett brevkort med namn och adress till tid
ningens expedition, Vallgatan 27,Göteborg. Vi 
avhämta gärna prenumerationsavgiften vid 
översändandet av utkomna nummer. Till andra 

platser sändes tidningen pr post och mot postförskott. 
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PRENUMERATIONSPRIS KR. 6 PR ÅR! 

Bliv agant för förstklassigt, 
s ven sit livförsäkringsbolag! 
- Goda provisionsvlllkor -

Denna tidnings annonskontor anvisar. 
Tel. 180 70 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

betsförtjänst, uppehållande sig hu
vudsakligen genom bettleri, tre gån
ger förut straffad för tjuvnadsbrott. 
Och nu inbrott. Hela 'bytet hade bli
vit en ullgarnshärva. Den bestulne, 
en bonde, hade eftersatt henne. När 
tatterskan såg sig förföljd, hade hon 
kastat härvan ifrån sig, men infån
gats av bonden och överantvardats 
till länsmannen och fängelset. 

I tystnaden efter uppläsningen hör
des fångens jämrande röst : — "Nå
dige herr domare, jag kastade garnet 
ifrån mig! Han fick igen sitt garn. 
Var barmhärtig och sätt inte in mig ! 
Han fick sitt garn! 

Domar-ens klubba flög tystande i 
bordet, åklagaren steg fram och ut
målade sin plikt likmätigt fången som 
en helt säkert förhärdad brottsling, 
för vilken det strängaste straff borde 
utmätas. Även målsägaren-bonden 
yrkade det hårdaste straff bl. a. för 
att sätta skräck i socknens övriga 
tattarepack. Och nämndemännen nic
kade instämmande. Ingen stämma 
höjdes till försvar. Ingen fråga gjor
des för att finna motivet till brottet. 
Var det nöd? Hade någon annan 
tvingat henne? 

Åter hördes fångens jämrande 
stämma: — Han fick igen sitt garn! 
Jag kastade det ifrån mig! Stäng 
inte in mig! Nådige herr domare! 
Nådige herrar, släpp ut mig ! 

Hon fick sin dom, två års straff
arbete. Det var en mild dom för ett 
brott, som lagen kan belägga med ett 
strajf upp till tio år. Men i alla fall! 
Två års straffarbete för garnhärvan 
där på bordet bredvid bibeln. Behö
ver man verkligen anses för en käns
lotänkande varelse, om man känner 
straffet meningslöst hårt? Ingen ha
de förlorat något och en människa 
skulle berövas friheten i två år! I 
affärsvärlden gör man jättekonkur
ser, ruinerar en mängd människor och 
man går dock fullständigt fri ! — Ett 
är säkert hade juryförfarandet in
gått i vårt rättsväsende, som det gör 
i alla andra europeiska länder, Hol
land undantaget, skulle domen ut
mätts på ett annat och barmhärti
gare sätt än vad nu skedde. 

När vaktkonstapeln öppnade den 
tunga fängelseporten för att släppa 
ut mig, sade han de första av mänsk
lighet präglade ord jag hört denna 
trista dag: 
— Det var synd om det gamla 
skrället. Bonden hade ju fått igen 
sitt garn. Och hon lever inte över 
straffet. Det folket tål inte vid att 
sitta inne, och hon är så gammal. Dom 
kunde näpst och sedan släppt henne. 
Stackare och så här på våren till ! 

Ja, det var vår! En mild, stilla dag 
med blomsterdoft och fågelsång, flö
dande solljus. 

Jag skyndade bort — ännu åter-
ljöd i mina öron den gamlas skri, 
när hon fick sip dom, ännu såg jag 
hennes förvridna ansikte, när hon 
gjorde ett desperat försök till flykt 
och bars bort. 

Crayon. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
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B R Ö D E R N A  E K M A N  
Kyrkogatan 30 

Pä's'odrade Kapoor 
i mocka, kläde m. fl. tyger. 

NÄSSLOR. 
Gud skapide järnet, men männi« 

skorna gjorde kedjorna. 

En kvinna gifter sig för att träda 

in i världen, en man för att lämna 

den och komma i ro. 
« 

I äktenskapet befaller mannen, och 

kvinnans vilja sker. 
* 

De som mäst säga emot äro de 

som minst tala motsägelser. 
* 

Heder och vinst ligga inte alltid 

i samma påse. 
• 

Ingenting är svårare än att välja 

en god hustru, om icke möjligen att 

valja — en god man. 
* 

Mången gör sig lustig över andra, 

vilken borde gråta över sig själv. 
* 

De flesta människor känna tack* 

samhet endast när de kunna vänta 

ännu större välgärningar. 
sje 

Ingå ej vänskap med den ondsinte, 

lika gärna må du göra dig en bädd 

av brännande nässlor eller bära en 

huggorm som halsband. 
• « 

Mången är beredd att vara dig ett 

stöd så länge du kan stå på egna 

fötter. 
* 

Många goda gärningar äro endast 

fläckvatten för ett dåligt »förflutet». 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

Orpheus i underjorden. 
Operett i 3 akter av Offenbach. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl 8: 

Romeo och Julia. 

IMya Teatern. 
Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rnLLnoiun 
Göteborgs största och 
mest pop ilära filmteater 

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

Applåder -
eller icke? 

Det anses tydligen icke riktigt pas
sande att applådera. Däremot be
traktas det som i högsta grad obele-
vat att icke tacka för en undfången 
gåva. 

Applåden är ju dock ingenting an
nat än publikens tack till konstnären. 
Det är det enda sätt, varpå salongen 
kan visa den exekverande därframme 
graden av sin tacksamhet. Konstnä
ren ger — och salongen mottagër. 
Följaktligen borde det vara salongens 
plikt att avtacka honom med en uni
son applåd. Icke alltid, l^en i varje 
fall, där något aV det îftlra bästa, som 
existerar i världen, givits från en 
estrad. 

En sådan unison applåd får man 
dock sällan eller aldrig höra i en 
svensk salong. Icke ens i de stora 
mottagandets ögonblick, då utlandets 
publik ger fritt utlopp åt sin hänfö
relse i en brusande ovation, kan sven
sken glömma sin sans och värdighet. 
Med överlägsen eller medlidsam blick 
betraktar han dem, som, fullkomligt 
glömska av omgivningen, entusias
tiskt hänge sig åt applåden. Endast 
i det fall att det är en utlänning ser 
han. sympatiskt road ut. Utlänning
arna äro ju på det sättet! Deras ex
travaganser ge en smula stämning av 
kontinent. 

Det finns också en grupp männi
skor, som anse applåden barbarisk. 
De vilja icke applådera sig ur stäm
ningen, sedan de njutit något vackert. 
Men de betänka ej att stämningen 
stores minst lika mycket genom deras 
förargelse över alla dessa i deras 
ögon taktlösa människor, som med 
dånande handsalvor rycka dem ur 
deras skönhetsvärld. 

Från konstnärens synpunkt måste 
applåden bli ett behov. I Gorkis 
Natthärbärge ger skådespelaren den 
träffande definitionen: "Applåder 
äro som brännvin" Man för
står detta. De måste värma och be
rusa, egga och liva. Hur skulle man 
därframme på podiet, scenen eller 
estraden utan applåden veta, vilka 
tankar, tycken eller känslor, som 
rora sig i den stora salongens levande 
djup efter en given prestation? Hur 
skulle han kunna tyda den ljudlösa 
tystnaden, leta sig till något i själar
na som kanske tänka de vackraste 
ting, eller i <le ohörbara viskningar
na, som sakta växlas mellan granne 
°ch granne? Själv har han givit sin 
själs högsta, bästa, hemligaste, och 
givit det utan förbehåll. Givit sin 
dyrkan åt något, som är större än han 
själv, och vars medium han endast 
»nder några korta stunder varit. Hur 
kvävande, hur onaturligt, skulle det 
eJ efter hans egen sinnesberusning 
verka, om han då möttes med endast 
en ljudlös, orörlig tystnad från hela 

etta människohav, som utbreder sig 
framför honom . . . 

1-iksom en kraft, som satt något 
1 rörelse, står han och väntar — ut
brottet. Tystnaden är betryckande 

Insändarnes spalt 
"Kvinnornas Tidning bedömd 

av en man". 
"Den kvinnliga rösträttens pioni-

ärer voro ej uteslutande synpatiska", 
säger i förra numret av Kvinnornas 
Tidning den insändare, som under
tecknar sig "Köpmannen" och som i 
övrigt skriver förstående och hopp
fullt om kvinnornas vaknande ansvar 
inför samhällsfrågorna. 

"De som nu framträda äro av ett 
helt annat slag och kräva respekt för 
sig", tillägger författaren. 

Förlåt mig, om jag som kände de 
förra väl och lever mitt ibland de se
nare, inte tror på denna olikhet. Fler
talet av de män, som enligt "Köpman
nens" utsago hade mycket litet sym
pati för rösträttskvinnorna, kände nog 
i allmänhet få eller ingen av dem per> 
sonligen. Det torde mest ha varit sa
ken, som var dem emot. Att insän
daren anser denna så olik det, som 
kvinnorna nu vilja, synes mig visa 
detta. Han säger att de, som nu trä
da fram, utgå i flera fall direkt från 
hemmet och husmoderns kall. Men 
bland de kvinnor som arbetade för 
rösträtten, voro också flertalet gifta, 
detta påpekades vid flera tillfällen bl. 
a. av d :r Lydia Wahlström, som häri 
såg ett bevis för hur fast rotad kravet 
på medborgarskap var just hos de 
kvinnor, som voro bundna vid hem
mets och släktets uppgifter. Och då 
författaren tillägger att de nu fram
trädande välja politiken som medel, 
ej som mål, är detta intet särmärke 
för dem, ty just i rösträttsarbetet 
betonades ständigt att den rätten var 
endast ett medel för att under ansvar 
få delta i arbetet för det allmänna. 

Annars med mycken sympati. 
H. S. 

Till 

Redaktionen av Kvinrornas Tidning. 
(Med anledning av insändaren i n:r 7). 

Är det "sympatiskt" att när man 
fått säkert fotfäste å räddningsste
gen, som andra med möda och arbete 
rest upp, då smäda dem som under
lättat ens väg till framgång? 

En av "de osympatiska". 

På ovanstående admonition vilja 
vi svara att vi icke i den ifrågava
rande insändaren sågo någon smädel-
se mot föregångskvinnorna, vilka vi 
sätta så oändligt högt. Inom insända
re- och diskussionsavdelnmgarna bör 

— men applåden slår ut ventilen. 
Detta ljud av en storm, som viner 
upp och växer till orkan blir icke alle
nast en spontan barbarisk livsyttring 
—• det bär även hänförelsens gudom 
på sina starka vingar. Först då kän
ner konstnären rapport med sin sa
long. Först då förstår han att den 
blixt han utsänt träffat och antänt. 
Först då uppstår i salongen den sym
patiens varma och elektricerande 
temperatur, vilken är den enda vari 
en konstnär kan nå den högsta höj
den av sitt konstnärs- och mäster
skap. 

Teater. 
Stora Teatern i Göteborg har på 

sin repertoar återupptagit operetten 

»Orpheus i underjorden» — det senaste 

uppförandet ligger icke mindre än 

sju år tillbaka, då Oscarsteatern gästs 

spelade på teatern. Nu liksom då 

är det Oscar Textorius som står för 

regien och han utför även samma 

roll, Jupiter. Erik Anderson har 

fått sig anförtrodd Orpheus' roll och 

Hjördis Wahlgren är Euridice. Bland 

övriga rollinnehavare kunna nämnas 

hr Aaby som Pluto, hr Norman— 

Styx, frkn Ahlberg—Diana, hr Kinch 

—Merkurius och hr Strandman som 

Mars. Operetten som fått en mycket 

praktfull uppsättning, har när detta 

skrives ännu icke haft sin premiär, 

varför vi måste låta det anstå med 

ett närmare omnämnade till ett kom

mande nummer. 
* 

Biografteatern Palladium i Götes 

borg har på silt program för veckan 

den mvcket omtalade och uppmärk« 

sammade filmen »Den nve pastorn», 

en samhällsskildring efter romanen 

»The inside of the cup» av Winston 

Curchill. Denna film står på höjden 

med det bästa, som denna ansedda 

biografteater tidigare återgivit. 

ordet vara tämligen fritt. Man ger 
sin mening .och tar emot andras, allt 
med lugn. Att vi vilja leva som vi i 
detta fall lära visa vi genom att här 
ovan bereda plats för den mot oss 
riktade förebråelsen. 

Redaktionen. 

"Varför dör kärleken?" 

I all rättfärdighets namn, bäste 
herr Stilett, vad ni ser ljust på de 
unga männen och mörkt på de giftas-
vuxna flickorna! Skulle man döma 
efter er mening, vore alla män uteslu-
slutande danade till idealiska äkta 
män och alla unga kvinnor omöj 
liga för äktenskapet, som man an
nars tror vara just deras sanna upp
gift. 

Kamratlivet i skolan skapar hos 
gossarna de allra förträffligaste egen
skaper, för flickan är det alldeles än-
damålslöst som karaktärsdaning. Des 
sa av födseln allesammans ytliga va
relser beundra hos varann endast fina 
kläder och ett vackert utseende, gå på 
kondis och prata hjärteangelägenhe-
ter, säger ni. Men med förlov, vad 
har ni känt för flickor? Har den läs
hungriga, den för allvarliga ämnen in
tresserade unga flickan aldrig trätt i 
er väg? 

Och när ni slutar med att vittna att 
den unge mannen som sätter bo, har 
en hel del älskvärda egenskaper, som 
göra samvaron behaglig, han har lärt 
sig lägga band på sitt lynne, han är 
underhållande och angenäm — då är 
ni ju rent av förtjusande. Bara ändå 
alla fruar kunde intyga att ni hade 
rätt ! 

Men så måste flickorna svartmålas. 
De äro bortskämda i hemmet — var 
träffar man väl på det hem där flic
korna skämmas bort mer än gossarna? 
Sitter ej av ålder kvar, att de förra 
snarare skola passa upp på de senare 
och träda tillbaka för dem? De äro 
lättsårade, surmulna, jag vet inte allt 
vad. Nej, ni dömer verkligen alltför 
ensidigt. 

'Men sedan hör jag er suck: Hur 
desillusionerade stå inte många män? 
Och häri tror jag att jag möjligen 
kunde säga något som gjorde att vi 
förstode varann. Men därom härnäst ! 

Marta. 

"Varför gå äktenskapen sön
der?" 

Frågan framkastas mycket ofta 
och man hör olika svar på densamma 
från människor av ôlika klasser, ål
drar och kön. 

Men någon lösning, någon till grun
den gående utredning, det hör man 
inte av, ty alltid blir det de där ytliga 
svaren om förflyktigad kärlek, miss
tag å ömse sidor ifråga om karaktär 
och egendom, åldersskillnad, slöseri 
och annat, vilket anses som de väsent
liga orsakerna. 

Men det är nog i alla fall något an
nat som i grund och botten är orsa
ken till de många äktenskapliga skils
mässorna och inte tror jag att herr 
Göran, som skyller dem på bakvänd 
uppfostran har nått till bottnen med 
sin definition, fastän jag medger att 
han har rätt i att det är något bak
vänt med barnets uppfostran, dock 
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knappast i den form han gör gällande. 
Däremot skulle jag vilja säga att 

såväl barnets uppfostran som grunden 
för äktenskapet viker av för mycket 
från det högsta idealet, om det ens 
har något alls att göra därmed, ty det 
är dock idealen vi vilja söka och leva 
för, men sorgligt nog hitta människor
na, de flärdfulla, ytliga små varel
serna, så sällan till alla ideals källa, 
utan nöja sig med allehanda surrogat. 
Livet bliver därefter. Jag skulle kun
na skriva en hel avhandling härom 
för att bevisa vad jag sagt här ovan, 
men inskränker mig blott till att säga : 
Man går åstad och gifter sig utan 
Guds råd och lever sitt liv också utan 

Gud. Ref lektionerna göra sig själva. 

Gertrud Stenkula. 

Lika lön. Under nu pågående riks
dagssession kommer att behandlas 
den för hela vår kvinnovärld så ut
omordentligt viktiga frågan om 
"Kvinnors tillträde till ämbeten" och 
den i samband därmed stående frå
gan om "Lika lön för lika arbete". 
För att få båda dessa frågor sakkun
nigt belysta hava vi vänt oss till den 
kända danska kvinnosakskvinnan tra
fikassistenten Anna Westergaard, vil
ken i veckans nummer påbörjar en 
serie artiklar under rubriken "Lika 

lön". Båda de ovannämnda frågorna 
hava på ett för kvinnorna fullt till
fredsställande sätt lösts i Danmark. 
I det stora arbete, som legat bakom 
denna seger har fröken Westergaard 
deltagit med en entusiasm, en energi 
och en framgång som tillförsäkrat 
henne de danska kvinnornas beund
ran och varmaste tacksamhet. 

Vi äro övertygade om att våra lä
sarinnor med intresse skola taga del 
av fröken W :s värdefulla och in
struktiva inlägg i den fråga det här 
gäller. 

KAMINER 
alla slag. 

Reparationer utföras. 

Tel. 247. 

Aktiebolaget 

Göteborgs Verk
stads Exposition 

Skeppsbron 2. 

IMRÔDAG 
"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! 

Var god 
gynna vid inköp vår tid
nings annons ör er samt 
nämn om möjligt »Kvinnor• 
nas Tidning.» 

Ni stärker därigenom av
sevärt tidningens ställning 
som annonsorgan. 

Vi tacka på förhand för 
det vänliga handtaget. 

En behövlig reform. 
Då vi kvinnor nu ha' ett eget organ, 

där vi få yttra oss, antingen vi äro 
"höger", "vänster" eller "ingenting", 
vågar jag komma med ett förslag till 
en reform, som ,synes mig välbehövlig. 

Huru länge skola männen behöva 
fortsätta med att' betunga sin artighet 
medelst avtagandet av huvudbonaden ? 
Som varande bosatt i en mindre stad, 
har jag ofta haft anledning att reflek
tera över frågan, och alldeles särskilt 
har jag tänkt på den under dessa blå
siga vinterdagar, då jag ofta önskat 
få uppmana herrarne att låta sina 
hattar sitta på. Det kan ju inte vara 
annat än skadligt, att i "ur och skur" 
blotta ofta bara hjässor — och i mitt 
tycke är det också rätt obehövligt. 
Skulle vi kvinnor icke kunna föreslå, 
att männen, liksom vi själva, hälsade 
med en artig bugning, eller hur vore 
det om det verkligen vackra militära 
hälsningssättet användes av alla her
rar. Tänk, vad vi kvinnor sluppit be
kvämt undan bara med vår lilla 
"nick", det skulle väl varit fruktans
värt, om vi varit nödsakade lyfta på 
hattarne. 
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När nu tiderna blivit sådana, att vi 
kunna betrakta männen som kamra
ter, böra vi också visa detta, inte 
minst genom att inskränka på vidlyf
tiga artighetsbetygelser. — För att 
något motivera min framställning, vill 
jag ge' ett litet exempel på, hur det 
kan gå till i en mindre stad, där alla 
känna alla. En kväll i somras beslöto 
min man och jag att räkna huru mån
ga vi hälsade på, passerande huvud
gatan upp och ned. Resultatet — 72 
personer. Nu 'behövde visserligen inte 
hatten lyftas lika många gånger, ty 
det hände ju, att 2 eller flere gingo 
tillsamman, men hade så^'icke varit 
förhållandet, skulle hatten ha' tagits 
av 72 gånger. Otroligt — men sant. 
— .Undra på, att man önskar en änd
ring. Men skall det reformeras, så 
skall det. Antingen tages hatten av 
eller sitter den kvar på alla huvuden 
— unga och gamla, höga och låga — 
inga undantag, ty då kan gränsen al
drig dragas, och det hela går i putten. 

Jag hoppas att reformen skall häl
sas med glädje, och jag vet att vi 
kvinnor kunna genomföra den. 

A. 

Av 

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

(8) 

Man hörde vagnen rulla tungt över 
gruset på uppkörsvägen. Tjänarne 
kommo in i förhallen för att hjälpa 
de avresande, och i samma ögonblick 
kommo mr Merrington, mr Fox och 
Parry in genom en sid ode 

"Klockan är över halv sex, Zefi-
ne", sade hennes man, "om vi ska' 
komma hem före midnatt, få vi nu 
ge oss av." 

"Mr Merrington", ropade mrs 
Fox, "vi ha' nu bestämt alltsammans. 
Balen blir på tisdag. Mrs Merring
ton och jag ha' kommit överens om 
alla arrangementen. Vi ska' låna mr 
Merringtons rum till kapprum för 
damerna; supén får vara i matsalen 
och i salongen kan man flirta. Knäp
pet vill inte gå igen på min kappa. 
Jag vet inte vad som är i vägen." 

"Tillåt mig, madame", sade made
moiselle Exe. 

"Vad f—n ska' allt detta betyda?" 
sade mr Merrington halvhögt till sin 
fru. 

"Ja, det vet väl du bäst, min vän" 
sade denna dam ytterst kallt. 

Vid samma tid knäppte mademoi
selle Exe silverspännet på mrs Fox 
kappa, som hade råkat något i olag, 
och sade därvid : 

"Madame sade att alla edra gäster 
komma på lördag." 

"Ja, alla. Har ni fått rätt på spän
net? Tusen tack." 

"Emedan", fortsatte mademoiselle 
Exe, under det att hon ordnade kap
pan över mrs Fox axlar, "jag trodde 
mig höra madame nämna någon, som 
icke kommer förrän — nästa torsdag 
var det?" 

"Mrs Fox slutade plötsligt att 
knäppa sin kappa. 

"Ack herre gud", nästan skrek hon, 
vad har jag gjort? Jag har glömt 
greven helt och hållet. Han kommer 
inte förrän på torsdag. Då hinner 
han inte ner till balen." 

"Adjö, kära mrs Merrington", sa
de mr Cosmo Fox och tryckte hen

nes hand varmt till avsked. "Vad ni 
ska' ha' ont i huvudet efter detta rys
liga väsen. Måtte ni nu få en god 
vila! — Kära Zefine, så fort vi kom
ma i vagnen, skall jag höra på allt, 
vad du har att säga. Inte en minut 
längre vill jag pröva mrs Merringtons 
tålamod." 

Och han lämnade huset, och klätt
rade upp till sin plats på den breda 
kuskbocken. Men hela tiden hörde 
man en oavbruten ström av vilda 
protester från mrs Fox: 

"Greven! greven! Cosmo! att du 
inte kan förstå, Parry, kör ner honom 
igen ! Åh, käraste mrs Merrington, 
vad skola vi göra? Utan greven är 
hela balen omöjlig. Han valsar som 
en ängel. Uppskjuta balen? Aldrig. 
Uppskjut aldrig något roligt. Han är 
tvungen komma tidigare, det är det 
hela; antingen Dunmeres bli onda el
ler goda. Jag får skriva i kväll och 
säga, han måste komma på måndag 
eller allra senast tisdag." 

"Det blir för sent för vår post", 
sade Parry sävligt, "om det gör nå
gonting. Postbudet hämtar vår post
väska klockan sex." 

"Parry", ropade mr Fox utifrån 

vagnen, "vänta inte på Zefine. Vi 
skicka vagnen tillbaka efter henne." 

"Odjur! Detta från mrs Fox med 
sammanknäppta händer. Vad skall 
jag göra. Posten till Dunmere ta'r 
minst två dagar. Han får brevet för 
sent, om det icke går härifrån i 
kväll." 

"Varför inte skriva brevet här nu 
strax madame?" sade mademoiselle 
Exe. ' 

Förslaget emottogs med ett fröjde
rop, Parry skickades ut att förklara 
det ytterligare dröjsmålet iför mr 
CosniQ Fox och om möjligt lugna 
honom. Mademoiselle Exe och Eve
lyn störtade efter penna, papper, 
bläck etc., och mr Merrington stod 
surmulen och såg tyst på. Mrs Mer
rington började undra, om hon fått 
hjärnskakning och ingen tycktes mär
ka de bådas tystnad, då mrs Fox 
pladdrade oavbrutet. 

Hon skrev sitt brev stående vid det 
stora ekbordet, och talade oupphör
ligt hela tiden. 

"Hur i all världen skall jag skriva? 
Här är ingen tid till ceremonier. Jag 
skriver helt enkelt att om han inte 
kommer på måndag, kommer jag al-



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

Har ni gott 
samvete? 

Vi ha nu hunnit till den tid av året, 
då årsavgifterna till de tusen och en 
föreningarna skola utbetalas.. Redan 
ha de biirjat dugga så sakta, men om 
några veckor komma de över oss som 
ett störtregn. Alla äro vi väl med
lemmar i en hel del sällskap och före
ningar, de flesta för välgörande än
damål och offra gärna några slan
tar, då vi veta, att de komma till verk 
ligt gagn och det utan att vi själva 
hava annat ansvar eller besvär än att 
en gång om året erlägga vår tribut. 
Men låt oss nu se, hur vi utföra den
na enkla handling, ofta utlovad med 
stor entusiasm för den goda sakens 

skull. 
Årsavgifter inkasseras av förenin

garna på olika sätt. I många fall an 
litas för detta ändamål en vaktmästa
re, som med matrikeln i hand går om
kring till medlemmarna för att upp
bära avgifterna. Naturligtvis händer 
det mycket ofta, att personen, som 
sökes, ej just då är hemma, varför 
vaktmästaren blir nödsakad att göra 
om besöket kanske både en och fle
ra gånger, vilket ju är besvärligt nog. 
Men värre är, när han avskedas med 
att "frun frukosterar" eller "frun är 
upptagen". Det är väl ända att bra 
lättsinnigt handskas med andras tid! 
Jag känner en dam, som på nyåret 
brukar lägga fram på sitt skrivbord 
en lista, upptagande alla de förenin
gar hon tillhör, så att när årsavgif
terna kravas, de även utan hennes 
närvaro kunna betalas. Det exemp
let borde vi alla följa! På kontor är 
en sådan anordning helt vanlig. 

Ett annat och numera mycket 
brukligt sätt att inkassera årsavgifter 
är genom postförskott. Det blir då 
först ett drygt arbete för vederbö
rande kassaförvaltare att utskriva 
alla dessa postförsändelser. Sedan få 
vi från posten en avis om, att vi där 
ha att lösa vårt medlemskort med ett 
visst belopp. Tyvärr händer det allt
för ofta, att en sådan avis av motta 
garen undanlägges och bortglömmes 
Skulle adressaten icke inom 14 dagar 
utlösa sin försändelse, låter posten 
med rekbrevbäraren återbära den till 
avsändaren, som måste i postboken 
utkvittera varje sådan försändelse 
Föreningen ifråga, som naturligtvis 
ej vill gå miste om de utlovade bidra 
gen, måste om en tid göra om hela 
proceduren, kanske även då förgäves 
Varför ej genast, när vi fått en dylik 
avis, lösa brevet på posten, utan all
tid uppskjuta? Just i dylika fall syn
das mycket, särskilt bland oss kvin
nor. Undertecknad har flerårig erfa
renhet av vilket enormt arbete, som 
måste nedläggas på indrivande av för
sumliga medlemmars årsavgifter. 
I den händelse man icke önskar kvar 
stå i en förening, bör man öppet och 
ärligt säga till vederbörande därom, 
— det ser bra mycket bättre ut än 
att helt enkelt låta avgiften utebli. 
Dock — i dessa svåra tider ha de väl
görande föreningarna mer än eljes 
existensberättigande och behov av vå 

Hållning och 
skick. 

Skönhetsvård ! utbrister ni för
skräckt. Förskona oss ! 

Nej, det här är ingen artikel i 
skönhetsvård, utan endast några goda 

hygieniska råd. 
Om de, tillämpade i praktiken, som 

biverkan också hava ett fördelaktigt 
inflytande på utseendet, så är ju där
med" ingen direkt skada skedd, eller 

hur? 
Det är högst få kvinnor, som tänka 

på vilken betydelse kroppens hållning 
har för hälsan och för utseendet. Hur 
skola lungorna se ut under denna in
tryckta bröstkorg och hur skall detta 
vackra huvud och ansikte kunna kom
ma till sin rätt på en krokryggig ge
stalt med kantiga, otympliga rörelser ? 

I Amerika har man hittat på ett 
utmärkt sätt att klargöra för de unga 
flickorna vad en god hållning beyder 
för hälsan. Bakom denna rörelse står 
en stor kvinnoförening för hälsokul-

tur. 
Det första den hälsosökande unga 

flickan får göra är att beskåda sig 
själv i paradisdräkt i en spegel, vil
ken återger hela hennes gestalt. Det 
är en mycket lärorik syn! Hon ser 
sitt framåtlutande huvud, sina utstå
ende skulderblad, sina krokiga knän, 
sina kraftlösa muskler, sitt insjunkna 
bröst, sin slappa hållning. 

Hon förstår genast och gör inga in
vändningar, när den kvinnliga läkaren 
förklarar för henne, att en kropp som 
ser ut så där, är en karrikatyr, att 
den är ful och naturvidrig och att 
ägarinnan till densamma icke kan gö
ra anspråk på att vara en frisk och 
sund människa. Åsynen av den av
skräckande spegelbilden förmår bätt
re än långa förmaningstal ingiva flic
kan lust att genom gymnastik, sport 
och friluftsliv söka reparera sina 
kroppsliga brister och vinna hälsa. 

I de fall där det icke föreligger 

en verklig missbildning, är den fula 
kroppsställningen nästan alltid själv-

förvärvad. 
För att hålla kroppens muskler 

smidiga och lemmarna rörliga fordras 
en ganska kraftig och allsidig motion 
— dagligen. Ett makligt stillasittan
de liv gör kroppen tung, rörelserna 
stela samt sätter understundom, när 
medelåldern är kommen, ett pösande 
hull med kullrig rygg, en praktfull 
nackvalk och höfter av förskräckande 

dimensioner. 
En god hållning bör grundläggas 

redan i barndomen. Giv flickorna 
samma självklara rätt till friluftsliv 
som gossarna ! Ligger inte deras håg 
åt det hållet, så led den dit ! Låt dem 
hoppa, springa, klättra, ro, kasta snö
boll, spela tennis och idka sport och 
idrott, icke för att de skola utmärka 
sig vid tävlingar utan för att för
hjälpa dem till en sund, harmonisk 
kroppsutveckling. 

Jämför man flickor, som uppfost
rats på detta sätt med andra, vilkas 
lekar huvudsakligen varit förlagda till 
barnkammaren, och vilkas motion i 
fria luften inskränkt sig till promena
der, skall man finna de förstnämnda 
vida överlägsna de senare icke blott 
ifråga om fysisk och psykisk hälsa 
utan även med hänsyn till deras yttre 
apparition genom smidigheten och be
haget i hållning och rörelser. 

Men även om man i barndomen och 
den första ungdomen försummat 
kroppsvården, kan man som 
vuxen och även tämligen till 
åren få sin kropp spänstig och giva 
den god hållning genom en daglig 
allsidig motion. Husliga sysslor, att 
bädda sängar, skura golv, damma o. 
s. v. innesluta ypperliga rörelser för 
att hålla det växande hullet inom till
börliga gränser och för att bevara 
musklernas och lemmarnas rörlighet, 
och vidare friluftsliv, raska, långa 
promenader samt gymnastik ! 

Denna sistnämnda kan man myc
ket väl taga i sitt hem, hälst kanske 
efter anvisning av någon gymnast. 

FisK" 
hallçn 

Grönsakstorget 

rekommenderar sina 1:ma varor både 
färskvattens- som saltsjöfisk. Rökt 
lax & konserver till billigaste priser. 
Varorna hemsândas. Ring tel. 5436 543B 

Filial Bazar Alllance. Tel. 15324 

JAMES BOURNS 
FOTOGRAFISKA ATELIER 
Kungsgatan 47 GÖTEBORG Tel. 419. 

DAHER 
Bliv agent lör förstklassigt, 
svenskt livförsäkringsbolag! 
— Goda provisionsvillkor! -

Denna tidnings annonskontor anvisar. 
Tel. 180 70 

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

DAMER, SEN HIT! 
Champonering med frisering utföres 

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

Andrées Damfrisersalon» 
(Inneh. Anna Smitt)- 2:a Långgatan 32 

Tel. 42259. Närmaste spârvâgshâllplats: 
Värmlandsgatan. 

ra understöd, vilka vi ej i onödan må 
indraga. 

Med detta har jag velat uppmana 
mina medsystrar att övervinna en 
viss tröghet, när det gäller den nu 
annalkande strömmen av årsavgifter, 
och sökt visa vilket oerhört arbete 
en sådan tröghet och' försumlighet 
åsamkar andra människor. Alltså, 
låt oss hädanefter sköta våra affärer 
korrekt och punktligt, såväl oss själ
va som våra medmänniskor till verk
lig tillfredsställelse! Det finns ett 
ordspråk, som man ständigt behövde 
ha för ögonen och som lyder så: 

"Uppskjut ej till morgondagen, vad 
du kan göra idag!" 

Ulla. 

Det evigt kvinnliga. 
Jag ser ner på gatan, där livet 

pulserar, säger en berömd italiensk 
författare i en av sina skrifter. 
Hur små synas ej människorna, 
sedda från en dock så ringa höjd! 
Man går fyra trappor upp och 
mänskligheten är lik en myrstack! 
Allt ser även annorlunda ut : kvin
nornas former äro rundare, de 
korpulenta männens magar oform
ligare, de stora näsorna och de stora 
fötterna mera groteska än de .före
falla, när man befinner sig i myr
stacken . .. 

Den makt "idet evigt kvinnliga" 

utövar kan man ingenstädes kon 
statera så bra som från fönstret. 
Jag ser, (hur en vacker tjänstflicka 
drager till sig flera blickar än en 
prins av kungligt blod sfoulle göra 
På en imed tvättkläder lastad vagn, 
som står framför ett hus, tronar en 
ung tvätterska i en målerisk atti
tyd — och jag ser, hur tjänstemän
nen i ett försäkringsbolag, som har 
sina lokaler i det mitt emot lig
gande huset, en efter en lägga bort 
pennan och trängas vid fönstren 
för att 'beundra — tvätterskans 

rygg • • • 
En telefonarbetare, som i livs

farlig ställning hänger vid en tele
fonstolpe högt uppe i luften, av
bryter sitt arbete för att oavvänt 
betrakta en liten modist nere på 
gatan, emedan hon sänt honom ett 
flyktigt ögonkast. På en balkong 
uppenbarar sig en kammarjungfru 
— och ej en enda manlig individ, 
har han än aldrig så bråttom, går 
förbi utan att höja ögonen mot bal
kongen, i den ljuva förhoppningen, 
att han genom gallerverket skall 
hugnas med en blick, ett leende ... 

Talrika bekymmer, olikartade af
färer ooh olikartade tankar uppta
ga var och en, men där bakom glö
der, som en plötsligt uppflamman
de gnista, känslan för det evigt 
kvinnliga. 

Ind. A.-B. AURORA, Göteborg, S. Vägen 3 45 
utför förstklassigt , 

TI g -1.. ti m Ttnnr»,- W- v » Försilvring 
Förnickling 
Reparationer etc. 

till billigaste pris. 

Telf. 3673, 13608. 

Vid Förkylning 
Tusentals erkännanden härom. Fäs i Apotik och Mfäm 

Vid prenumeration å 

Läkaren : — Nå tog ni ordentligt 
in den där aslken piller, som jag ordi

nerade? 
Bonden : — Jaa det förstås. Men 

någon verkan har jag inte känt. 
Kanske locket inte har gått av ännu. 

* 

Svensk-amerikanaren: — Nej, go' 
vänner, ni skulle se sådana affärsmän 
vi har där över i Amerrrilka ! Skarpa 
som rakknivar ! Här i Sverige har jag 
inte träffat på ett enda exemplar av 
den sorten. 

Svensken: — Tror nog det. Se 
här i landet har vi sådant folk bak
om lås och bomj 

* 

Den tankspridde professorn är 
bortbjuden. När han kommer in i 
tamburen och just skall ta av sig 
rocken får han se sin bild i spegeln. 

— Så! Så! utbrister han överras
kad. Jag är redan här förut! Ja, då 
är det väl bäst att gå hem igen. 

Varpå han går. 

II 11 
kunna ännu 

a/la för året utkomna 
nummer erhållas. 

IHIIIIIIIIIIIIItl t l l lH 

Prenumerera å närmaste postkontot 

eller à tidningens expediton, Vall
gatan 27, Göteborg. 

Gärna pr tel. 18070. 

Observera! För helår 6 kr.! 

Medicinsk 

AUG.SJÖBERG GÖTEBORG 
IED.5ILFVERSPARRES) TELEFONER 4258 I ED.5ILFVERSPARRE5) , 
TO6ÖTEBORGS® ß) 

C"Eïf. 

TELEFONER 4258 
•Si BOSTADEN 5276 

Erik Dahlbergsgatan 14. Tel. 2829 
Stort urval av: Papper, Notesböcker, Skriv-

materialier, Bordlöpare, Silkepapper, Hyllrem-
sor m. m. Beställning av visitkort emottages 
och utföres fort, väl och billigt. 

Den lille gossen till den välgörande 
damen : — Jag skulle hälsa så mycket 
från mamma och säga, att influensan 
som hon får den beska kinalösningen 
för, är det alls inte farligt med, men 
att den allmänna svagheten, som hon 
får portvin och biff för, den är myc
ket, mycket värre än förut. 

* 

Mor Anna i Svängen, som har klen 
syn, sitter och stavar igenom tid
ningsrubrikerna : — Bru — nn — 
jaså, jaha — Brunnen s-å-g. — Nej 
det är då för besynnerligt! — Kan 
nån mänska begripa va det var för 
något som brunnen såg?? 

H å r be handling 
jämte rationell 

hnvndmassaji 
och medicinska 

huvudbad med cch utan elektricitet. 

Ansiktsbehandling, Manicure, Pedicure. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 15420, 

Köp 
Olof Asklunds 

Bröd 
.Det ärbäst^ 

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 Skj ort
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 Horsgatan 15 

och BOKSAMLINGAR 
köpas av 

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

Jtforgonstund 
har guld i mund, 
i synnerhet om morgontoaletten alltid göres 
med Yvy-tvål. Y vy -tvålen äger en säll-
spord, uppfriskande egenskap och vid dag
ligt bruk av Yvy-tvålen krönes uthålligheten 
med framgång och den lena hyn bevaras 

till sena åldern. 
Yvy-tvålen säljes i varje affär över hela 

landet. 

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

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

Z i w e r t ' z  E f  t  r  
Loiensbergsgatan N:o 7, Göteborg, — Tel. 1098 

Edra Aluminiumkärl 
tåla inte vad slags putsmedel som helst. 

Använd "Zelos Aluminiumputs* och me
tallen återfår sin silfverglänsande yta. 

Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

Amalia Gustafsson 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuteriifaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

|S 

p n / l n C f  p r i m a  l ä d e r ,  o m s o r g s f u l l t  
JL< 1114 & o l arbete, lägsta prisera 

SKOREPARATIONER hos 

K. HERNGRENS EFTERTR.JÄ» 
(Inneh. Frans Johansson). 
Hämtas och hemsändas. 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor• 

Tel. 85 78, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERIW 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

drig mer att tala till honom. Parry, 
min käre gosse, låt inte Cosmo köra 
ifrån mig. Han vore i stånd att göra 
det om han är arg. Sådana rysliga 
kråkfötter! ooh en stor plümp! Det 
är alltsammans Cosmos fel. Evelyn, 
öm du-nånsin gifter dig, så se till, 
att din man inte är punktlig, och är 
han det, så vänj honom genast av 
med det — är "brått om" ett eller två 
ord? Så, det är bra. Nu ett kuvert! 
Tack! Hur i fridens namn stavar 
människan sitt namn? Parry, spring 
ut och fråga Cosmo, hur grevens 
namn'stavas? Evelyn, sätt frimärke 
på, så är du en ängel! är du säker pä 
att det är rätt, Parry? Det kan ju 
ingen människa uttala ! och nu : D-u-

n-m-e-r-e i Dunfeld. Vilket län? 

Frithshire säger mademoiselle! ni vet 
då allting. Kära Evelyn, se till att det 
kommer åstad. Adjö mrs Merring-
ton, så förtjusande av er att bjuda 
oss på bal. Adjö Evelyn, glöm för 
all del inte att skriva till Hawkins. 
Adjö, mademoiselle. Åh, Cosmo, du 
skulle skäms, jag har inte hunnit sä
ga hälften av vad jag ville än. Adjö 
mr Merrington; jag bjuder upp er till 
tisdag- till första — kadriljen, jag 

•skall nog hjälpa er igenom turerna 
för resten . . . Det övriga av satsen 
dränktes i ljudet av hovslag och rul
lande hjul, och vagnen försvann ge
nom linkörsgrinden. Mrs Fox var 
äntligen borta, ooh tystnaden 'hon 
lämnade efter sig kändes lik stillhe
ten efter en cyklon. 

Tjänarna ordnade förstugan. Eve
lyn och mademoiselle Exe gingo upp 
i flygelbyggnaden, och mr och mrs 
Merrington drogo sig tillbaka till sa
longen, sjönko ned i var sin fåtölj, 
och försökte komma på det klara med 
vem som var skuld till den kommande 
balen. Då Evelyn kom ned tjugo mi
nuter senare, hade de kommit så 
långt, att i stället för att iförebrå var
andra, de unisont utgöto sin vredes 
skålar över mrs Fox. Och mrs Mer
rington var så ytterst förvånad över 
denna ovanliga rättvisa i mannens å-
skådning, då de gällde mrs Fox, som 
vanligtvis i alla herrars ögon gällde 
för fullkomlig, att hon till och med 
började betrakta balen i ett gladare 

ljus. 
"På det hela tror jag inte att det 

blir varken så dyrt eller så besvär
ligt som jag först fruktade. Mr Bar

nes blir nog stött, 'för att vi ställer 
till det i fastan, men man kan inte 
vara alla till lags, och jag får säga 
att mr Barnes bråkar bra mycket o-
nödiigt med sin kyrka. Någon stor 
supé skall vi inte ha', det kan ingen 
vänta, när det bjudes så kort förut." 

"Supé! sade mr Merrington, som 
stigit upp och värmde sig vid kamin
elden, och såg halvt förtretad halvt 
road ut, jag bara undrar på att inte 
mrs Fox beställde supén också, me
dan hon var i gång. Jag tycker inte 
det behövs någon isupé." 

"Åh, pappa!" sade Evelyn, som 
kröp tätt upp till fadern, ooh lade sitt 
lockhuvud mot hans axel, där hon 
gned sig som en kattunge, "vi skulle 
få höra, vem som klagade mest, när 
supétimmen kom och ingenting fanns 

att äta." 

"Tror du?" och han såg ömt ned i 
det leende ansiktet. "För resten är 
det så gott att jag äter, så länge där 
finns något; dagen efter sitter jag 
troligen och äter lunch på gäldstu-

gan." 

"Åh, pappa ! som om: ett litet kalas 
kunde ruinera dig." 

"Jag är redan i det närmaste rui
nerad. Detta blir sista droppen. Du 
lilla skälm ! Det enda du tänker på 
är att få dansa. Jag skulle inte alls 
bli förvånad att höra, att det var din 
idé från början. Bekänn!" 

"Nej, sannerligen, papsen." 
"Vems då?" 
Mr Merrington väntade icke något 

svar på sin fråga. Han knep dottern 
i det lilla mjuka örat, hotade henne 
med fingret och lämnade rummet. 
Men faderns ord hade hos henne 
väckt en kedja av idéförbindelser, 
som hon genomtänkte bakåt, länk 
efter länk. 

Om någon väckt den tanken till liv, 
så var det mademoiselle Exe! Stac
kars mademoiselle, som om hon skulle 
intressera sig för en bal. Jag tror 
inte hon dansar ett steg, men jag är 
henne i alla fall evigt tacksam. 

Dessa t ankart blevo avbrutna av 
mrs Merrington, som såg upp från 
skrivbordet. 

"Kära barn, du fördärvar både din 
hy och dina ögon, om du sitter så 
nära och stirrar in i elden. Spring 
och se efter om jag kommit ihåg att 
skriva "Downshire" på brevet till 

Hawkins, annars händer det, att den 
dumme postmästaren skickar det till 
Winchester i Hillshiire." 

"Är det redan i postväskan mam
ma?" 

"Ja, jag lade ner det för en kvart 
sedan, men jag kan inte minnas, om 
jag skrev Downshire eller ej. Skyn
da dig, är du snäll, postbudet kommer 
strax." 

Evelyn dansade ut, gnolande ma
demoiselle Exe's valsmelodi. På ek
bordet stod en lampa, som kastade 
blott en liten cirkel av ljus på bordet. 
Där låg postväskan ännu öppen. Den 
var full och Evelyn drog ut ett brev 
efter ett annat, utan att finna det hon 
sökte. Ännu gnolande tömde hot] 
väskan genom att vända henne upp 
och ned, fann strax brevet till Haw
kins, såg att adressen var rätt och 
tog alla breven raskt tillsammans för 
att föra in dem igen. Plötsligt såg hon 
något som gjorde, att hon tvärt tyst
nade, 'och hastigt tog upp ett av ku
verten. Det var samma brev, som 
mrs Fox för mindre än en halv tim
me sedan klistrat till och adresserat. 
Under tiden hade adressen blivit än
drad. Orden : Dunmere, Dunfélt, 

Frithshire hade blivit utraderade, och 
i stället lästes i mademoiselle Exe-
fina stil som ingen . kunde misstag' 
sig på : Claridge's Hotel, London. 

(Forts, i nästa n:r.) 

Pelle är för första gången med 

sin mamma i kyrkan. Plötsligt u' 
brister han: Nej, se mamma, nu skî 
vi sjunga vårt telefonnummer 87-

MALÖRT. 
En man, som utomhus känn«1 

en ihand /bakifrån läggas på s111 

skuldra, väntar, alltefter det leve| 
ne han för, att handen skall t 
höra en god vän, en vacker fli^3 

en fordringsägare eller en polish011 

stapel. 
* 

Om en man kysser en kvin" 
anser hon honom för sin priva1 

nj)' 

egendom och betraktar varje 
nan kvinna, som han visar UP^ 
märksamhet, som en hänsyn5'0 

och föraktlig tjuv. 

^ • 
|Sl:0 9- 2:dra årg. 27 Februari 1922. 
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Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Genuakonferensen är alltjämt den 
-pringande punkten i den europeiska 
politiken. Hoppet om att denna kon
ferens skall lyckas åstadkomma nå
got väsentligt för Europas ekonomis
ka återuppbyggande och återställan
det av förtroendet mellan nationerna, 
bleknar allt mera. Den italienska, 
ännu olösta ministerkrisen har ställt 
till förfogande ett användbart skäl 
för konferensens uppskjutande, vil
ket Frankrike det förutan tilltvingat 
sig av England. Även andra viktiga 
medgivanden har Frankrike utverkat 
av engelska regeringen. Man måste 
fråga sig, varför Engalnd visar den
na nästan till svaghet gränsande ef
tergivenhet gent emot Frankrike. De 
engelska tidningarne giva ett ganska 
öppenhjärtigt svar härpå. Så skri
ver i "Westminster Gazette" : — 
''England och Frankrike måste, sam
arbeta. De kunna icke arbeta mot 
varandra utan att lida skeppsbrott. 
Upplöstes deras förbund, skulle det 
leda till en ökad och ännu farligare 
splittring inom Europa. Hur rätt 
England än må ha, kan det icke ut
rätta något utan Frankrike. Euro
pas återuppbyggande avhänger Ame
rikas goda vilja och hjälp, och detta 
land skall med visshet vägra sitt bi 
stånd, om nya europeiska fejder upp
stå — med en fransk-engelsk bryt
ning skulle därför allt hopp vara ute 
för Europa. De som önska freden 
och tala om försoning med Tyskland 
samtidigt med att de, framhävande 
meningsskiljaktigheterna mellan oss 
och Frankrike, väcka hat mot detta 
länd; göra sig skyldiga till en ursin 
nig dårskap." 

Amerikas krigsfordringar av di 
allierade makterna belöpa sig enligt 
uppgifter, som lämnats senaten, till 
elva miljarder dollar-s. Frankrike 
förklarar att det på grund av sina 
dåliga finanser icke kan betala sin 
andel i denna skuld på annat sätt än 
genom varor. 

Fngland ger Egypten ett vittgående 
förlikningsanbud, enligt vilket det en 
gelska protektoratet upphäves och 
Egypten tillerkännes självstyrelse 
dock med en del garantier till skydd 
för de engelska intressena. 

Nyval till engelska parlamentet 
förväntas inom den närmaste tiden 
Den politiska vinden i England har 
'• n. vänsterriktning — vid ett par 
fyllnadsval hava arbetarekandidater 
na med stor majoritet besegrat de 
uppställda konservativa kandidaterna 

Portugal har f. n. revolution, nå 
S°t som där hör till de mera vanliga 
företeelserna. 

Svenska Finlands folktingsfull 
mäktige hava hos presidenten och 
'geringen anhållit, att den utlovade 
propositionen om självstyrelse för de 
"•venska landskapen Nyland, Åbo 
land och Österbotten måtte överläm 
Uas l'" riksdagen för behandling, vil 
'vet egentligen skulle ägt rum redan 
förra året. Uppfattningen inom 
5V enska kretsar i Finland är att rege 
'ingen vil] draga ut på saken för att 

LIKA LÖN. 
För Kvinnornas Tidning av Anna Westergaard. 

II. 

År .1917 tillsatte den danska rege
ringen en kommission, ,sonn fick i 
uppdrag att ordna alla avlöningsför
hållanden för statens tjänstemän. 
Kommissionen, som räknade 21 med
lemmar, därav 1 (en) kvinna, kastade 
sig med stor iver över frågan om 
mannens och kvinnornas löner. Hela 
detta spörsmål, som dittills endast 
haft teoretiskt intresse, blev nu plöts
ligt aktuellt och såväl inom som utan
för kommissionen uppstod en under
stundom mycket livlig strid, under 
vilken åsikterna för eller mot lika-
lönsprincipen möttes och brötos mot 
varandra oå möten, under förhand
lingar, i dagspressen o. s. v. 

De kvinnliga tjänstemännen här i 
Danmark stå i de manliga organisa
tionernas led. Kvinnorna hava alltid 
kunnat bliva, och hava alltid varit 
medlemmar av sina resp. fackorga
nisationer, och inom alla verk hava 
de under en följd av år på ett fram
trädande sätt och sida vid sida med 
männen deltagit i organisationernas 
arbete. Det var därför icke förenat 
med några större svårigheter för de 
kvinnliga tjänstemanna-representan
terna. att förmå sina av! |inän och 
kvinnor, förnämligast dock av män, 
bestående fackorganisationer att 
framställa krav på samma lön för 
man och kvinna för. samma befatt
ning. Detta (blev alltså tjänstemanna
organisationernas gemensamma krav. 
På denna punkt visade de manliga 
tjänstemännen en obrottslig trohet 
under alla de angrepp som sedan ut
ifrån följde. Ett undantag härifrån 
utgjorde dock lärarekåren, inom vil
ken de manliga lärarne under hela 
den tid frågan var under behandling 
reste ett omedgörligt motstånd mot 
att de kvinnliga kollegerna, vilka 
dock hava alldeles samma utbildning 
och arbete, skulle få samma lön som 
männen. 

Som av ovanstående framgår hava 
vi här i Danmark ändrat* den inter
nationella parollen "Lika lön för lika 
arbelte" till "Samma lön för man och 
kvinna för samma befattning". Det 
visade sig nämligen mycket" snart, att 
motståndarne till reformen förlorade 
sig i långa Utredningar om vad "lika 
arbete" egentligen var och om kvin
nor, vilka ju i genomsnitt hade flera 
sjukdagar än män o. s. v. — över 
huvud taget kunde anses utföra "lika 
arbete" med dessa. 

Staten utmäter ju alldeles icke av
löningen efter principen lika lön för 
lika arbete, utan avlönar med en ge
nomsnittslön för ett genomsnittsarbe
te för varje tjänstebefattning. Den 
late och oduglige tjänstemannen eller 
läraren utkvitterar sålunda inom 
samma åldersgrupp och i samma be
fattning precis samma lön som den 
energiske och duglige, — den äldre 

den skall falla i glömska och kunna 
avföras från dagordningen. 

Den danska jättelockouten är un
der avveckling. Uppgörelse mellan 
arbetsgivarne och arbetarne träffas 
inom det ena facket efter det andra. 

läraren 'får högre lön än den yngre 
o. s. v . 

Vi krävde därför endast att man 
och kinnna skulle avlönas efter sam
ma grunder. För oss kunde man få 
avlöna efter nästan vilken princip 
som hälst : ålder, befattning, utbild
ning, försörjningsbörda eller andra 
faktorer, men vi krävde avskaffandet 
îv principen lön efter kön. 

Därefter blevo icke många djup
sinnigheter sagda om "lika arbete". 
Ty för att över huvud taget kunna 
komma fram med några argument 
mot den "lika lönen" måste man göra 
en kollektiv värdesättning av alla 
kvinnor som en helhet för sig och 
av alla män som en helhet för sig 
—• en fullständig meningslöshet, då 
ju kvinnor äro lika olika sinsemellan 
som män âço det, och då det ju icke 
kan fastställas, att vissa egenskaper 
och intellejktuella giåvor ]äro förbe
hållna alla män och andra alla kvin
nor. Emellertid det kollektiva syste
met kom till användning och däri
från hämtade man nästan alla de in 
vändningar av mera saklig natur, som 
gjordes mot reformen. 

Innan jag övergår till dessa in 
vändningar vill jag iför ett ögonblick 
sysselsätta mig med en fråga som 
tar sikte mera på den sociala sidan 
av saken, nämligen frågan : 

Drar den lika lönen bort den kvinn
liga arbetskraften från hemmen? 

Då det överallt inom olika yrkes
grenar varit en stark efterfrågan på 
den kvinnliga arbetskraften, har det 
alldeles säkert icke berott på, att 
denna arbetskraft varit bättre än 
den manliga. Nej, när arbetsgivarne 
så att säga med öppna armar tagit 
emot kvinnorna som arbetare i fabri
kerna, i butikerna och på kontoren, så 
har det varit och är det därför att 
kvinnorna varit och äro billigare, of 
tast mycket billigare än männen. 

Det är sannolikt, att höjda löner åt 
kvinnorna — och sålunda även "lika 
lönen" — skola bidraga till att för 
minska efterfrågan på den ikvinnliga 
arbetskraften inom yrkena, vilket 
sin ordning skulle leda till att en del 
av den kvinnliga arbetskraften åter 
bördades till hemmen. 

En och annan av de fanatiska mot 
ståndarne till "lika-lönen" (dock hu 
vudsakligen manliga medlemmar av 
lärarekåren) hava gjort gällande, att 
kvinnornas 'lika-lön" inom de olika 
yrkena skulle verka som en deklasse 
ring av hemmen och hemmens kvin 
nor. Som förklaring härtill anföres 
att hemmen bliva fattigare, när kvin 
nor få lika stor lön som en man 
husfaders ställning! 

Häremot hava förkämparna för 
lika-lönen invänt, att 8,000 kr. i ett 
hushåll äro orh förbliva 8,000 kr 
vilka förslå lika bra eller lika dåligt 
hur myrket eller litet andra hushåll 
eller enskilda personer förbruka, samt 
vidare att man aldrig känt hemmen 
deklasserade därigenom, att den 
ogifte mannen suttit med lika stora 
inkomster (och den försörjande kvin
nan helt säkert med en avlöning lägre 
än den icke-försörjande mannens). 

För övrigt »veta vi ju bl. a. från 
den skandinaviska familjerättskom 
missionens betänkande, det på vilket 

Intrycket. 
Det har i våra dagar inträffat nå

got, soRi visserligen nu är utagerat 
men som dock skall efterlämna ett 
outplånligt intryck. 

Härmed åsyftas svenska regerin
gens hållning till den fruktansvärda 
isblockal som isynnerhet utefter vår 
västra kust skapat en situation av 
hittills fullkomligt enastående slag. 

Efter^den även för våra nordiska 
klimatförhållanden ovanligt starka 
köldvåg^som i slutet av januari och 
början ; v februari övergått vårt land 
stod dej plötsligt en dag klart att ett 
stort antal fartyg som nalkats våra 
kuster råkat in i de där packade väl
diga drivisbältena och befunno sig i 
en situation vilken när som hälst 
kunde förvandlas till en ohygglig ka
tastrof för massor av människoliv och 
till oerhörda förluster av materiella 
värden. Den isbrytarhjälp som stod 
till förfogande var ej kraftig nog att 
fullfölja en gång på gång upptagen 
och gång på gång ånyo övermäktig 
undsättningskamp i de väldiga isbäl-
tena. Redan under de allra första 
dagarna stod det fullkomligt klart att 
vad Sverige kunde prestera i isbry-
tarkraft på sin västkust ej skulle 
kunna bringa någon effektiv hjälp. 

Allteftersom läget mörknade fruk
tade man mest av allt att västlig 
storm skulle blåsa upp och driva det 
ännu öppna havet mot de väldiga 
drivismassorna, vari nu inemot 100-
tals fartyg lågo infrusna. En sådan 
storm och en -katastrof hade följt, 
vars make aldrig våra kuster bevitt
nat. . Det var i en dylik situation, då 
den egna kraften var otillräcklig man 
vädjade till Sveriges regering för att 
erhålla hjälp, förslagsvis av pansar

båten Drottning Victoria eller av lan
dets enda verkliga havsisbrytare Is
brytaren II i Stockholm. Det var 
medan människoliv befunno sig i en 
högeligen kritisk situation vilken när 
som helst kunde bli katastrofal, man 
begärde en skyndsam undsättning 
från Sveriges regering för ett stort 
antal svenska båtar, vilkas besätt
ningar svävade i verklig livsfara. Se
dan denna vädjan avgått fanns väl 
icke en invånare utefter Sveriges 
hela västra kust, där var och en 
visste vad det hela gällde och förstod 
innebörden av det drama, som höll 
på att utspelas därute på lOOj-tals 
platser i de oändliga isvidderna — det 
fanns icke en invånare bland dessa 
som ej med full förtröstan avvaktade 
regeringens snabba inskridande för 
de nödställda därute. Förhoppningen 
spred glädje i tusentals hem. Ty e-
huru hjälpen först och främst gällde 
de nödställda fartygen skulle den 

Amerikanska kvinnotyper. 
För Kvinnornas Tidning av Ingrid Prytz. 

Det har skrivits och talats så myc
ket om den amerikanska kvinnan, 
sedd med en utlännings ögon, att det 
icke återstår mycket nytt att tillägga, 
ens för den, som i likhet med under
tecknad, bott i Newyork i många år 
och räknar en del av dess innevånare 
till sina allra bästa vänner. • 

Det föreifaller mig för övrigt så 
orättvist att tala kollektivt. De gene
rella begreppen bli så lätt vilseledan
de tillämpade på ett jätteland som U. 
S. A., hopkokat av alla världens na
tioner. Det är nära nog omöjligt, att 
ur denna mångfald med bibehållen 
rättvisa få fram enheten. Och vilken 
klass' kvinna? Räknas icke den nätt 
och jämt omstöpta emigranten, som 
just tagit ut sina medborgarpapper 

Sveriges nya giftermåls balk vilar (en 
lag efter vilken vi ännu förgäves 
sucka här i Danmark) att det har 
varit den självförsörjande kvinnans 
landvinningar hän emot bättre lev
nadsvillkor, s®m gjort det nödvändigt 
att giva den gifta kvinnan en allt
jämt bättre, en alltjämt självständi
gare ställning, ställningen icke vid 
mannens fötter utan vid hans sida. 

För hemmen och hemmens kvin
nor bör det därför vara en källa till 
glädje när de utanför hemmet arbe
tande kvinnorna lyckas ernå nya för
bättringar i sin ställning. 

(Forts, i nästa nummer.) 

även bliva av oerhörd betydelse för 
de hundratals fiskare och de tusen
tals skärgårdsbor, som genom de ex
ceptionella förhållandena måst ned
lägga sin hantering eller känna 
bränsle- och livsmedelsbristen nalkas. 

Det skall sent eller aldrig glömmas 
hur regeringen infriade denna för
hoppning. Hur det nödrop, som sän
des upp om en skyndsam och effek
tiv hjälp, på vederbörligt iforum ut
mynnade i en veckolång och resultat
lös diskussion ! Hur svenska båtar 
utanför svenska hamnar fingo ligga i 
överhängande förlisningsfara dygn ef
ter dygn, överlämnade åt oberäkneliga 
naturkrafter — prisgivna för 150,000 
kr. skull åt ett skickelsedigert öde! 
Ty 150,000 kronor var den summa 
det skulle betinga att befria dem — 
en minimal bråkdel av den summa 
det kostade svenska staten att ha en 
bränslekommission som till intet än
damål skövlade stora .delar av Sveri
ges skogar. Vid- detta tillfälle' räkna
de man ej med miljonerna. Men när 
det gällde att bispringa svenska nöd
ställda sjömän och att förhindra en 
ekonomisk katastrof för ett antal re
dare, då hade man panna att lägga 
upp en tablå på Ibordet och begära 
oantagliga garantier innan man kun
de inskrida. 

Det pinsamma intryck detta svar 
efterlämnat är outplånligt. Man vill 
icke fullfölja föreställningen vad det 
kunnat bli, om det värsta inträffat. 
Att det ej inträffat åtminstone till 
den dag detta skrives är ej svenska 
statens förtjänst. Det skedda har 
emellertid visat den oerhörda vådan 
av att vi här uppe i norden ej räk
nat med nordiska klimatförhållanden 
även på vår västra kust, som ju i 
högre grad än någon annan utgör den 
stora aorta varigenom Sveriges han
delsliv med den övriga världen pul 
serar. 

Vad som här skett får icke upp
repas. Det borde ju ligga i hela lan 
dets intresse att under vintrar som 
dessa, och på vilka Sverige alltid 
borde vara berett5 äga en stor och 
effektiv av staten bekostad havsis
brytare, vilkens solklara plikt det blir 
att hålla isfri hamn öppen till landets 
främsta sjö- pch handelsstad och i 
övrigt inskrida till fartygs undsätt
ning när svåra isförhållanden så på
kalla. 

och kallar sig för : "en första gene
rationens amerikanska" som en 
sådan ? Hon, som man finner 
på platsanskaffningsbyråerna, sö
kande husligt arbete med en 
säkerhet, som så nära gränsar till 
fräckhet, att man förstår vilken fond 
av ursprunglig blyghet den blivit skyd
dande förklädnad för? Hon, som in
nan "frun" fått en syl i vädret hasp
lar ur sig sin inlärda ramsa av : "jag 
tvättar inte, jag syr inte, jag passar 
inte upp, detfinsvälingabarn?", på 
usel engelska, och som, då man ber 
henne tala sitt skandinaviska tungo
mål, svarar : "jaså är det fråga om en 
emigrantfamilj — "greenhorns" — 
aldrig i livet". Jag såg många gånger 
husmödrar med rinnande tårar lämna 
dessa ställen, men detta var under 
kriget och naturligtvis delvis en följd 
av sinande tillgång och växande ef
terfrågan. 

Aldrig hände det på någon av de 
20-tal platsanskaffningsbyråer jag 
besökte, att en infödd amerikanska 
sökte plats som hembiträde, och dock 
syntes mig den i Amerika tjänande 
systerns ställning med dess regel
bundna, rikligt tilltagna frihet och 
höga lön idealisk i jämförelse med t. 
ex. fabriksarbeterskans. Men man 
får icke glömma det ständiga klätt
randet på den sociala rangskalan där
ute — amerikas perpeteum mobile — 
fabriksarbeterskans strävan, att bli 
kontorsflicka, ja vem vet, vilka pla
ner hon välver i sin hjärna, under 
det att hembiträdet icke når längre än 
till ökade löneförmåner inom samma 
branche. 

Men, revenons-à-nos moutons, det
ta var ju egentligen en liten avvikelse 
från ämnet, och låt oss övergå till den 
bildade självförsörjande amerikan
skan, som kan blicka tillbaka på flera 
generationers förfäder i U. S. A.: 
college-flickan med påbyggnad av 
specialkurser. 

Icke den förmögna klassens kvin
nor och flickor, ty dessa arbeta säl
lan för förtjänst, annat än i en del 
tunnsådda fall, då förtjänsten genast 
en smula ostentativt går till "välgö
rande" ändamål. 

Det är fråga om kvinnan, som man 
finner henne på tidningsredaktioner
na och som affärsmännens sekrete
rare, högra hand och allt i alla, inem 
lärarekåren och det sociala arbetet 
etc., på vilka två sistnämnda katego
rier arbetet på att "amerikanisera" 
emigrantmaterialet huvudsakligen vi
lar. 

Det finns ett ord : "efficiency", som 
man jämt stöter på därute och som 
är svårt att översätta : energi — än
damålsenlighet — anpassningsförmå
ga — slå ihop dessa tre begrepp och 
ta' kvintessensen, så blir det efficien
cy. Och jag skulle vilja påstå, att det 
besitter denna kategori amerikanskor, 
som nästan ingen annan del av mänsk
ligheten jag sett. Det var en upple
velse, att inom det sociala arbetet en 
tid få se deras mäktiga organisations
förmåga och vitalitet och den sjun
gande fart och glada humor med vil
ken lektionerna gick i de folkskolor 
jag brukade dyka in i. 

Komma vi då slutligen med över-
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