
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. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje Måndag, 

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

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

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: - »/a år Kr. 3:75. 

Lösnummer 20 öre. 

F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI, GÖTEBORG, 1922 

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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hoppande av en hel del övergångsty
per till den gifta och ogifta ameri
kanska förmögna överklasskvinnan, 
varav det finnes en uppsjö. 

Men även härvidlag, nej alldeles 
särskilt härvidlag, behöves differenti
ering. Åt ena polen av motsatserna 
finna vi mycket mindre, ät andra mer 
eller lika mycket kultur som här hem
ma. 

Till den förra kategorien hör den 
förskräckliga juvelklädda gulaschda
men med den genomträngande omusi
kaliska rösten, det illa sminkade an
siktet och — den manligt välvuxna 
kroppen (typisk för alla amerikan
skor). Hon, som har sitt "hem" på 
ett lyxhotell, vars barn, om hon har 
några, säga "home is where our 
trunks are" (vårt hem är där kapp
säckarna äro), vars man behandlas 
Söm en betjänt i en rysk roman, och 
vars existensberättigande inte ens 
hennes sista (säkert mycket oskyldiga) 
"•flirt" skulle kunna fundera ut. 

En lyxblomma, som får alla ens 
latenta bolsheviktendenser att spira 
och gro. 

Det är denna slags amerikanska, 
som skaffat sina medsystrar det orätt
visa rykte en del europeiska författa
re, som bara mött henne, givit dem i 
böcker och tidningsartiklar. 

Den motsatta — kulturpolens — 
förmögna amerikanska har nog en 
stor släktskap med engelskan, men 
med större vitalitet och håller sig in i 
sin sena ålderdom på ett mycket ung
domligare plan. (Det var f. ö. ett av 
de första och beståndande intrycken 
jag fick i Amerika, att aldrig hade 
jag sett så spänstiga och ungdomliga 
äldre damer. Aldrig en enda gång 
hörde jag dem tala om "den gamla 
goda tiden" = deras ungdomstid. 
Nej, bort det, deras tid var nutidens 
på gott och ont, likafullt som någon 
annans. Dessa gamla damer tycka 
heller icke om att behandlas av de 
yngre elementen med vad vi bruka 
kalla "vördnad", och jag tror också 
att amerikanskorna äro mera fria från 
känslan av 'åldersskillnad inom de 
vuxnas grupp. Jag känner utlän
ningar, som ibland stöter sig på detta 
— mig förefaller det som vunne alla 
parter härpå. 

Denna klassens gifta amerikanska 
ser i regeln icke sin man mycket. Han 
är upptagen av sitt arbete — vanligen 
affärer — till middagen kl. 8 på kväl
len, och då 'hon sällan har många 
barn, och i så fall gärna överlämnar 
dem till sköterskor, kindergarten o. 
d., får hon mycken ledig tid till dis
position. Denna fyller hon ofta med 
intellektuellt arbete på ett målmedve
tet och utvecklande sätt. Hennes 
klubbar, till vilka jag skall återkom
ma i en senare artikel, äro ej "blott 
til lyst", utan genom dem uträttar 
hon mycket i samhällsgagnelik rikt
ning. Hon blir, tack vare dem och 
ett stort självförtroende, orubbat av 
kritik från mannens sida, en utmärkt 
talare, och även om det hon säger 
icke är så märkvärdigt, väcker det 
otvungna framförandet åhörarens 
intresse och beundran. 

Det är verkligen sannt, att ameri
kanskan uppskatta ja överskattas av 
mannen. Hon tronar evigt på sin pie
destal, kanske delvis till följd av sin 
högre bildningsnivå, ty hon har ju 
som sagt haft så mycket mera tid att 
uppnå den än genomsnittsmannen. 

En svensk "kamratkvinna" ser nog 
med mera beklagande än avund på 
hennes ställning härvidlag och inte 
har det väl heller alltid varit så nyt-

"En au de vore" 
Vi återgiva här nedan en lov

sång över danska förhållanden — 
finnes månne däri icke åtskilligt, 
som vi svenskar borde • taga 
efter? 

Bland Nordens länder, ja, bland 
länder över huvud taget finns må
hända intet land, som så verkar det 
stora goda hemmet som det "nydeli-
ge" lilla Danmark. I samma ögon
blick man satt foten på dess jord,, 
gripes man av en glad och varm 
hemstämning. Det är som om man 
plötsligt trätt innanför ett soligt, vän-
sällt område, varifrån allt mörkt och 
tungt, tråkigt och bekymmersamt vore 
förvisat. Allting går så oceremoniellt 
och lätt, tullmannens : veers' go ! klin
gar så vänligt, och polismannen står 
i solskenet på kajen som en sagans 
leksäksman. Och i morgonljuset, som 
ännu lägga skuggorna från träden i 
genombrutna mönster på parkens 
sandgångar, komma arbetarna, nytra 
och rena med sina fyllda matboxar i 
händerna. Arbetarna och cyklisterna ! 

Har ni sett Köpenhamns cyklister. 
Har ni ej som jag stannat på gatan 
för att med beundran följa dessa 
långa, långa, jämt rullande band, som 
mjukt och elegant göra sitt inslag i 
gatulivet i Köngens by. Hur skick
ligt och fint de åka! Hur hänsyns
fullt de öppna lederna och väja lik
som om de för var och en av de mö
tande tänkte: En av de vore! Vaers,-
go, her er Vej ! 

En av de vore! Dessa ord kunde 
sättas som motto över danskens stora 
utpräglade samhörighetskänsla med 
sina landsmän. Denna är ju icke en
dast den nationella gemensamhet som 
existerar mellan människor med sam
ma fosterjord. I danskens känsla för 
en landsman tillkommer något av den 
starka, innerliga solidaritetskänsla, 
som annars endast brukar finnas has 
betydande och stora släkter. 

Möter exempelvis en dansk sjö
man ute på havet en annan dansk går 
strax en ljusning över hans ansikte, 
hela hans varelse ifår liv och han ut
brister glatt igenkännande : — En av 
de vore ! 

Så på livets alla andra områden. I 
politik, i dikt, i affärsliv, i dagligt liv, 
i trångmål och nöd : En av de vore ! 
Och intresset är alltid där. Intresset 
hos en familjemedlem för en annan. 

Det är kanske med rätta anmärkt, 
att dansken saknar sinne för det mo

tigt för henne, att hela sitt liv ha 
betraktat halva mänskligheten "von 
oben" — men sina fördelar har det 

ju onekligen! 
Hon är vänlig och tillmötesgående 

mot alla och trofast i vänskap och 
— tror jag — kärlek. Det är alltså 
svårt att förklara, varför hon, trots 
sin duglighet, charme, och framför 
allt vitalitet, trots att hon som ingen 
annan nations kvinnor i fråga om sitt 
utseende väl förvaltar de pund vår 
Herre givit henne, så sällan kommer 
de innersta hj ärterötterna hos en eu
ropé att vibrera. 

Det står en nykter och klar kyla 
omkring henne och där finns en bot
tensats, en torrhet och brist på nyan
sering i hennes själsliv, som man 
måste beklaga, ty det är så lite som 
felas för att hon skulle vara uteslu
tande förtjusande. 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse. 

Ballad om brännässlan 

Friherre Börries von Münchhausen. 

Kärlek frågar kärlek: »Vad är ej mitt?» 
Svarar kärlek kärlek: »Allting, allting ditt.» 
Kysser kärlek kärlek: »Ålskar du väl mig !» 
Kysser kärlek kärlek: »Evigt, evigt digl» 

Hand i hand på heden gick han med Maleen, 
gick där nässlor växa rikt på margig ren. 
En utav dem bröt han, gav sin kära den, 
sade: »Eld oss Känner hetare är än.» 

Läppar mötte läppar — lust till smärtans höjd, 
hjärta slog mot hjärta, slog i andlös fröjd. 
»Därför var än nässlor stå vid vägens rand, 
skola vi erinra vad i dag oss band.» 

Lovar älskog trohet, svär den »evigt din», 
gäller löftet endast stunden, som går in. 
Kvällens varma eder glömts förr'n midnattstid, 
och dock finnas Jijärtan, som förblött därvid. 

Krig helt plötsligt bortför flickan likt ett blad, 
som av vindens ilar virvlas långt åstad. 
Hennes älskling stiger till en konungs tron. — 
Kungadotter äktar kungason från mon. 

Sju år gå. Ån nässlor uti solens sken 
växa på densamma tyska åkerren. 
Vem höll tro och loven? Gud allena vet, 
om ej sviken kärlek bränner dubbelt het. 

Vid en jakt i skogen stod med tungsint håg 
kungen med sin drottning, där en nässla såg, 
lyfte den mot munnen, som om kval han känt, 
och hans läppar brände som de en gång bränt. 

»Brännässla, o, du lilla, 
vi står du så allena? 
Vart tog mitt liv väl vägen sen 
och var är min Maleen?» 

»Sällsamt språk du talar» — sade drottningen. 
»Så som yngling sjöng jag» — sad' han för sig hän. 
Tysta hem de redo. Dag mot kväll sig vänt, 
och hans läppar brände som de en gång bränt. 

Genom parken vandrar drottningen och går 
tyst till tjänarinnan, som vid floden står 
och vid stjärnljus sköljer tvätt i silvrad våg. 
Flickans anlet tårdränkt stjärnehimlen såg. 

»Brännässla, o, du lilla, 
vi står du så allena? 
En tid jag minns för längesen, 
då jag ej var allen.» 

Sporde damen sakta: »Såg jag dina drag 
ibland mina trogna förut någon dag? 
Ånnu mera sakta svarar flickan sen: 
»Nej, i går först kom jag, och jag nämns Maleen.» 

Många vågor vandra ut mot havet grå, 
brådskande de jaga som ett rov att få; 
en sig långsamt smyger till sin systervåg. 
Mellan våta armar skön en drottning låg. 

Kärlek frågar kärlek: »Varför gråter du?» 
Suckar kärlek åter: »Ej som förr är nu». 
Klagar kärlek: »År väl nu som förr ej mer?» 
Svarar kärlek kärlek: »Aldrig, aldrig mer». 

SIGNE LAGERLÖW. 

(Auktoriserad översättning.) 

P R E  N U M E R E R A  
pa 

KVINNORNAS TIDNING 

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 AR! 

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

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

Sigrid Göransson 50 år. 
Inspektrisen för Sandvikens järn

verks sociala inrättningar, fröken 
Sigrid Göransson, fyllde den 23 febr. 
50 år och iblev på bemärkelsedagen 
föremål för hjärtlig hyllning. 

Sondotter till grundläggaren av 
Sandvikens bruk, G. F. Göransson, 
har fröken Göransson inom det stora 
norrländska brukssamhället utfört ett 
omfattande filantropiskt arbete, vil
ket satt rika frukter. Hon har sålun
da deltagit i upprättandet av ett sana_ 
torium för brukets befattningshavare, 
vilket sedan på hennes initiativ utvid
gats med en slöjdavdelning, där pa
tienterna under konvalescenttiden 
rinna ett :för deras krafter avpassat 
arbete. För sina förtjänster inom 
tuberkulosvården har fröken G. kal
lats till styrelseledamot av svenska 
Nationalföreningen mot tuberkulos 
samt till korresponderande medlem 
av Internationella 'föreningen mot 
tuberkulos. Även för andra uppgif
ter har fröken G. funnit tid. Hon är 
sålunda ordf. i Sandvikens husmo
dersförening samt ledamot av hus
modersföreningarnes riksförbundssty
relse, varjämte hon är livligt verk
sam inom sin trakts frivilliga fattig
vård. 

numentala — för det säregna som 
kristalliserar sig i en individualitet 
och spränger sig ur sin omgivning. 
Men han äger i så ofantligt mycket 
'högre grad det jämna kultiverade sin
ne, som med något av jordens egen 
outtröttlighet hägnar, när och ger. 
Detta sinne har skapat Köpenhamn 
— Nordens enda verkligt kontinentala 
storstad. En .stad som i fråga om väl
stånd och skönhet är en av de mest 
homogena städer man kan se. Där är 
icke en stadsdel med centralplatsens 
beräknade storslagenhet och lyx och 
en annan i det djupaste elände och 
fattigdom. Varje del, varje utkant 
av denna väldiga stad vittnar med sin 
någorlunda lika jämna fördelning av 

komfort och prydlighet att den är rest 
för dessa lyckliga invånare, varom 
hela nationen tänker vänligt och 
varmt: En av de vore! 

I—e A—r. 

Då Gustaf III en gång som kron
prins besökte Dalarne kom han vid 
ett tillfälle i samspråk med en ifrynt-
lig dalgumma, som syntes mycket 
trakterad av den henne vederfarna 
äran. 

— Nå, sade kronprinsen, är det 
verkligen sannt, att ni här i Dalarne 
säga "du" till alla människor? 

— "Ja", svarade gumman, "till alla 
utom till dej och far din." 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

r 
I VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon« 

stens och littera« 

turens område 

läser man 
n u m e  r  a  

GÖTEBORGS IWfiOELS-
OCH SJÖFflRTS-TIOtllNG 

Satiriska människor. 
Att vara satirisk är att under sken 

av älskvärdhet eller ett oförargligt 
skämt. säga en bitande elakhet. En 
dumbom kan icke vara satirisk — det 
fordras intelligens till det, snabb-
tänkthet, skanpblick för andras svag
heter. En ridderlig, god och ädel 
natur kan å andra sidan icke heller 
vara det — man måste ha en viss 
grym sinnesläggning för att på detta 
sätt finna sin lust i att såra andra, 
tillfoga dem skymf och smärta. 

Satiren är ett oädelt och fegt va
pen. Den vågar icke visa sig i sin 
verkliga gestalt som en öppen föro
lämpning, utan förkläder sig i skäm
tets harmlösa skepnad, och den riktar 
sig nästan alltid mot dem, som icke 
kunna försvara sig, de trögtänkta, de 
mindre begåvade. Ännu oädlare blir 
detta vapen därför att det med för
kärlek användes, när åhörare äro till
städes, som kunna sentera elakheten, 
bevittna den anfallandes seger, den 
angripnes nederlag och nesa. 

Sarkasmen användes otroligt myc
ket — den anses ju som ett så effek
tivt vapen ! Man hör den i möteslo
kalerna, där dagens stridsfrågor de
batteras, i hemmen när meningarna 
gå i sär, i sällskapslivet, man möter 
den i pressens politiska ledare, ut
sänd som en förgiftad pil mot mot
ståndarne, man ser den föra fullstän
diga orgier i tidningarnes insändare
avdelningar, där de, som älska att an
vända detta skumraskvapen, finna ett 
så ypperligtt skydd bakom anonymi
teten. 

Många använda sarkasmen utan att 
egentligen hava klart för 'sig dess on
da och förhatliga natur. Andra kän
na mycket väl till den och skatta sar
kasmen högt just därför. De räkna 

Bröderna Ekman 
Kyrkogatan 30 

Kläden i en mångfald färger 11 kr. 

sin förmåga att kunna vara sarkastis
ka som något av värde och göra sitt 
bästa för att genom flitig träning — 
ofta med lysande framgång — ut
veckla den ända till virtuositet. Men 
är det egentligen en färdighet att stå 
efter. Vad vinner man med den? 
Sympati? Vänskap? Nej, man skaf
far sig fiender och man förlorar sina 
vänner ! Ett hårt ord, sagt i vredes
mod och överilning, bedrövar och 
smärtar den, som drabbas därav, men 
det kan förlåtas och glömmas, som 
om det aldrig varit uttalat. Det i 
satiren dolda hånet träffar på ett helt 
annat sätt, det biter sig fast i sinnet, 
äter sig in, blir outplånligt, fräter 
bort aktningen och sympattien, bere
der plats för bitterheten och hatet. 
Hur mycken fiendskap har icke sati
ren på sitt skuldkonto, hur många 
brutna vänskapsförhållanden, hur 
många olyckliga äktenskap! 

Vem älskar en satirisk människa. 
Ingen! Hon blir till sist så ensam, sa 
alldeles ensam. Var det det hon ef" 

tertraktade? 

Lilla Elsa: — Vet farfar, jag har 

varit hos tandläkaren i dag — ^atl 

skulle draga ut två tänder. 

Farfar: — Nej, vad säger du. D 
var du väl förfärligt ledsen och skrek 

och jämrade dig. 

Elsa : — Inte ! Det var riktigt ro

ligt — 

Farf ar : — Det var min duktig3 

stumpa det! Här har du en krona. 

Elsa: — Se, jag var med bror 
Pelle och det var hans tänder, s°n1 

drogos ut. 

K V 1 N N O R N  A S  T I D N I N G  3 

Offentliga nöjen. 

varje afton kl. 8: 

Orpheus i underjorden. 
Operett i 3 akter av Offenbach. 

Lorensbergsteater n, 
Premiär måndag den 27 febr. 

JOKERN. 
IMya Teatern. 

Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rnLLHDiuii 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

från Stockholms 
7eatrar. 
Stockholm den 21 febr. 

Våra två förnämsta talscener ha i 
dagarna haft var sin märkliga pre
miär: Dramatiska teatern Alfred 
Sutros Valet, Svenska teatern en 
repris av Björnsons Paul Lange och 
Tora Parsberg, den förra dock mera 
att anteckna på grund av utförandet-
an av styckets värde. 

Sutros skådespel, som hör till ef-
terkrigsstyckenas stora grupp, upp
fyller nämligen icke som helhet vad 
en del ansatser synas lova. En stor
industriman och organisatör förlovar 
sig med en bortskämd adels flicka, 
som förut bland sina andra friare 
från de permitteriade krigarnas skara 
räknat hans unga privatsekreterare. 
En vän -till denne, anställd hos hen
nes fästman, har blivit uppsagd från 
sin plats, hon ber för honom, får 
nej, och då hon finner den obevekliga 
mannen alltför hjärtlös i sin vägran, 
bryter hon förlovningen och förenar 
sig med den fortfarande trofast äls
kande sekreteraren — allt under det 
den förre fästmannen lovar trygga 
deras framtid och tillika skaffar an
nat arbete åt den förut bortskickade. 
Denna upplösning kom brådstörtat i 
en sista akt, i vilken också hjälten-
industrimannen alltför bjärt målas 
som ett slags halvgud av fasthet och 
ädelmod. Han hade dock i Ivan Hed-
qvist, f. n. teaterns gäst, funnit en 
representant, som med fina medel 
förstod att förläna honom så mycken 
levande mänsklighet som stod inom 
möjlighetens gräns. 

En annan lockelse fick föreställ
ningen i Harriet Bosses och Lars 
Hanssons 'uppträdande, den förra 
återbördad till, den senare nu enga
gerad på nationalscenen. Fru Bosses 
spel har vunnit: hennes falsetton är 
delvis bortlagd, hennes känsla syns 
sannare, hennes nyansering är rikare. 
Författaren har ganska njuggt utfört 
teckningen av den förträfflige unge 
man Lars Hansson hade att återge, 
destomer berömvärt var att han än
dock kom att intressera. Inropnin-
garna voro en ändlös rad, publiken 
ville inte ge sig förrän den fått hälsa 
Lars Hansson ensam, men till slut 
måste den. 

På Svenska teatern har man fått 
återse Anders de Wahl som Paul 
Lange, en roll som han där kreerade 
för tjugo år sedan. Vilken glädje att 
se att även berömdheter gå framåt! 
Från den stela och ganska själlösa 
statsinan skådespelaren då gav, 
skänkte han oss nu en konstnärlig 
utarbetning av högt värde. Det ödes-
betonade kom tidigt fram under hand
lingens gång och nådde sin kulmen i 
slutscenen, där, liksom i den föregå
ende stora dialogen skådespelaren 
fulländat sekunderades av Pauline 
Brunius, som Tora. En figur av den
na läggning är något nytt i denna 
skådespelerskas galleri, desto större 
heder att hon återgav den så värdigt 
°ch djupt studerat. 

Båda dessa föreställningar voro be-

Från utlandets 
kvinnovärld. 

Dansk Kvindesamfund 50 år. 

Den hela Danmark omspännande 
stora kvinnoorganisationen "Dansk 
Kvindesamfund" har i dagarne hög
tidlighållit sitt femtio-årsjubileum. 
Fästligheten, till vilken även represen
tanter för grannländernas kvinno
värld inbjudits, ägde rum i Köpen
hamn. Det arbete Dansk Kvinde
samfund under sin femtioåriga till
varo utfört till förmån för Dan
marks kvinnor kan icke värdesättas 
för högt. Dess verksamhet har in
riktats på att väcka och upplysa kvin
norna, att skaffa dem möjlighet till 
utbildning för olikaj 'arbetsområden 
samt att förbättra deras ställning i 
ekonomiskt, socialt och politiskt hän
seende. Därjämte har samfundet stått 
som representant för den danska 
kvinnovärlden när det gällt hänvän
delser till regering och riksdag, och 
dess ord har ofta haft avgörande be
tydelse. Sedan 1884 har Dansk 
Kvindesamfund haft ett eget utmärkt 
väl redigerat tidningsorgan "Kvin-
den og1 Samfundet". 

Louise Zietz f. Den första av 
Tysklands riksdagskvinnor, som fått 
skatta åt förgängelsen är fru Louise 
Zietz, skrives det till oss, 

Född i en by Bargteheide i Hol
stein i ett mycket fattigt hem, blev 
hon barnflicka och sedan kindergar-
tenlärarinna. Hon slöt sig tidigt till 
socialdemokraterna, utvecklade en 
livlig verksamhet som agitator samt 
blev den första kvinna, som invaldes 
i deras partistyrelse. Hon tillhörde 
vänstra flygeln, men vid partiets 
splittring övergick hon till de obero
ende (= Unabhängigen), och hävda
de skarpt sin ställning mot "de vän
stra", med resultat att hon på senare 
tiden hätskt bekämpades av kommu
nisterna. I riksdagen nedlade hon 
ett energiskt och framgångsrikt ar
bete på en lycklig lösning av frågan: 
de kvinnliga statstjänarne och deras 
ställning. 

Frau Zietz var en lidelsefull, ja, 
fanatisk politiker, men hon förnekade 
aldrig sin kvinnlighet och alla partier 
förenade sig i aktning för hennes 
varmhjärtade känsla och hennes är
liga och redbara karaktär. 

Madame Marie Curie har kallats 
till medlem av Franska vetenskaps
akademien. Denna i akademiens an
naler enastående händelse framkal
lade ingen större sensation. Den hö
ga utmärkelsen ansågs så välförtjänt 
och självklar. 

Kvinnlig hedersdoktor. Filosofiska 
fakulteten vid Halles universitet har 
utnämnt fröken Rose Burger till fil. 
hedersdoktor, såsom ett erkännande 
av hennes oförtrutna och värdefulla 
arbete vid utgivandet av Emanuel 
Kants brevsamling med därtill foga
de kommentarer. 

Den tyska riksdagen räknar f. n. 
31 kvinnliga ledamöter. 

tydande för det förträffliga utföran
dets skull, den senare även för styc
kets, som icke nämnvärt förlorat med 
åren. 

S-. 

De gula 
tulpanerna. 

Influensa ! 
Ett, tu, tre är den där ! Pulsarne 

hamra, illabefinnandet stegras för 
varje minut, ett förtvivlat försök att 
mfed viljjan övervinna sjukdomen 
misslyckas fullständigt, febern tvin
gar i säng och värk och vånda slå 
sin klo i en kraftlös kropp. 

Febern stiger och sjunker, stiger, 
stiger, och dagar och nätter gå. In
gen kommer på sjukbesök — smittan 
skrämmer måhända. Det känns som 
en stor tomhet men också som en 
lättnad — kraftlösheten överskyggar 
allt. Så sjunker febern, plågan min
skas, livslusten vaknar åter, och blic
ken vändes sökande mot det klara 
dagsljuset, som strömmar in genom 
de stora av lätta tyllgardiner täckta 
fönstren. Det är en gnistrande kall 
vinterdag med strålande solsken. Allé-
trädens grenar röras av och an av den 
starka nordan som blåser — det är 
dock skönt att vara inomhus i skydd 
för köld och storm. Blicken går vi
dare runt sjukrummet med dess väl
kända föremål, möblerna, tavlorna, 
prismorna i takkronan, i vilka ljuset 
bryter sig i rött, gult, lila, och så 
stannar den vid en stor kristallvas på 
bordet — ett tomt blomsterglas! 
Tänk, icke en blomma under hela 
sjuktiden! Ingen har sänt en blom
ma. Och det glaset står eljes aldrig 
tomt. Tanken, ännu ifeberhet, spin
ner vidare på tråden — så mycket 
blommor det brukar komma vid alla 
högtider, på födelsedagen och namns
dagarne ! Och om influensan toge en 
dödlig utgång, skulle det helt säkert 
bliva ett par vagnar med kransar och 
buketter — det bränner under ögon
locken ! 

En dag kommer en vän på besök. 
Hon fyller den tomma vasen med 
härliga solglimmande gula tulpaner. 
Blicken vill icke släppa dem. Hur 
underbart vackra de äro ! Det är vin
ter, deras rätta blomstringstid är icke 
på länge inne, men genom kärleksfull 
vård ha de bringats att öppna sina 
kalkar, medan ännu vinterns stränga 
välde är obrutet. Det har skett för 
att glädja oss. Och vem förnimmer 
denna glädje starkare än dén sjuke? 
Blicken slutar sin irrande, tröttande 
vandring runt sjukrummet och finner 
en ljuvlig vila hos dessa sköna gula 
tulpaner — det står sol om dem ! En 
våg av värme väller upp mot hjärtat. 

Därför — du, som har en vän, 
bunden vid sjuksängen, sänd henne 
en hälsning i blommor! Det behöver 
icke vara många och dyra blommor 
— det finns också små blomsterglas 
att fylla. 

E. 

Trotjänaren. 
En morgon kom Karos ägare ut 

med en skål mat åt Karo — men 
hundkojan var tom, och vid kedjan 
var ett brev fastbundet: "Jag, Karo, 
går min väg, och jag kommer inte 
igen. Ett sådant liv kan inget hund
kräk utstå. När det frös här om nat-

Göteborgs 
Hvitvaruaffär 

S p e c i a l a f f ä r  
för Damunderkläder. 

^OBSI KYRKOGATAN 15 OBSI^ 

Selma Sjöberg's 
DAMFRISÉRSALONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  
OBS* I M o ds at t a priser. 

Äktenskapet. 
Berömda kvinnors uttalanden. 

Mitt hjärta var kallt och hårt som 
stal; det fanns blott en liten gnista, 
men hon föll på ett svavelberg, då 
världen gick emot mig och min make 
dog." 

Heliga Birgitta. 

"Jag är nöjd med lotten min 
och tackar Gud för nåden sin." 

Ebba Brahe. 

"Jag skulle utan tvivel ha gift mig, 
om jag icke kännt inom mig styrkan, 
som Du Gud har givit mig att kunna 
leva utan kärlekens njutningar." 

Drottning Kristina. 

"Jag kände världen allt för väl för 
att ej veta, att ett fruntimmer, som 
vill roa sig, behöver att bliva gift, 
i synnerhet ett fruntimmer av mitt 
stånd, som ej tager en man för annat 
än att göra honom till en undersåte 
eller snarare en slav av dess vilja och 
nycker." 

Drottning Kristina. 

"Och Adam visste knappt, man säge 
vad man vill, 

Av något paradis, då Eva ej var till. 
Varför så många ord? Varför så 

långt tillbaka ? 
Den man är usel än, som lever utan 

maka. 
Så var i f ordom tid, så är det än i dag 
En laggift hustru blir naturens äldsta 

lag." 
Elisabeth Brenner. 

"Kärleken värmer in i döden. Äre
lystnaden bléknar med åren, liksom 
kärleken till hemmet växer i styrka." 

Anna Maria Lenngren. 
"Jag kan räkna mig till de lyckliga 

omaka, är så nöjd och tacksam över 
min ställning, min enslighet, som 
skänker mig ro vid mina kära syssel
sättningar." 

Fredrika Bremer. 

ten, så jämrade jag mig och tjöt, men 
ingen bekymrade sig om mig. Ingen 
halm har jag i min koja, som för 
övrigt är så gammal och dålig, att det 
både regnar och snöar in, så jag har 
fått reumatism i alla leder. Det är 
tacken för att jag alltid vakat över 
hus och hem ; och aldrig har -ett spets
bov vågat sig hit. Är jag mindre värd 
än katten, som dagen lång ligger i 
kakelugnsvrån och på natten kan kry
pa in i det varma höet? En sådan 
behandling tål jag inte längre; också 
vi vovar ha nu en organisation och 
fackförening." 

De bästa HANDSKAR 
och det rikaste nrval 

Drottnlngg. 24 HÂNDSKK0HPÀN1ET 16379 

HURÔDAG 
"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 annonsörer samt 
nämn om möjligt »Kvinnor= 
nas Tidning.» 

Ni stärker därigenom av
sevärt tidningens ställning 
som annonsorgan. 

Vi tacka på förhand för 
det vänliga handtaget. 

Skönhetskuren. 
Hon var åttio år och hade snövitt 

hår, men hon gjorde ej intryck av att 
vara gammal. Hennes sinne var ungt 
och vänligt, hon själv livfull och vin
nande och hennes ansikte, vilket man 
avläste godhet, var ännu behagligt 
och drog blickarne till sig. 

Hemligheten med min eviga ung
dom, sade hon som svar på en fråga. 
Jo, här är den: 

Jag har kunnat glömma obehagliga 
saker. 

Jag har försökt att vinnlägga mig 
om att vara angenäm för mina med
människor. 

Jag har ej väntat för mycket av 
mina vänner. 

Jag har hållit mina nerver i tukt 
och ej tillåtit dem att besvära mina 
medmänniskor. 

Jag har försökt att tycka om allt 
arbete, som blivit mig förelagt. 

Jag har behållit min ungdoms illu
sioner och aldrig trott att varje man 
var en lögnare och varje kvinna en 
foakdanterska. 

Jag har gjort mitt bästa att lindra 

Ctt par tre. 
matskedar Tomtens Tvättpulver 
i en spann ljumt vatten är ut
märkt att använda vid ren
göring av panel, dörrar och 

fönsterposter. 

! H E L A N D E R S  
ångrostade 

K A F F E  
är i smak och arom 
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! 
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Bortsäljes nu till betydliga 
underpriser. 

Obs. Skyltfönstren. 

all nöd, som jag mött, och jag har 
hyst medkänsla med de lidande. 

Jag har, med få ord, sökt göra mot 
andra så, som jag själv önskade bli 
behandlad, och det är därför jag nu 
skördar lyckans frukt och en fridfull 
ålderdom." 

Av 

LANOE FALCONER. 
Översättning för denna tidning av —e-

(9) 

IV. 

Ett filmevenemang. Biografteatern 
Palladium i Göteborg har för inne« 
varande vecka på sitt program en 
film, som säkert kommer att ge lapp 
på luckan: »Den siste mohikanen», 

Fenimore Coopers klassiska äventyrs« 
roman. — Att få se alla dessa spän« 
nande äventyr, vilka redan vid läs« 
ning så starkt tala till fantasien, åter« 
givna på den vita duken såsom bil 
der ur det levande livet — vem vill 

försumma ett sådant nöje? 

Man hade väntat regn i fiera da
gar, och söndag kom det. Det ösreg-
nade obarmhärtigt, odrägligt från 
morgonen till sena kvällen, och tryck
te sin stämpel av vantrevnad över 
den även i bästa fall skäligen tråkiga 
sabbaten under mrs Merringtons tak. 
Alla i huset uppfordrades att vara 
närvarande vid två offentliga och 
två enskilda gudstjänster, och dess
utom voro världslig musik och litte
ratur strängt förbjudna, och till och 
med konversationen fick icke röra sig 
om icke-andliga ämnen. Hela atmo
sfären var därigenom ytterst tryckt, 
och ingen kände detta starkare än — 
mrs Merrington själv. Isynnerhet 
denna söndag kände hon sig mer än 
vanligt nedstämd, då hon satt allde

les ensam klockan fyra på e. m., som 
vanligt på söndagseftermiddagar i 
stora salongen. En långtråkig postilla 
låg öppen på hennes knä, regnet si
lade ned åt fönsterrutorna. Det var 
ett gynsamt ögonblick för melanko
liska reflektioner, och viljelöst lät 
hon tankarna glida tillbaka till mrs 
Barnes' insinuationer. Hon började 
undra vad mademoiselle Exe hade för 
sig nu på söndagen. I mrs Merring
tons närvaro hade hennes uppföran
de alltid varit mönstergillt. Den främ
mande lärarinnan var beredd att gå 
i kyrkan sju gånger i stället för två, 
om så erfordrades. Hon läste, eller 
åtminstone såg ut som om hon läste, 
uppmärksamt de söndagstidningar 
och kristliga berättelser, som mrs 
Merrington för ändamålet lånade 
henne. På flygeln spelade hon en
dast stycken med religiösa namn. 
Allt detta var ju gott och väl, men 
nu föll det mrs Merrington in att 
undra, hur hon betedde sig i skol
rummet, som ju var mer privat. Ün-
der de tre veckor mademoiselle Exe 
varit i huset, hade icke ett enda kla
gomål kommit från barnen, och när 
kvällen kom hade barnen varit (för 

dem!) lugna och stilla. Mrs Merring
ton började undra, hur detta kunde 
hänga ihop, då hon visste, hur fana
tiskt barnen hatade de tråkiga sön
dagarna, och började med ovanlig 
klarsynthet undra, om det kanske icke 
togs så noga med söndags-helgandet. 
Hon beslöt att själv gå på upptäckts-
resa, genast. Hon lämnade salongen, 
sneddade över förhallen, öppnade den 
röda svängdörren vid slutet på galle
riet och stod i barnens flygel. Tjä-
narnes samlingsrum och några nödiga 
kontor,. porslinsrummet etc. voro i 
första våningen, i tredje våningen 
voro tjänstfolkets sovrum, men i hela 
andra våningen bodde barnen, lära
rinnan och barnsköterskan, och där 
hade Evelyn sitt vackra rum. Alla 
dörrarne öppnades utåt en korridor ; 
den sista i raden ledde till skolrum
met och denna stod öppen. Mrs Mer
rington stannade tyst utanför. Från 
sia plats kunde hon blott se Evelyn 
hopkrupen på den breda fönsterbän
ken, men hon kunde så väl tänka 
sig de andra barnen grupperade på 
den mjuka kaminmattan, ty från den 
riktningen hördes mademoiselle Exe's 
röst. Hon berättade en saga : 

"Och da han såg sig omkring, såg 
han tusentals män, kvinnor och barn, 
fastkedjade med tunga kedjor, och 
de måste släpa bittida och sent för 
de grymma tyranner, som förtryckte 
dem." 

"Men varför slutade de inte att 
arbeta för de grymma tyrannerna, 
mademoiselle?" 

"De blevo tvingade att gå på. Om 
de slutade att arbeta, så blevo blod
hundar lössläppta och beto dem med 
sina rysliga tänder." 

"Blevo de mycket trötta, mademoi
selle?" 

"Mycket, mycket trötta. De hade 
så långt artbete, så kort vila. Knappt 
hade de tid ens att se upp mot den 
blå himlen och de gröna träden." 

Mademoiselle Exe's röst var alltid 
något sorgsen, till och med när hon 
skämtade, men nu ljöd den som höst
vindens sus i regntyngda grenar. Mrs 
Merrington kände sig, mot sin vilja, 
rörd. 

"Men <försökte de aldrig slita sina 
bojor, mademoiselle ?'" 

"Jo, ibland, men då kastade tyran
nerna dem ned i hemska fängelse
hålor, djupt ned i mörker och köld. 
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hoppande av en hel del övergångsty
per till den gifta och ogifta ameri
kanska förmögna överklasskvinnan, 
varav det finnes en uppsjö. 

Men även härvidlag, nej alldeles 
särskilt härvidlag, behöves differenti
ering. Åt ena polen av motsatserna 
finna vi mycket mindre, ät andra mer 
eller lika mycket kultur som här hem
ma. 

Till den förra kategorien hör den 
förskräckliga juvelklädda gulaschda
men med den genomträngande omusi
kaliska rösten, det illa sminkade an
siktet och — den manligt välvuxna 
kroppen (typisk för alla amerikan
skor). Hon, som har sitt "hem" på 
ett lyxhotell, vars barn, om hon har 
några, säga "home is where our 
trunks are" (vårt hem är där kapp
säckarna äro), vars man behandlas 
Söm en betjänt i en rysk roman, och 
vars existensberättigande inte ens 
hennes sista (säkert mycket oskyldiga) 
"•flirt" skulle kunna fundera ut. 

En lyxblomma, som får alla ens 
latenta bolsheviktendenser att spira 
och gro. 

Det är denna slags amerikanska, 
som skaffat sina medsystrar det orätt
visa rykte en del europeiska författa
re, som bara mött henne, givit dem i 
böcker och tidningsartiklar. 

Den motsatta — kulturpolens — 
förmögna amerikanska har nog en 
stor släktskap med engelskan, men 
med större vitalitet och håller sig in i 
sin sena ålderdom på ett mycket ung
domligare plan. (Det var f. ö. ett av 
de första och beståndande intrycken 
jag fick i Amerika, att aldrig hade 
jag sett så spänstiga och ungdomliga 
äldre damer. Aldrig en enda gång 
hörde jag dem tala om "den gamla 
goda tiden" = deras ungdomstid. 
Nej, bort det, deras tid var nutidens 
på gott och ont, likafullt som någon 
annans. Dessa gamla damer tycka 
heller icke om att behandlas av de 
yngre elementen med vad vi bruka 
kalla "vördnad", och jag tror också 
att amerikanskorna äro mera fria från 
känslan av 'åldersskillnad inom de 
vuxnas grupp. Jag känner utlän
ningar, som ibland stöter sig på detta 
— mig förefaller det som vunne alla 
parter härpå. 

Denna klassens gifta amerikanska 
ser i regeln icke sin man mycket. Han 
är upptagen av sitt arbete — vanligen 
affärer — till middagen kl. 8 på kväl
len, och då 'hon sällan har många 
barn, och i så fall gärna överlämnar 
dem till sköterskor, kindergarten o. 
d., får hon mycken ledig tid till dis
position. Denna fyller hon ofta med 
intellektuellt arbete på ett målmedve
tet och utvecklande sätt. Hennes 
klubbar, till vilka jag skall återkom
ma i en senare artikel, äro ej "blott 
til lyst", utan genom dem uträttar 
hon mycket i samhällsgagnelik rikt
ning. Hon blir, tack vare dem och 
ett stort självförtroende, orubbat av 
kritik från mannens sida, en utmärkt 
talare, och även om det hon säger 
icke är så märkvärdigt, väcker det 
otvungna framförandet åhörarens 
intresse och beundran. 

Det är verkligen sannt, att ameri
kanskan uppskatta ja överskattas av 
mannen. Hon tronar evigt på sin pie
destal, kanske delvis till följd av sin 
högre bildningsnivå, ty hon har ju 
som sagt haft så mycket mera tid att 
uppnå den än genomsnittsmannen. 

En svensk "kamratkvinna" ser nog 
med mera beklagande än avund på 
hennes ställning härvidlag och inte 
har det väl heller alltid varit så nyt-

"En au de vore" 
Vi återgiva här nedan en lov

sång över danska förhållanden — 
finnes månne däri icke åtskilligt, 
som vi svenskar borde • taga 
efter? 

Bland Nordens länder, ja, bland 
länder över huvud taget finns må
hända intet land, som så verkar det 
stora goda hemmet som det "nydeli-
ge" lilla Danmark. I samma ögon
blick man satt foten på dess jord,, 
gripes man av en glad och varm 
hemstämning. Det är som om man 
plötsligt trätt innanför ett soligt, vän-
sällt område, varifrån allt mörkt och 
tungt, tråkigt och bekymmersamt vore 
förvisat. Allting går så oceremoniellt 
och lätt, tullmannens : veers' go ! klin
gar så vänligt, och polismannen står 
i solskenet på kajen som en sagans 
leksäksman. Och i morgonljuset, som 
ännu lägga skuggorna från träden i 
genombrutna mönster på parkens 
sandgångar, komma arbetarna, nytra 
och rena med sina fyllda matboxar i 
händerna. Arbetarna och cyklisterna ! 

Har ni sett Köpenhamns cyklister. 
Har ni ej som jag stannat på gatan 
för att med beundran följa dessa 
långa, långa, jämt rullande band, som 
mjukt och elegant göra sitt inslag i 
gatulivet i Köngens by. Hur skick
ligt och fint de åka! Hur hänsyns
fullt de öppna lederna och väja lik
som om de för var och en av de mö
tande tänkte: En av de vore! Vaers,-
go, her er Vej ! 

En av de vore! Dessa ord kunde 
sättas som motto över danskens stora 
utpräglade samhörighetskänsla med 
sina landsmän. Denna är ju icke en
dast den nationella gemensamhet som 
existerar mellan människor med sam
ma fosterjord. I danskens känsla för 
en landsman tillkommer något av den 
starka, innerliga solidaritetskänsla, 
som annars endast brukar finnas has 
betydande och stora släkter. 

Möter exempelvis en dansk sjö
man ute på havet en annan dansk går 
strax en ljusning över hans ansikte, 
hela hans varelse ifår liv och han ut
brister glatt igenkännande : — En av 
de vore ! 

Så på livets alla andra områden. I 
politik, i dikt, i affärsliv, i dagligt liv, 
i trångmål och nöd : En av de vore ! 
Och intresset är alltid där. Intresset 
hos en familjemedlem för en annan. 

Det är kanske med rätta anmärkt, 
att dansken saknar sinne för det mo

tigt för henne, att hela sitt liv ha 
betraktat halva mänskligheten "von 
oben" — men sina fördelar har det 

ju onekligen! 
Hon är vänlig och tillmötesgående 

mot alla och trofast i vänskap och 
— tror jag — kärlek. Det är alltså 
svårt att förklara, varför hon, trots 
sin duglighet, charme, och framför 
allt vitalitet, trots att hon som ingen 
annan nations kvinnor i fråga om sitt 
utseende väl förvaltar de pund vår 
Herre givit henne, så sällan kommer 
de innersta hj ärterötterna hos en eu
ropé att vibrera. 

Det står en nykter och klar kyla 
omkring henne och där finns en bot
tensats, en torrhet och brist på nyan
sering i hennes själsliv, som man 
måste beklaga, ty det är så lite som 
felas för att hon skulle vara uteslu
tande förtjusande. 

Aktiebolaget 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse. 

Ballad om brännässlan 

Friherre Börries von Münchhausen. 

Kärlek frågar kärlek: »Vad är ej mitt?» 
Svarar kärlek kärlek: »Allting, allting ditt.» 
Kysser kärlek kärlek: »Ålskar du väl mig !» 
Kysser kärlek kärlek: »Evigt, evigt digl» 

Hand i hand på heden gick han med Maleen, 
gick där nässlor växa rikt på margig ren. 
En utav dem bröt han, gav sin kära den, 
sade: »Eld oss Känner hetare är än.» 

Läppar mötte läppar — lust till smärtans höjd, 
hjärta slog mot hjärta, slog i andlös fröjd. 
»Därför var än nässlor stå vid vägens rand, 
skola vi erinra vad i dag oss band.» 

Lovar älskog trohet, svär den »evigt din», 
gäller löftet endast stunden, som går in. 
Kvällens varma eder glömts förr'n midnattstid, 
och dock finnas Jijärtan, som förblött därvid. 

Krig helt plötsligt bortför flickan likt ett blad, 
som av vindens ilar virvlas långt åstad. 
Hennes älskling stiger till en konungs tron. — 
Kungadotter äktar kungason från mon. 

Sju år gå. Ån nässlor uti solens sken 
växa på densamma tyska åkerren. 
Vem höll tro och loven? Gud allena vet, 
om ej sviken kärlek bränner dubbelt het. 

Vid en jakt i skogen stod med tungsint håg 
kungen med sin drottning, där en nässla såg, 
lyfte den mot munnen, som om kval han känt, 
och hans läppar brände som de en gång bränt. 

»Brännässla, o, du lilla, 
vi står du så allena? 
Vart tog mitt liv väl vägen sen 
och var är min Maleen?» 

»Sällsamt språk du talar» — sade drottningen. 
»Så som yngling sjöng jag» — sad' han för sig hän. 
Tysta hem de redo. Dag mot kväll sig vänt, 
och hans läppar brände som de en gång bränt. 

Genom parken vandrar drottningen och går 
tyst till tjänarinnan, som vid floden står 
och vid stjärnljus sköljer tvätt i silvrad våg. 
Flickans anlet tårdränkt stjärnehimlen såg. 

»Brännässla, o, du lilla, 
vi står du så allena? 
En tid jag minns för längesen, 
då jag ej var allen.» 

Sporde damen sakta: »Såg jag dina drag 
ibland mina trogna förut någon dag? 
Ånnu mera sakta svarar flickan sen: 
»Nej, i går först kom jag, och jag nämns Maleen.» 

Många vågor vandra ut mot havet grå, 
brådskande de jaga som ett rov att få; 
en sig långsamt smyger till sin systervåg. 
Mellan våta armar skön en drottning låg. 

Kärlek frågar kärlek: »Varför gråter du?» 
Suckar kärlek åter: »Ej som förr är nu». 
Klagar kärlek: »År väl nu som förr ej mer?» 
Svarar kärlek kärlek: »Aldrig, aldrig mer». 

SIGNE LAGERLÖW. 

(Auktoriserad översättning.) 

P R E  N U M E R E R A  
pa 

KVINNORNAS TIDNING 

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 AR! 

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

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

Sigrid Göransson 50 år. 
Inspektrisen för Sandvikens järn

verks sociala inrättningar, fröken 
Sigrid Göransson, fyllde den 23 febr. 
50 år och iblev på bemärkelsedagen 
föremål för hjärtlig hyllning. 

Sondotter till grundläggaren av 
Sandvikens bruk, G. F. Göransson, 
har fröken Göransson inom det stora 
norrländska brukssamhället utfört ett 
omfattande filantropiskt arbete, vil
ket satt rika frukter. Hon har sålun
da deltagit i upprättandet av ett sana_ 
torium för brukets befattningshavare, 
vilket sedan på hennes initiativ utvid
gats med en slöjdavdelning, där pa
tienterna under konvalescenttiden 
rinna ett :för deras krafter avpassat 
arbete. För sina förtjänster inom 
tuberkulosvården har fröken G. kal
lats till styrelseledamot av svenska 
Nationalföreningen mot tuberkulos 
samt till korresponderande medlem 
av Internationella 'föreningen mot 
tuberkulos. Även för andra uppgif
ter har fröken G. funnit tid. Hon är 
sålunda ordf. i Sandvikens husmo
dersförening samt ledamot av hus
modersföreningarnes riksförbundssty
relse, varjämte hon är livligt verk
sam inom sin trakts frivilliga fattig
vård. 

numentala — för det säregna som 
kristalliserar sig i en individualitet 
och spränger sig ur sin omgivning. 
Men han äger i så ofantligt mycket 
'högre grad det jämna kultiverade sin
ne, som med något av jordens egen 
outtröttlighet hägnar, när och ger. 
Detta sinne har skapat Köpenhamn 
— Nordens enda verkligt kontinentala 
storstad. En .stad som i fråga om väl
stånd och skönhet är en av de mest 
homogena städer man kan se. Där är 
icke en stadsdel med centralplatsens 
beräknade storslagenhet och lyx och 
en annan i det djupaste elände och 
fattigdom. Varje del, varje utkant 
av denna väldiga stad vittnar med sin 
någorlunda lika jämna fördelning av 

komfort och prydlighet att den är rest 
för dessa lyckliga invånare, varom 
hela nationen tänker vänligt och 
varmt: En av de vore! 

I—e A—r. 

Då Gustaf III en gång som kron
prins besökte Dalarne kom han vid 
ett tillfälle i samspråk med en ifrynt-
lig dalgumma, som syntes mycket 
trakterad av den henne vederfarna 
äran. 

— Nå, sade kronprinsen, är det 
verkligen sannt, att ni här i Dalarne 
säga "du" till alla människor? 

— "Ja", svarade gumman, "till alla 
utom till dej och far din." 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

r 
I VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon« 

stens och littera« 

turens område 

läser man 
n u m e  r  a  

GÖTEBORGS IWfiOELS-
OCH SJÖFflRTS-TIOtllNG 

Satiriska människor. 
Att vara satirisk är att under sken 

av älskvärdhet eller ett oförargligt 
skämt. säga en bitande elakhet. En 
dumbom kan icke vara satirisk — det 
fordras intelligens till det, snabb-
tänkthet, skanpblick för andras svag
heter. En ridderlig, god och ädel 
natur kan å andra sidan icke heller 
vara det — man måste ha en viss 
grym sinnesläggning för att på detta 
sätt finna sin lust i att såra andra, 
tillfoga dem skymf och smärta. 

Satiren är ett oädelt och fegt va
pen. Den vågar icke visa sig i sin 
verkliga gestalt som en öppen föro
lämpning, utan förkläder sig i skäm
tets harmlösa skepnad, och den riktar 
sig nästan alltid mot dem, som icke 
kunna försvara sig, de trögtänkta, de 
mindre begåvade. Ännu oädlare blir 
detta vapen därför att det med för
kärlek användes, när åhörare äro till
städes, som kunna sentera elakheten, 
bevittna den anfallandes seger, den 
angripnes nederlag och nesa. 

Sarkasmen användes otroligt myc
ket — den anses ju som ett så effek
tivt vapen ! Man hör den i möteslo
kalerna, där dagens stridsfrågor de
batteras, i hemmen när meningarna 
gå i sär, i sällskapslivet, man möter 
den i pressens politiska ledare, ut
sänd som en förgiftad pil mot mot
ståndarne, man ser den föra fullstän
diga orgier i tidningarnes insändare
avdelningar, där de, som älska att an
vända detta skumraskvapen, finna ett 
så ypperligtt skydd bakom anonymi
teten. 

Många använda sarkasmen utan att 
egentligen hava klart för 'sig dess on
da och förhatliga natur. Andra kän
na mycket väl till den och skatta sar
kasmen högt just därför. De räkna 

Bröderna Ekman 
Kyrkogatan 30 

Kläden i en mångfald färger 11 kr. 

sin förmåga att kunna vara sarkastis
ka som något av värde och göra sitt 
bästa för att genom flitig träning — 
ofta med lysande framgång — ut
veckla den ända till virtuositet. Men 
är det egentligen en färdighet att stå 
efter. Vad vinner man med den? 
Sympati? Vänskap? Nej, man skaf
far sig fiender och man förlorar sina 
vänner ! Ett hårt ord, sagt i vredes
mod och överilning, bedrövar och 
smärtar den, som drabbas därav, men 
det kan förlåtas och glömmas, som 
om det aldrig varit uttalat. Det i 
satiren dolda hånet träffar på ett helt 
annat sätt, det biter sig fast i sinnet, 
äter sig in, blir outplånligt, fräter 
bort aktningen och sympattien, bere
der plats för bitterheten och hatet. 
Hur mycken fiendskap har icke sati
ren på sitt skuldkonto, hur många 
brutna vänskapsförhållanden, hur 
många olyckliga äktenskap! 

Vem älskar en satirisk människa. 
Ingen! Hon blir till sist så ensam, sa 
alldeles ensam. Var det det hon ef" 

tertraktade? 

Lilla Elsa: — Vet farfar, jag har 

varit hos tandläkaren i dag — ^atl 

skulle draga ut två tänder. 

Farfar: — Nej, vad säger du. D 
var du väl förfärligt ledsen och skrek 

och jämrade dig. 

Elsa : — Inte ! Det var riktigt ro

ligt — 

Farf ar : — Det var min duktig3 

stumpa det! Här har du en krona. 

Elsa: — Se, jag var med bror 
Pelle och det var hans tänder, s°n1 

drogos ut. 

K V 1 N N O R N  A S  T I D N I N G  3 

Offentliga nöjen. 

varje afton kl. 8: 

Orpheus i underjorden. 
Operett i 3 akter av Offenbach. 

Lorensbergsteater n, 
Premiär måndag den 27 febr. 

JOKERN. 
IMya Teatern. 

Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rnLLHDiuii 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

från Stockholms 
7eatrar. 
Stockholm den 21 febr. 

Våra två förnämsta talscener ha i 
dagarna haft var sin märkliga pre
miär: Dramatiska teatern Alfred 
Sutros Valet, Svenska teatern en 
repris av Björnsons Paul Lange och 
Tora Parsberg, den förra dock mera 
att anteckna på grund av utförandet-
an av styckets värde. 

Sutros skådespel, som hör till ef-
terkrigsstyckenas stora grupp, upp
fyller nämligen icke som helhet vad 
en del ansatser synas lova. En stor
industriman och organisatör förlovar 
sig med en bortskämd adels flicka, 
som förut bland sina andra friare 
från de permitteriade krigarnas skara 
räknat hans unga privatsekreterare. 
En vän -till denne, anställd hos hen
nes fästman, har blivit uppsagd från 
sin plats, hon ber för honom, får 
nej, och då hon finner den obevekliga 
mannen alltför hjärtlös i sin vägran, 
bryter hon förlovningen och förenar 
sig med den fortfarande trofast äls
kande sekreteraren — allt under det 
den förre fästmannen lovar trygga 
deras framtid och tillika skaffar an
nat arbete åt den förut bortskickade. 
Denna upplösning kom brådstörtat i 
en sista akt, i vilken också hjälten-
industrimannen alltför bjärt målas 
som ett slags halvgud av fasthet och 
ädelmod. Han hade dock i Ivan Hed-
qvist, f. n. teaterns gäst, funnit en 
representant, som med fina medel 
förstod att förläna honom så mycken 
levande mänsklighet som stod inom 
möjlighetens gräns. 

En annan lockelse fick föreställ
ningen i Harriet Bosses och Lars 
Hanssons 'uppträdande, den förra 
återbördad till, den senare nu enga
gerad på nationalscenen. Fru Bosses 
spel har vunnit: hennes falsetton är 
delvis bortlagd, hennes känsla syns 
sannare, hennes nyansering är rikare. 
Författaren har ganska njuggt utfört 
teckningen av den förträfflige unge 
man Lars Hansson hade att återge, 
destomer berömvärt var att han än
dock kom att intressera. Inropnin-
garna voro en ändlös rad, publiken 
ville inte ge sig förrän den fått hälsa 
Lars Hansson ensam, men till slut 
måste den. 

På Svenska teatern har man fått 
återse Anders de Wahl som Paul 
Lange, en roll som han där kreerade 
för tjugo år sedan. Vilken glädje att 
se att även berömdheter gå framåt! 
Från den stela och ganska själlösa 
statsinan skådespelaren då gav, 
skänkte han oss nu en konstnärlig 
utarbetning av högt värde. Det ödes-
betonade kom tidigt fram under hand
lingens gång och nådde sin kulmen i 
slutscenen, där, liksom i den föregå
ende stora dialogen skådespelaren 
fulländat sekunderades av Pauline 
Brunius, som Tora. En figur av den
na läggning är något nytt i denna 
skådespelerskas galleri, desto större 
heder att hon återgav den så värdigt 
°ch djupt studerat. 

Båda dessa föreställningar voro be-

Från utlandets 
kvinnovärld. 

Dansk Kvindesamfund 50 år. 

Den hela Danmark omspännande 
stora kvinnoorganisationen "Dansk 
Kvindesamfund" har i dagarne hög
tidlighållit sitt femtio-årsjubileum. 
Fästligheten, till vilken även represen
tanter för grannländernas kvinno
värld inbjudits, ägde rum i Köpen
hamn. Det arbete Dansk Kvinde
samfund under sin femtioåriga till
varo utfört till förmån för Dan
marks kvinnor kan icke värdesättas 
för högt. Dess verksamhet har in
riktats på att väcka och upplysa kvin
norna, att skaffa dem möjlighet till 
utbildning för olikaj 'arbetsområden 
samt att förbättra deras ställning i 
ekonomiskt, socialt och politiskt hän
seende. Därjämte har samfundet stått 
som representant för den danska 
kvinnovärlden när det gällt hänvän
delser till regering och riksdag, och 
dess ord har ofta haft avgörande be
tydelse. Sedan 1884 har Dansk 
Kvindesamfund haft ett eget utmärkt 
väl redigerat tidningsorgan "Kvin-
den og1 Samfundet". 

Louise Zietz f. Den första av 
Tysklands riksdagskvinnor, som fått 
skatta åt förgängelsen är fru Louise 
Zietz, skrives det till oss, 

Född i en by Bargteheide i Hol
stein i ett mycket fattigt hem, blev 
hon barnflicka och sedan kindergar-
tenlärarinna. Hon slöt sig tidigt till 
socialdemokraterna, utvecklade en 
livlig verksamhet som agitator samt 
blev den första kvinna, som invaldes 
i deras partistyrelse. Hon tillhörde 
vänstra flygeln, men vid partiets 
splittring övergick hon till de obero
ende (= Unabhängigen), och hävda
de skarpt sin ställning mot "de vän
stra", med resultat att hon på senare 
tiden hätskt bekämpades av kommu
nisterna. I riksdagen nedlade hon 
ett energiskt och framgångsrikt ar
bete på en lycklig lösning av frågan: 
de kvinnliga statstjänarne och deras 
ställning. 

Frau Zietz var en lidelsefull, ja, 
fanatisk politiker, men hon förnekade 
aldrig sin kvinnlighet och alla partier 
förenade sig i aktning för hennes 
varmhjärtade känsla och hennes är
liga och redbara karaktär. 

Madame Marie Curie har kallats 
till medlem av Franska vetenskaps
akademien. Denna i akademiens an
naler enastående händelse framkal
lade ingen större sensation. Den hö
ga utmärkelsen ansågs så välförtjänt 
och självklar. 

Kvinnlig hedersdoktor. Filosofiska 
fakulteten vid Halles universitet har 
utnämnt fröken Rose Burger till fil. 
hedersdoktor, såsom ett erkännande 
av hennes oförtrutna och värdefulla 
arbete vid utgivandet av Emanuel 
Kants brevsamling med därtill foga
de kommentarer. 

Den tyska riksdagen räknar f. n. 
31 kvinnliga ledamöter. 

tydande för det förträffliga utföran
dets skull, den senare även för styc
kets, som icke nämnvärt förlorat med 
åren. 

S-. 

De gula 
tulpanerna. 

Influensa ! 
Ett, tu, tre är den där ! Pulsarne 

hamra, illabefinnandet stegras för 
varje minut, ett förtvivlat försök att 
mfed viljjan övervinna sjukdomen 
misslyckas fullständigt, febern tvin
gar i säng och värk och vånda slå 
sin klo i en kraftlös kropp. 

Febern stiger och sjunker, stiger, 
stiger, och dagar och nätter gå. In
gen kommer på sjukbesök — smittan 
skrämmer måhända. Det känns som 
en stor tomhet men också som en 
lättnad — kraftlösheten överskyggar 
allt. Så sjunker febern, plågan min
skas, livslusten vaknar åter, och blic
ken vändes sökande mot det klara 
dagsljuset, som strömmar in genom 
de stora av lätta tyllgardiner täckta 
fönstren. Det är en gnistrande kall 
vinterdag med strålande solsken. Allé-
trädens grenar röras av och an av den 
starka nordan som blåser — det är 
dock skönt att vara inomhus i skydd 
för köld och storm. Blicken går vi
dare runt sjukrummet med dess väl
kända föremål, möblerna, tavlorna, 
prismorna i takkronan, i vilka ljuset 
bryter sig i rött, gult, lila, och så 
stannar den vid en stor kristallvas på 
bordet — ett tomt blomsterglas! 
Tänk, icke en blomma under hela 
sjuktiden! Ingen har sänt en blom
ma. Och det glaset står eljes aldrig 
tomt. Tanken, ännu ifeberhet, spin
ner vidare på tråden — så mycket 
blommor det brukar komma vid alla 
högtider, på födelsedagen och namns
dagarne ! Och om influensan toge en 
dödlig utgång, skulle det helt säkert 
bliva ett par vagnar med kransar och 
buketter — det bränner under ögon
locken ! 

En dag kommer en vän på besök. 
Hon fyller den tomma vasen med 
härliga solglimmande gula tulpaner. 
Blicken vill icke släppa dem. Hur 
underbart vackra de äro ! Det är vin
ter, deras rätta blomstringstid är icke 
på länge inne, men genom kärleksfull 
vård ha de bringats att öppna sina 
kalkar, medan ännu vinterns stränga 
välde är obrutet. Det har skett för 
att glädja oss. Och vem förnimmer 
denna glädje starkare än dén sjuke? 
Blicken slutar sin irrande, tröttande 
vandring runt sjukrummet och finner 
en ljuvlig vila hos dessa sköna gula 
tulpaner — det står sol om dem ! En 
våg av värme väller upp mot hjärtat. 

Därför — du, som har en vän, 
bunden vid sjuksängen, sänd henne 
en hälsning i blommor! Det behöver 
icke vara många och dyra blommor 
— det finns också små blomsterglas 
att fylla. 

E. 

Trotjänaren. 
En morgon kom Karos ägare ut 

med en skål mat åt Karo — men 
hundkojan var tom, och vid kedjan 
var ett brev fastbundet: "Jag, Karo, 
går min väg, och jag kommer inte 
igen. Ett sådant liv kan inget hund
kräk utstå. När det frös här om nat-

Göteborgs 
Hvitvaruaffär 

S p e c i a l a f f ä r  
för Damunderkläder. 

^OBSI KYRKOGATAN 15 OBSI^ 

Selma Sjöberg's 
DAMFRISÉRSALONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  
OBS* I M o ds at t a priser. 

Äktenskapet. 
Berömda kvinnors uttalanden. 

Mitt hjärta var kallt och hårt som 
stal; det fanns blott en liten gnista, 
men hon föll på ett svavelberg, då 
världen gick emot mig och min make 
dog." 

Heliga Birgitta. 

"Jag är nöjd med lotten min 
och tackar Gud för nåden sin." 

Ebba Brahe. 

"Jag skulle utan tvivel ha gift mig, 
om jag icke kännt inom mig styrkan, 
som Du Gud har givit mig att kunna 
leva utan kärlekens njutningar." 

Drottning Kristina. 

"Jag kände världen allt för väl för 
att ej veta, att ett fruntimmer, som 
vill roa sig, behöver att bliva gift, 
i synnerhet ett fruntimmer av mitt 
stånd, som ej tager en man för annat 
än att göra honom till en undersåte 
eller snarare en slav av dess vilja och 
nycker." 

Drottning Kristina. 

"Och Adam visste knappt, man säge 
vad man vill, 

Av något paradis, då Eva ej var till. 
Varför så många ord? Varför så 

långt tillbaka ? 
Den man är usel än, som lever utan 

maka. 
Så var i f ordom tid, så är det än i dag 
En laggift hustru blir naturens äldsta 

lag." 
Elisabeth Brenner. 

"Kärleken värmer in i döden. Äre
lystnaden bléknar med åren, liksom 
kärleken till hemmet växer i styrka." 

Anna Maria Lenngren. 
"Jag kan räkna mig till de lyckliga 

omaka, är så nöjd och tacksam över 
min ställning, min enslighet, som 
skänker mig ro vid mina kära syssel
sättningar." 

Fredrika Bremer. 

ten, så jämrade jag mig och tjöt, men 
ingen bekymrade sig om mig. Ingen 
halm har jag i min koja, som för 
övrigt är så gammal och dålig, att det 
både regnar och snöar in, så jag har 
fått reumatism i alla leder. Det är 
tacken för att jag alltid vakat över 
hus och hem ; och aldrig har -ett spets
bov vågat sig hit. Är jag mindre värd 
än katten, som dagen lång ligger i 
kakelugnsvrån och på natten kan kry
pa in i det varma höet? En sådan 
behandling tål jag inte längre; också 
vi vovar ha nu en organisation och 
fackförening." 

De bästa HANDSKAR 
och det rikaste nrval 

Drottnlngg. 24 HÂNDSKK0HPÀN1ET 16379 

HURÔDAG 
"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 annonsörer samt 
nämn om möjligt »Kvinnor= 
nas Tidning.» 

Ni stärker därigenom av
sevärt tidningens ställning 
som annonsorgan. 

Vi tacka på förhand för 
det vänliga handtaget. 

Skönhetskuren. 
Hon var åttio år och hade snövitt 

hår, men hon gjorde ej intryck av att 
vara gammal. Hennes sinne var ungt 
och vänligt, hon själv livfull och vin
nande och hennes ansikte, vilket man 
avläste godhet, var ännu behagligt 
och drog blickarne till sig. 

Hemligheten med min eviga ung
dom, sade hon som svar på en fråga. 
Jo, här är den: 

Jag har kunnat glömma obehagliga 
saker. 

Jag har försökt att vinnlägga mig 
om att vara angenäm för mina med
människor. 

Jag har ej väntat för mycket av 
mina vänner. 

Jag har hållit mina nerver i tukt 
och ej tillåtit dem att besvära mina 
medmänniskor. 

Jag har försökt att tycka om allt 
arbete, som blivit mig förelagt. 

Jag har behållit min ungdoms illu
sioner och aldrig trott att varje man 
var en lögnare och varje kvinna en 
foakdanterska. 

Jag har gjort mitt bästa att lindra 

Ctt par tre. 
matskedar Tomtens Tvättpulver 
i en spann ljumt vatten är ut
märkt att använda vid ren
göring av panel, dörrar och 

fönsterposter. 

! H E L A N D E R S  
ångrostade 

K A F F E  
är i smak och arom 

oöverträffat 

! 
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35 Kungsgatan 35. 
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Va,ma Benkläder,8r 
Vinter Damer 

modernaste färger. 

Engelska Ylle-

Dam- Strampor 
Sport-Koftor, Sport-Mössor 

och Sport-Vantar. 

Bortsäljes nu till betydliga 
underpriser. 

Obs. Skyltfönstren. 

all nöd, som jag mött, och jag har 
hyst medkänsla med de lidande. 

Jag har, med få ord, sökt göra mot 
andra så, som jag själv önskade bli 
behandlad, och det är därför jag nu 
skördar lyckans frukt och en fridfull 
ålderdom." 

Av 

LANOE FALCONER. 
Översättning för denna tidning av —e-

(9) 

IV. 

Ett filmevenemang. Biografteatern 
Palladium i Göteborg har för inne« 
varande vecka på sitt program en 
film, som säkert kommer att ge lapp 
på luckan: »Den siste mohikanen», 

Fenimore Coopers klassiska äventyrs« 
roman. — Att få se alla dessa spän« 
nande äventyr, vilka redan vid läs« 
ning så starkt tala till fantasien, åter« 
givna på den vita duken såsom bil 
der ur det levande livet — vem vill 

försumma ett sådant nöje? 

Man hade väntat regn i fiera da
gar, och söndag kom det. Det ösreg-
nade obarmhärtigt, odrägligt från 
morgonen till sena kvällen, och tryck
te sin stämpel av vantrevnad över 
den även i bästa fall skäligen tråkiga 
sabbaten under mrs Merringtons tak. 
Alla i huset uppfordrades att vara 
närvarande vid två offentliga och 
två enskilda gudstjänster, och dess
utom voro världslig musik och litte
ratur strängt förbjudna, och till och 
med konversationen fick icke röra sig 
om icke-andliga ämnen. Hela atmo
sfären var därigenom ytterst tryckt, 
och ingen kände detta starkare än — 
mrs Merrington själv. Isynnerhet 
denna söndag kände hon sig mer än 
vanligt nedstämd, då hon satt allde

les ensam klockan fyra på e. m., som 
vanligt på söndagseftermiddagar i 
stora salongen. En långtråkig postilla 
låg öppen på hennes knä, regnet si
lade ned åt fönsterrutorna. Det var 
ett gynsamt ögonblick för melanko
liska reflektioner, och viljelöst lät 
hon tankarna glida tillbaka till mrs 
Barnes' insinuationer. Hon började 
undra vad mademoiselle Exe hade för 
sig nu på söndagen. I mrs Merring
tons närvaro hade hennes uppföran
de alltid varit mönstergillt. Den främ
mande lärarinnan var beredd att gå 
i kyrkan sju gånger i stället för två, 
om så erfordrades. Hon läste, eller 
åtminstone såg ut som om hon läste, 
uppmärksamt de söndagstidningar 
och kristliga berättelser, som mrs 
Merrington för ändamålet lånade 
henne. På flygeln spelade hon en
dast stycken med religiösa namn. 
Allt detta var ju gott och väl, men 
nu föll det mrs Merrington in att 
undra, hur hon betedde sig i skol
rummet, som ju var mer privat. Ün-
der de tre veckor mademoiselle Exe 
varit i huset, hade icke ett enda kla
gomål kommit från barnen, och när 
kvällen kom hade barnen varit (för 

dem!) lugna och stilla. Mrs Merring
ton började undra, hur detta kunde 
hänga ihop, då hon visste, hur fana
tiskt barnen hatade de tråkiga sön
dagarna, och började med ovanlig 
klarsynthet undra, om det kanske icke 
togs så noga med söndags-helgandet. 
Hon beslöt att själv gå på upptäckts-
resa, genast. Hon lämnade salongen, 
sneddade över förhallen, öppnade den 
röda svängdörren vid slutet på galle
riet och stod i barnens flygel. Tjä-
narnes samlingsrum och några nödiga 
kontor,. porslinsrummet etc. voro i 
första våningen, i tredje våningen 
voro tjänstfolkets sovrum, men i hela 
andra våningen bodde barnen, lära
rinnan och barnsköterskan, och där 
hade Evelyn sitt vackra rum. Alla 
dörrarne öppnades utåt en korridor ; 
den sista i raden ledde till skolrum
met och denna stod öppen. Mrs Mer
rington stannade tyst utanför. Från 
sia plats kunde hon blott se Evelyn 
hopkrupen på den breda fönsterbän
ken, men hon kunde så väl tänka 
sig de andra barnen grupperade på 
den mjuka kaminmattan, ty från den 
riktningen hördes mademoiselle Exe's 
röst. Hon berättade en saga : 

"Och da han såg sig omkring, såg 
han tusentals män, kvinnor och barn, 
fastkedjade med tunga kedjor, och 
de måste släpa bittida och sent för 
de grymma tyranner, som förtryckte 
dem." 

"Men varför slutade de inte att 
arbeta för de grymma tyrannerna, 
mademoiselle?" 

"De blevo tvingade att gå på. Om 
de slutade att arbeta, så blevo blod
hundar lössläppta och beto dem med 
sina rysliga tänder." 

"Blevo de mycket trötta, mademoi
selle?" 

"Mycket, mycket trötta. De hade 
så långt artbete, så kort vila. Knappt 
hade de tid ens att se upp mot den 
blå himlen och de gröna träden." 

Mademoiselle Exe's röst var alltid 
något sorgsen, till och med när hon 
skämtade, men nu ljöd den som höst
vindens sus i regntyngda grenar. Mrs 
Merrington kände sig, mot sin vilja, 
rörd. 

"Men <försökte de aldrig slita sina 
bojor, mademoiselle ?'" 

"Jo, ibland, men då kastade tyran
nerna dem ned i hemska fängelse
hålor, djupt ned i mörker och köld. 



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

Dödsvakan. 
Nedskrivet |av ex«kronprins Wilhelm 

av Tyskland. 

Haus Doom vilar i djup slummer. 
I natt håller jag dödsvaka över vår äl
skade mor. Kistan, betäckt med det 
kungliga standaret, omgiven av ett 
blomsterhav, står i sovrummet, där 
hon slumrat in för att vakna i en 
värld, där det ej finns (bekymmer, hat 
eller* lidande mer. Vad har jag ej allt 
upplevat, känt och lidit med henne 
detta förfärliga halvår under hennes 
svåra sjukdom, än tider, då man in
nerligt jublade över att hon tycktes 
bli bättre, då hon åter tog del i allt 
ens görande och låtande, alla ens in
tressen, då hon åter fast tryckte ens 
hand och såg på en med sitt oförgät
liga leende, och så åter tider, då en 
outsägligt smärtsam kamp utkämpa
des mellan hennes dödssjuka kropp 
och hennes oändliga energi. "Jag får 
inte dö, jag kan ju inte lämna honom 
ensam." Dessa ord klinga ännu, djupt 
gripande, i mina öron. Och hennes o-
ändliga kärlek och godhet, hur trädde 
de ej alltid på nytt oss barn till mö
tes just här i sjukrummet. Så svag, 
att hon knappt kunde tala, och ändå 
hade hon för varje aldrig så liten 
handräckning eller kärlekstjänst all
tid ett: "Tack, min gosse", och så en 
stilla smekning med sin matta hand ; 
man måste bita tillsammans tänderna 
för att inte ropa högt. Så kom en tid, 
då hoppet försvann, då man endast 
kunde innerligt bedja: "Herre, gör 
det kort!" Vid påsk fick jag uppleva 
ännu en dag, då hon var tämligen 
plågfri, då hon talade klart och redigt 
om åtskilligt och gladde sig att få hö
ra om barnbarnen, i Det var sista gån
gen, som jag fick kyssa min levande 
mor. Nu vilar hon i den tysta kistan, 
vår mor, den starka magneten för vår 
kärlek, som alltid drog oss barn på 
nytt tillbaka till föräldrahemmet ; hon, 
som kände och delade alla våra hem
ligaste önskningar, förhoppningar och 
sorger. Tysklands sista kejsarinna, 
vår fars trofasta, självuppoffrande 
följeslagerska genom livet, vår dyrka
de mor, är ej mer. 

Någon tid före sin död begärde hon 
av sin trogna sköterska, kammarfrun, 
papper och blyertspenna. Men hon 
förmådde inte skriva mer och på frå
gan : "Vad vill Ers majestät?" sva
rade hon med svag röst : "Han får 
inte göra någon skillnad, han skall 
älska dem alla lika mycket." Det var 
barnen hon menade. Så är det nu jag 

VJioteborg 

Klädntngar, Blusar, 

M o dcvar o v, 

Pels varor, 

Beslällntngsatelier. 

som håller dödsvakan. Mina tankar 
gå tillbaka genom decennierna, och 
alltid ser jag min mor. 

Som ung, blomstrande kvinna i det 
härliga marmorpalatset, då hon rasa
de med oss barn i trädgården och på 
kvällen satt vid våra små sängar för 
att höra oss läsa vår aftonbön. Jag 
begärde alltid först att få höra en sa
ga av henne. Hennes glädje, då jag 
vid tio års ålder anmälde mig hos 
henne som löjtnant och paraden av
lopp väl, trots mina korta ben, för 
vilka det var mycket svårt att hålla 
jämna steg med de långa grenadjä-

rerna. 

Jag ser uttrycket i hennes ansikte, 
då hon första gången slöt min brud i 
sina armar, och då hon sade till mig: 
"Du har gjort ett gott val." Och från 
den dagen intill den sista växte det 
upp en stori kärlek mellan dem. 

Jag ser henne sitta vid mina brö
der Fritz' och Joakims svåra sjuk
bäddar nätterna igenom, en bättre 
sköterska kunde man ej föreställa sig, 
sömn och föda tycktes hon- knappast 
känna behov av under sådana tider. 

Jag ser henne i kronans fulla glans 
vid hovfesterna med det tidigt grå
nade håret, som bildade en så vacker 
kontrast till hennes ännu unga ansikte, 
förtrollande alla människor genom 
sitt behag. 

Jag ser henne kämpande med den 
största kroppsliga svaghet, plågad av 
de förskräckliga smärtorna i huvudet, 
med feberglänsande kinder, knappt i 
stånd att hålla sig upprätt med över
mänsklig energi behärskande sig för 
att uppfylla sina plikter som kejsar
inna. — Alltjämt ser jag hennes bild 
träda fram på nytt. 

Och jag ser henne sörja, hon säger 
alltid för sitt fosterland, sin man, sina 
ibarn. Hon var en "Fru Sorg" på 
tronen. 

Hon sitter i sitt skrivrum i det nya 
palatset, och jag, som ridit över till 
henne mellan för- och eftermiddags
tjänsten, går fram och tillbaka fram
för henne. Vi tala om gemensamma 
stora sorger beträffande fosterlandet. 
Våra åsikter i dylika frågor överens
stämde alltid. Hon var en stor män
niskokännare. 

Jag ser henne på sin promenad i 
Potzdam lyfta upp en liten gråtande 
flicka från gatan och smeka och lugna 
henne, tills den lilla skrattande sprin
ger bort. 

Jag ser henhe under krigstiden som 
"Fru Sorg" mer än någonsin. Hur 
hon en dag, då jag är på permission 
i Berlin, skickar mig sin automobil 
för att giva en soldat, som kämpat 
vid min armé och blivit skjuten blind, 
tillfälle att språka vid mig. Jag ser, 
hur hon för den stackars unge kriga
ren till mig och säger:."Här är han, 
han är från din armé och ville så 
gärna känna dig." 

Jag ser henne under krigstiden i 
Spaa 1917 och jag, hennes förstfödde, 
som överbefälhavare för häravdel
ningen framför henne, och våra sor
ger voro åter de samma. Jag ser hen
ne i Ammersfoort i maj 1919 i "Gar
ten Wrangel" på holländsk mark, då 
hon utan ord snyftande kastade sig 
till mitt bröst. Detta första återseende 

efter den 9 november var outsägligt 

svårt. 
Jag ser henne i "Haus Doom' be

trakta de gamla kära möblerna och 
övriga välbekanta föremål, under det 
hon suckande stryker över dem med 
sin lilla smala hand, med vidöppna, 
in i det förgångna blickande ögon. 
Hennes själ höll i hemlighet samspråk 
med de kära vittnena till det lyckliga 
förgångna i ett älskat fosterland. 

Jag ser henne i trädgården vid 
"Haus Doom". Hon sitter i den lilla 
ponny vagnen. Jag håller hennes hand 
och går bredvid. "Min gosse, det är 
så skönt här, men mitt Potzdam, det 
nya palatset, min lilla rosengård, vårt 
hem, det är det inte. Om du visste, 
hur ofta jag förtäres av hemlängtan, 
o, jag. får ju aldrig återse fosterlan

det mer." 
Och hur väl kunde jag inte förstå 

henne, jag kom ju från min ensam
ma ö och tänkte och kände alldeles 

som hon. 
—. snart skola de bära ut dig, 

mor, och köra dig dit, där ständigt 
dina tankar ha dröjt. Solen i föräld
rahemmet har slocknat ; men din grav 
skola vi, dina barn, ständigt uppsöka 
och smycka den ej blott med förgäng
liga blommor, utan de strålar av kär
lek, som ditt stora hjärta låtit ström
ma ut över oss barn, vilja vi bringa 
tillbaka till dig och ständigt på nytt 
sända dem ned i din tysta grav för 
att göra den ljus och varm. Du har 
sått kärlek, vart än din levnadsväg 
förde dig, och denna kärlek skall du 
skörda tusenfalt, den skall följa dig 
bortom graven. För oss har du blivit 
ett helgon. — Vila i frid — • 
Det givs ett återseende. 

("Volk und Wehr".) 

Grônsukstorget 

rekommenderar sina 1:ma varor både 
färskvattens- som saltsjöfisk. Rökt 
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Varorna hemsändas. Ring tel. 5436 — 5438 

Filial Bazar Alliance. Tel. 15324 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Insändarnes spalt 
De starka. 

Ni ha säkert allesamman råkat 
henne, den lugna, trygga starka va
relsen, till vilken man så gärna sprin
ger med sina sorger och bekymmer. 
Det är så naturligt att hon skall för
stå allt och veta råd för allt, att man 
egentligen aldrig kommer att reflek
tera övef vem hon är eller hur hon är. 
Det är nästan som om hon ginge Om

kring här i världen speciellt för vår 
skull och för att bära våra bördor. 
Hon gör inget väsen av sig, i kamrat
kretsen är hon tillbakadragen och 
tyst, nästan för tyst tycker man 
ibland. Bland främmande människor 
däremot drar hon alltid blickarna till 
sig. Hon rusar aldrig som vi andra. 
Hön hör alltid och kommer alltid i 
god tid och när hon ett ögonblick 
stannar innanför dörren i t. ex. kon
sertsalen vändas blickarna spontant 
mot henne. Vi som känna henne 
undra vad det är. Hennes utseende 
kan det icke vara. Hon ser ut så 
där som människor i allmänhet. Hen
nes- kläder icke heller, hon är alltid 
enkelt och diskret klädd. Kanhända 
är det något osynligt. Kanhända 
hennes blick som är skarp och klar 
och dock mild med ett underligt 

stort yemod. Det är som en stor, vid 
krets omkring henne av lugn och 
trygghet. Hon är så härligt frisk 
och för med sig som en fläkt av en 
renare luft. Aldrig har hon små
krämpor som vi andra och det skulle 
förresten ej heller passa henne. 
Om man är sjuk tvekar man aldrig 
vem man skall ringa till, naturligtvis 
till henne och hon kommer alltid. 
Ingen kan som hon stoppa omkring 
en och lägga kuddarna tillrätta. Ack, 
det käns riktigt ljuvligt att vara sjuk 
och bli ompysslad av henne. Har 
man motgångar, kärlekssorger eller 
andra ideella eller världsliga bekym
mer går man till henne. Och när 
man i hennes soffhörn — hon har 
nästan alltid ett bekvämt soffhörn —-
klagat ,sij) nöd — som hon visst kan 
höra på huru länge som hälst och 
icke som vi andra med tankarna ir
rande hit och dit, hon är med med 
hela sin själ — då är det som om 
allting finge ett ljusare utseende. 
Det är icke längre så omöjligt. Och 
så dricker man kaffe och talar om 
något annat. Sist frågar hon kanske: 
"Nå käns det bättre nu? Ser du det 
hör till pjäsen att vägen skall vara 
litet besvärlig ibland, så den kan man 
icke ändra, men det gäller att dispo
nera en fin motor som icke klickar i 
uppförsbackar, man bara kopplar på 
litet mera kraft och vips är man över 
det där, som vid första anblicken såg 
så oöverkomligt ut. Man känner sig 
aldrig så fri och så stark som när 
man kan se tillbaka på övervunna 
svårigheter. Det går nog skall du se, 
bara inte ge sig." 

Och så går man sin väg styrkt 
till kropp och själ och alltsammans 
ordnar sig så lätt och behändigt som 
om det aldrig funnits några svårig
heter. Man frågar sig ibland var hon 
får sin styrka ifrån. Har hon då 
genomlidit alla livets sorger efter 

NU INKOMMET, 
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Bertha Anderson, 
15 3(orsgalan 15 

hon är så förtrogen med allt sådant? 
För övrigt är det just ingen som kän
ner henne riktigt eller vet något om 
henne. Sina känslor, tankar och läng
tan gömmer hon djupt inom sig själv. 
Att hon själv skulle kunna ha några 
sorger och strider det tänker man al
drig på. Ja, man tänker knappast en 
gång på att hon existerar och allra 
minst på vad hon betyder för «in om
givning — icke förr än hon är borta 
då står man där som ett levande frå
getecken. Det käns ungefär som när 
man är utan vatten, man kan ingen
ting 'företaga sig utan att känna en 
bitter saknad. Att i sitt dagliga liv 
ha tillträde till en av dessa människor 
-— när man ändå icke själv kan bli 
en sådan — det är något att stilla 
bedja om. Men låt om oss komma 
överens att icke bara ta emot, hur 
naturligt det än tyckes vara, utan 
även själva försöka giva en smula 
glädje i gengäld. 

K. 

'"Slöseri med mänskliga 
värden." . 

Reflektioner med anledning av art. III. 

"Den Gud ger ett ämbete, ger han 
också förmåga att sköta det." — 
Skulle det vara rätt utrota den gam
la satsen såsom varande blott vid
skepelse?— Nej. Men det bör vara 
understruket att Gud givit ämbetet ; 
ej blott emedan den utnämde tillhör 
det eller det partiet, ej blott som lön 
för en tjänst åt en eller annan makt
ägande bör man tänka sig hans ut
nämning. Hur mången är det väl 
som börjar sin dag med att bedja 
Gud om hans beskydd och hjälp för 
vad han har att uträtta under 
dagens lopp, hur mången tänker på 
att i handling och ord låta Guds ord 
och nästans väl gå före egna förde
lar, egen ära. Hur många av dem, 
män som kvinnor, vilka innehava en 
befattning, besinna, att de skola gö
ra räkenskap inför Gud hur de an
vänt de pund de erhållit att förvalta. 
Är Gud med i våra handlingar, så 
att vi känna att det är hans ärende 
vi gå, då skall säikert visdom beskä
ras oss av Gud, kärlek till nästan 
skall då även spåras i ämbetets ut
övning. 

Nella. 

K. fl. böbdn 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

S p e c e r i a f f ä r  m .  m .  
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Vid prenumeration å 

kunna ännu 

a//a för året utkomna 

nummer erhållas. 
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Prenumerera à närmaste postkontor 

eller å tidningens expediton, Vall
gatan 27, Göteborg. 

Gärna pr tel. 18070. 

Observera! För helår 6 kr.! 

En av passagerarna i järnvägsku
pén talar: — Se på mig! Frisk som 
en nötkärna! Från mitt tjugonde år 
till mitt fyrtionde levde jag ett en
kelt, spartanskt liv. I säng kl 9 var
enda kväll och upp varenda morgon 
kl. 5. Ingen rökning, ingen sprit, 
den enklaste föda och arbete dagen 
lång — — 

— Ursäkta, avbröt en av åhörarna 
intresserad, vad satt ni inne för? 

* 

1 en vagn på den branta bergsba
nan satt en äldre, tydligen mycket 
nervös dam. 

För varje gång konduktören pas
serade genom vagnen, sade hon : 

— Det är väl ingen fara?? 
— Nej då, svarade konduktören, 

vi ha en stark luftbroms på tåget. 
—> Och om den strejkar? 
— Så ha vi handbromsar på var

enda vagn! 
— Och, om också de strejka, hur 

går det då? 
— Ja, det beror alldeles på, hur 

frun har levat sitt liv. 

Stiberg&Sandquist Pappershandel 
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. 

och BOKSAMLINGAR 
köpas av 

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

Ni ser ett aluminiumkärl med en ny
putsad silverglänsande yta. 

Er handlande klargör putsmedlets namn: 
"Zelos Aluminiumputs". 

Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

B r e v l å d a .  K- m K Med bästa 
vilja i världen kunna vi icke uppfylla Eder 
önskan att anotdna sällskapsresor av angi
vet slag. Är det månne icke allra trevli
gast, att några goda vänner göra upp om 
ressällskap och därvid laga att de fä med 
sig någon språkkunnig person. Resplan o. 
d. kan man med lätthet och utan särskild 
kostnad få på Nordisk Resebureau i Göte
borg. En förutsättning är att biljetterna kö
pas därigenom. Byrån håller samma priser 
som järnvägarne. 

Wiv Strand. Tack för påpekandet och 
"klippet". Vi skola återkomma till saken. 

Vid Förkylning 
Tusentals erkännanden härom. 

äro Turions Men-
tholkarameller de 
bästa som finns. 

Fäs i Apotek och Affärer 

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

OBS.! Rådfrågningar Kostnadsfritt. 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 —— 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

Men hör nu på. Då han såg alla 
dessa stackars varelser, blev han myc
ket bedrövad, och han frågade bud
bäraren : 'Vilka äro dessa ?' och bud
bäraren sade : 'De äro ditt folk från 
ditt land' ; och så gick budbäraren 
bort. Men efter den stunden var han 
aldrig mer lycklig och glad i sitt dia
mantpalats, för han tänktte natt och 
dag på sina arma bröder. Och så en 
dag lade han av sig sin purpurman
tel och sin gyllene krona och klädde 
sig lik en av de fattigaste slavarne, 
och gick ut och levde ibland dem och 
arbetade med dem och led med dem 
och försökte lära dem att fly från 
tyrannerna . .. Ah, se där är ma
dame!" 

Barnen glömde för ögonblicket 
berättelsen iför överraskningen och 
nöjet att se modern där. Man maka
de åt sig och gjorde plats för henne 
i ringen kring brasan. När mrs Mer-
rington satte sig på mattan anmärkte 
hon med en något förlägen hostning: 

"Jag trodde jag hade sagt i början, 
kära mademoiselle, att jag önskar att 
barnen varken hör eller läser annat 
än bibel-berättelser på söndagen." 

"Usch, jag tycker inte om bibel

historier", sade den lille gossen, som 
låg raklång på ryggen framför bra
san. 

"Tyst, Freddy", sade modern med 
förskräckt röst, "hur kan du vara så 
stygg?" 

"Och så otacksam, sade mademoi
selle Exe," då - jag just har berättat 
en." 

"Det var ingen bibelhistoria, skrek 
Freddy med triumferande övertygel
se." 

"Förlåt", sade hans lärarinna, "det 
var en allegori av en bibelberättelse." 

"Verkligen?" sade mrs Merring-
ton, lika förvånad som Freddy, fast 
hon sökte dölja det. 

"En helig allegort", fortsatte ma
demoiselle Exe, "som ni, madame, 
turligtvis redan gissat. Det var be
rättelsen om Moses." 

"Åh, Moses!" muttrade Freddy 
med tonen hos en person, som kän
ner sig hava blivit bedragen. "Jag 
trodde det var en saga. Om den 
gamle Moses vill jag inte höra talas." 

Denna skamliga förklaring från 
hennes barns läppar vände mrs Mer-
ringtons förargelse åt ett nytt håll. 
Hon gav pojken en skarp tillrätta

visning, och så tillsade hon alla tre 
barnen att följa med till salongen. 
Varje förändring var ett nöje, och 
de sprungo muntert med, tills de i 
förhallen mötte den trogna älskaren 
och vännen, som varken stormar el
ler störtfloder utan eller innan kunde 
hindra från att göra sin dagliga upp
vaktning/ När barnen sågo honom 
på väg till skolrummet, så började de 
protestera och tjuta, och det var en
dast med yttersta nöd, som modern 
lyckades få dem inom dörren till sa
longen, som riglades, och ett katekes
förhör började, som övergick allt an
nat i tråkighet, medan regnet silade 
ned åt rutorna, oavbrutet. 

Parry däremot såg icke allttför o-
lycklig ut över en tillfällighet, som 
•förskaffade honom en tête-à-tête med 
Evelyn. Och han icke blott fann 
henne ensam utan han mottogs även 
med de nådiga orden : 

"Åh, Parry, det var roligt få se 

dig." 
Detta oväntade tilltal gjorde ho

nom mållös i flera minuter, och när 
han åter hämtat sig, inträdde made
moiselle Exe med Winifred på ar
men. Winifred, som var förkyld och 

vid ytterst dåligt humör, klarnade 
upp vid åsynen av Parry, en av hen
nes få favoriter. Hon ville inte gå 
ifrån mademoiselle Exe, utan sittan
de på hennes knä vid sidan om bra
san nedlät hon sig att allvarsamt se 
•på medan Parry öppnade och slog 
igen klockan. Evelyn satt bredvid 
honom mitt emot mademoiselle Exe. 
På detta tillfälle hade Evelyn väntat 
hela dagen och hon grep det. 

"Parry, har ni hört från greven 

än?" 

"Vilken greve?" 

"Vilken greve! naturligtvis den 
rysike greven, som kommer med er 
hit till balen." 

"Ja visst, nu vet jag vem du me
nar. Zefine hade brev i morse." 

"I morse, är du alldeles säker på 
det ?" 

"Ja, hon läste upp brevet för oss 
alla vid frukostbordet." 

"Men inte var det svar på det bre
vet, som hon skrev här i fredags?" 

"Jo, han tackar för bjudningen och 
säger, att han kommer på måndag." 

"Det tycker jag verkligen är be
synnerligt, att hon skulle ha' svar i 

morse på ett brev, som avgick till 
Skottland i fredags kväll." 

"Han är inte i Skottland. Han 
skrev från London, bor i Claridges 
Hotel." 

"Ja, då är det ännu besynnerligare, 
för det brevet som gick till Dun-
mere fick skickas efter honom till 
London." 

Parry, som satt och höll i urked
jan med en hand, medan Winifred 
försökte öppna klockan, övertänkte 
saken några minuter och sade sedan : 

"Brevet kunde inte ha' varit ad
resserat till Dunmere, ty ett brev tar' 
två dagar dit, och två dagar till Lon
don från Dunmere, det gör fyra da
gar, så du ser ju, att greven inte 
kunde ha' fått. . ." 

"Dumbom! det är just precis vad 
jag har suttit och förklarat hela ti
den." 

Parry teg, lätt sårad mer av Eve
lyns ton än av orden. Mademoiselle 
Exe, med ögonen på barnet i hennes 
sköte tycktes försjunken i tankar. 
Men Winifred hade lekt med Parrys 
klocka mer än fem minuter, och nu 
var nyhetens behag förbi. Hon.sköt 
den från sig och började gnälla. Ma

demoiselle Exe steg upp och lämnade 
rummet med henne. 

"Winnie ser dålig ut", sade Parry. 
"Ja, hon är förkyld. Du har väl al

drig sett greven, Parry?" 
"Jo, en gång i London." 
"Hur ser han ut?" 
"Åh, han ser ut som ett riktigt 

kräk." 
"Åh, prat !" 
"Ja, men det gör han. Och jag 

slår vad om vad som hälst, att om du 
finge se honom skulle du säga precis 
detsamma." 

"Hur kan du tänka dig att jag 
skulle begagna sådana ord ! För res
ten tror jag tvärtom, att jag skulle 
beundra honom ofantligt. Ser du, jag 
har ingen sådan fördom emot utlän-
dingar som du. Ack, vad jag gärna 
ville träffa honom!" 

"Du .får ju din vilja fram på tis
dag på balen." 

"Ja, men förut menar jag." 
"Det kan också ske. Han kommer 

i morgon med 11,'20-tåget till Win
chester. Kom till Lingford till té i 
morgon eftermiddag, så får du se 
honom. Giles kan köra." 

(Forts, i nästa n :r.) 
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Den europeiska häxkitteln. 
Det politiska kannstöperiet i pres

sen har under den gångna veckan va
rit lika livligt som vanligt. Jäsning, 
split och strid överallt, och när det 
talats om enighet mellan två eller fle
ra makter, har denna enighet, som ju 
regel är, en fientlig och hotande spets 
riktad mot någon hatad eller fruktad 
granne. Vi skola icke som vanligt 
giva ett sammandrag av allt vad i 
denna ledsamma väg förekommit, 
utan lämna i stället ordet till en ame-
kansk tidningsman P. W. Wilson, som 
i "Daily News" haft en del förnuf
tiga saker att säga. Hans artikel kas
tar ett blixtljus över det dårhus Eu
ropa f. n. är och visar den bättre 
värld det kunde bliva, om sunda för
nuftet komme till sin rätt. 

"Vad amerikanarna inte kan förstå 
är, varför europeerna inte skaka hand 
med varandra, bli vänner och —- för
tjäna pengar." 

Detta är det verkliga skälet till att 
U. S. A. ej kan befatta sig med Eu
ropa. 

Amerikanaren ser, att den nuva
rande världen håller på att organi
seras om till stora kontinenter .Nord-
och Sydamerika äro faktiskt en inter
nationell enhet. Australien också, må 
vara att det ar mycket tomt på inne
vånare, men det är i alla fall nästan 
så stort som Europa. Kina är också 
stort och folkrikt, likaså Indien, un
der det att Ryssland räknar med en 
storlek och en befolkning, som kan 
jämföras med romerska kejsardömets. 

Även Afrika är i huvudsak ett, e-
huru tekniskt delat i olika stater ge
nom Europas kolonisation. Det fin
nes inga gränsproblem i Afrika som i 
Polen. Afrika har inga arméer en
ligt europeiskt begrepp och inga ilot-
tor. Afrika behöver icke något "åtér-
uppbyggande" och bråkar inte med 
att få sina skulder-överkorsade. Vil
ken del som helst av Afrika har bätt
re kredit än vilken som helst del av 
Tyskland. 

Amerikanska tidskrifter och tidnin
gar äro f. n. fulla av geografi och po
litik. Miljoner ord tryckas angående 
Tjecko-Slovakien, Kemål, Gandhi, 
Yap och Kina. Mitt i detta kaos 
börja människor inse, att, internatio
nellt, världen håller på att delas upp 
på nytt, icke i länder som förut utan 
i kontinenter. Det enda undantaget 
är Europa, där det finns omkring 30 
skilda stater. 

Icke så att amerikanarna ha något 
emot statssystemet — de ha ju själva 
48 stater — men de tycka., att alïla 
dessa småstater borde förena sig. 
Naturligtvis ha amerikanarna tulltaxa 
omkring sin union, men de skulle fin-
ua det löjligt att ha en sådan omkring 
Ohio, ett särskilt myntsystem för Ne
braska och en speciell växeltariff för 
Omaha och Maine. 

Självfallet borde det för Europa 
blott finna® ett järnvägissystem, ett 

medborgarskap, ett mynt-, ett tull-

°cih ett handjelisisysitam. 
Den nuvarande anordningen är lika 

föråldrad som Tysklands ställning, då 
det var delat i en massa små fursten-
dömen och Italiens, när varje stad där 
var sin egen republik. 

Europa är lika rikt på naturliga 
tillgångar som U. S. A. Det finns 
inte det minsta skäl, varför det ej 

skulle kunna bli lika blomstrande. 
Det enda skälet är att dess slumran
de rikedomar ligga bundna av grän
ser, vilka fullständigt borde tagas 
bort, d.' v. s. ekonomiskt. Vi föreslå, 
att man gör likadant i Kina. I Indi
en har England gjont det. Amerikas 
ultimatum är kort och gott följande: 

"Till dess att Europa förenar sig, 
skall Amerika hålla sig på avstånd. 
Sker denna förening kommer Ameri
ka att placera mycket pengar i Euro
pa." 

Med förening menar man natur
ligtvis ej, att nationaliteten skalf off
ras. Varje land skulle behålla sitt 
språk, sina dräkter, sina danser, sin 
konst och litteratur, sin religion, sin 
konstitution. Allt som det skulle av
stå ifrån, vore sin fattigdom och sin 
arbetslöshet. Det skulle köpa och säl 
ja i st. f. att svälta och förbli stilla
stående. 

I U. S. A. finns det mera nationell, 
religiös och annan variation än i något 
annat land i världen. Där finns ju 
dar, mormoner, kineser, röda india
ner, filmaktörer, metodister och cen 
tralnegrer från det svartaste Afrika, 
Där finns bönemöten, jazz, tugg-gum 
mi, spritförbud. Det finns gamla 
människor, som gifta sig i aeroplan 
och ungt folk, som skiljas vid dom
stol. Men detta hindrar ej produk
tion, transport, nymålning på piazzan 
och annan transatlantisk lyx. 

En man från PennsylVanien anfal
ler inte en Bostonbo blott och bart 
därför att den senare är född i Italien 
Folk i U. S. A. tycka illa om varan
dra lika mycket som folk gör det 
Europa. Det är inte sympati som 
håller frihetens land i ett tillstånd av 
fred. Det är sunt förnuft. Varje 
mans fiende är också hans kund. Håll 
ögat på preussarens plånbok ! Må han 
gärna d.ricka fransk champagne. Hans 
pengar äro lika goda som en bättre 
människas. 

Emellertid är Europa blott ett hörn 
av världen. Tag er kartbok och slå 
Upp de största floderna! Det finns 28 
stycken, varav endast två ligga i Eu 
ropa. Volga och Donau äro båda 
små i jämförelse med de övriga. 

Se på bergen — två dussin, och 
Mont Blanc kommer sist. Rhen är 
lång. Ombord på en stor Oceanånga
re kan man dock göra resan uppför 
S :t Lawrencef loden tre eller fyra 
gånger denna sträcka. 

Elsass ? Lothringen ? Schlesien 
Gott, i Sydamerika tvistar man också 
om landskap —• Tacna och Arica 
precis lika betydande, men ingen får 
lov att slåss. 

Det oundvikliga kriget blir helt en 
kelt kuvat, förhindrat, förbjudet 
som rom eller öl. 

Folk kan förlora sitt goda humör 
men om de mista sitt förnuft bli de 
fängslade — lynchade — vad ni vill 
galningar få inte springa omkring 
fritt. 

I Europa strider och tvistar man 
om nationalitet, under det att många 
av dess innevånare strida och käm 
pa för att komma undan till ett land, 
där nationalismen tillhör en förfluten 
tid. Immigranter trängas på Ellis Is
land. I var hamn ser man dem ar
beta sig fram för att få tillträde till 
ett land, där ingen skillnad göres mel
lan fransmän och tyskar, engelsmän 

Slöseri med mänskliga 
värden. 

För Kvinnornas Tidning av Frigga Carlberg. 

IV. 

Föräldrarätten var från början oin
skränkt och det ansågs självklart att 
en man förfogade över sina barn som 
över sin övriga egendom — hustru, 
tjänare, husdjur och andra lösören. 
Det var fadern som vid barnets fö
delse bestämde, om det skulle leva 
eller "utsättas". Det var flickebar
nen som huvudsakligen drabbades 
av det senare ödet såsom otjänliga 
vid krigföring, och om vi följa sam
ma beräkning som i de romanska 
länderna, anses dett att av 10 utsatta 
barn voro 7 flickor. 

Barnet är, liksom kvinnan, ett 
sent begrepp i historien och iföljakt-
ligen även i lagstiftningen. Det är 
ej så många år sedan en riksdagsman 
och känd politiker kallade dithörande 
frågor för "detalj spörsmål", som 
riksdagen ej hade tid att syssla med. 

Den officiella kristendomen hade 
varit införd i Sverige fyra århundra
den,. innan förbud' utfärdades mot 
rätten att utsätta barn, två hundra år 
senare måste förbudet förnyas, såle
des ända inpå 1400-talet. När man 
så läser om de-första anstalterna för 
barnaskydd — sjukhus för spetälska 
och tukthus för vanartade barn och 
det "vilda och underliga leverne" där 
fördes — så kan man nästan beklaga 
att fadersrätten över liv och död in
skränkts. Men var det illa ställt för 
barn inom äktenskapet, så var det 
ännu svårare för de utom äktenska
pet födda, rättslösa från vaggan och 
till graven kan man gärna säga, då 
"allmänna meningen" är den sträng
aste av alla domare. Jag minns när 
jag i slutet av 1880-talet anmodades 
av Sällskapet Myrornas dåvarande 
ordförande, fru Carin Nordgren, att 
skriva några ord om Myrornas före
stående barnfest, till förmån för 
Hemmet som skulle startas. När ar
tikeln stod att läsa i samtliga tidnin
garna blev jag efterskickad och möt
tes av fru Nordgrens stränga före
bråelser: Vad menar ni med att tala 
om "oäkta barn", att Myrorna skall 
hjälpa sådana? 

— Ja, men fru N. har ju själv sagt 
att det är mest synd om sådana och 
att vi ämnar hjälpa dem! . 

— Ja visst skall vi hjälpa dem, 
men vi får inte tala om det. Det finns 
väl knappt en mor som nu törs skicka 
sina barn till festen! Och donationer 
får vi allt vänta på. 

och irländare, bulgarer och serber. 
Dessa förtvivlade flyktingar från Eu
ropa med dess rastvister bry sig inte 
om att det är spritförbud. De ha 
druckit för mycket blod för att ha nå
got emot att nu få rent vatten. De 
äro trötta på att hata. 

"Europas förenta stater" har man 
ofta hört talas om. Karl den store 
försökte få dem till stånd. Karl V 
lyckades nästan. Likaså Napoleon och 
der Kaiser. Stead proponerade dem. 
Woodrow Wilson skulle säkert ha 
lyckats, om vinden blåst från det hål
let" . 

När bliva de verklighet? 

Jag kände mig lika oförstående 
som förkrossad — kanske mest det 
förra — och "stormen i vattenglaset" 
hade inga farligare följder, än att en 
och annan medlem, som kanske var 
glad över en förevändning att spara 
in årsavgiften — en hel krona ! — 
utgick ur sällskapet. Fru Nordgrens 
ord kunde väl förklaras. De flesta 
dåtida anstalter för barn voro stäng
da för utom äktenskapet födda, na
turligtvis i den missförstådda sedlig
hetens intresse. 

Ett annat gammalt minne rörande 
denna sak kan jag ej neka mig nöjet 
återgiva. Under min vistelse som 'lä
rarinna i en prästgård i södra Sve
rige, erhöll prosten en dag ett besök 
av en kvinna från närgränsande för
samling, som sökte hans råd i en and
lig angelägenhet. Efter en stund 
kom gamle prosten, mera framståen
de som lantbrukare och kommunal
man än teolog,, in i . vardagsrummet, 
där hans prostinna och jag för till
fället uppehöllo oss. Han såg myc
ket bekymrad ut och flyttade nervöst 
kalotten från det ena örat till det an
dra. På hans hustrus fråga vad kvin
nan ville, svarade han : 

— Hon har läst i hibeln att ' in
gen oäkta född skall ärva Guds rike 
och har fått veta att vice pastorn de 
fått är en sådan, och han är en så 
renlärig predikant och god människa 
säger hon. Vad skall jag ta mig tilll 
med henne? Prostinnan som var en 
resolut kvinna gav honom rådet : Säg 
att det är fel i översättningen — tag 
ner ditt latinska lexikon — du har ju 
ett sådant? — och läs ur det att det 
heter: "lingen oäkta född skall ärva 
Guds rike, om han följer i föräld 
rarnas fotspår". — För min del har 
jag aldrig, i likhet med gamla prosten 
S., kunnat finna det omtalade skrift
språket, fast vi gjorde oss besvär 
Men det är ju i full överensstäm
melse med den rådande uppfattnin
gen, såväl i gamla som nya tider. — 
Dessa barn, som själva intet förbru
tit, skulle straffas för föräldrarnas 
missgärningar. Och de straffas fort
farande, trots en humanare åskådning 
och lagstiftning till deras skydd. När 
en mor kallar sina i äktenskapet föd
da barn för sina "riktiga" i motsats 
till gossen hon hade förut och i hans 
närvaro, så behöver "allmänna me 
ningen" en kraftig bearbetning. 
Eller när en 7-årig flicka själv kom
mer och ber om plats i ett av Myror
nas barnhem och med stolthet fram
håller att hon är "äkta". "Mina för 
åldrar var verkligen gifta, men så 
drunknade min pappa, och det blev 
något ledsamt med min mamma, så 
att fattigvården fick skaffa mig ett 
hem, men min fostermor är sjuk och 
så faller hon omkull, och så blir jag 
så rädd. 

Då jag invände att alla barn äro 
äkta, upplyste hon mig med sin själv 
medvetna sakkunskap, att det äro de 
visst inte, "men jag är verkligen äk 
ta". Det var hennes stolthet, stac 
kars liten. Och fallet är ingalunda 
enastående. 

Samhällets försyndelser mot dessa 
barn kunna bäst belysas med siffror 

Det beräknas att över 20,000 sådana 
barn födas årligen i vårt land. Före 
barnavårdsmannainstitutionen upp
gick dödligheten bland fosterbarnen 
på landet till nära 450 på 1,000 barn, 
under det dödligheten i städerna för 
familjebarnen ej var högre än 140 på 
1,000. Huru dödlighetsprocenten 
•bland de utom äktenskapet födda 
barnen ställer sig efter den tillsyn och 
omsorg barriavårdsmannen numera 
utövar, är naturligtvis för tidigt att 
yttra sig om. En statistik som talar 
ett ännu hemskare språk än dödlig
hetssiffrorna är brottmålsstatistiken. 
Flertalet av dessa barn — "kärleks
barn", som de med den bittraste ironi 
kallas — ha varit predestinerade till 
en förtidig grav, olycka och straff. 
Hela uppfattningen av dessa barns 
ställning har naturligtvis vilat på eko
nomisk grund, -skydd' för egendom 
och arvsrätt — "skall tjänstekvinnans 
son taga arv med min son Isac?" frå
gade iredan fru Sara, och så drev 
hon och hennes make Hagar och Is-
mael ut i öknen, där de sedan fått 
vandra i tusenden och åter tusenden 
av år. Frånsett allt det personliga 
lidande -dessa utstötta varit offer för 
så har väl det oerhört stora barn-
och kvinnoproletariat systemet ska
pat näppeligen kunnat vara förenligt 
med det praktiska hushållsförstånd 
samhället behöver. 

Därför är den omvårdnad, som 
lagstiftningen i de flesta civiliserade 
länder nu börjat ägna dessa barn, 
ett beviis på att mänskligheten trots 
allt går mot en högre utveckling, då 
tusenåriga traditioner rubbas. — Så
dana ha dock mycket fasta rötter 
och återfall äro ej uteslutna, om vak
samhet och ansvarskänsla icke be 
själa de nya institutionerna och de 
ras handhavare. 

TÄNKESPRAK. 

Det är stoltare våga sitt tärningskast, 

än tyna med slocknande låge. 

Det är skönare lyss till en sträng 

som brast 

än att aldrig spänna en båge. 
(Verner von Heidenstam). 

Där förtroendet felas, saknar kär« 

lekens krans sin skönaste blomma. 
(J. W. von Goethe). 

Människans tilllvaro är, strängt ta 

get, grundad på hoppet; hon har ingen 

annan egendom än hoppet; denna 

värld är för henne en hoppets värld 
(R. W. Trine). 

* 

Tankar är vår enskilda egendom 

och vi kunna styra dem efter eget 

tycke endast genom att stadigt er 

känna vår förmåga att göra det. 

(R. W. Trine) 

När vi fått fullt klart för oss det 

stora faktum, att allt liv är ett — att 

alla hava del i den eviga Livskällan 

och att sålunda samma liv är liv hos 

varje individ, då flykta fördomar och 

hat förgås. 
(R. W. Trine). 

Lika lön. 
För Kvinnornas Tidning av Trafik-

assistent Anna Westerga.ard. 

III. 

De argument vi här i Danmark of
tast mötte från våra motståndare un
der diskussionen om själva princi
pens införande är antagligen de sam
ma som framställas i andra länder. 
Jag utgår därför från, att det har ett 
visst intresse för den läsekrets "Kvin
nornas Tidning" har att taga del av, 
hur vi hos oss bemötte de gjorda, in
vändningarne. 

Män äro i allmänhet försörjare, 
kvinnorna icke. 

Ja, men det är ioke något giltigt 
skäl för att man avlönar en icke-för-
sörjande man (här i landet finnas c:a 
210,000 ogifta män över 20 år) lika 
högt som den försörjande — och det 
utgör absolut icke något försvar för 
att den försörjande kvinnan (i Dan
mark finnas c:a 110,000 änkor) av
lönas lägre än den icke-försörjande 
mannen. — Ingen av de 110,000 än
korna kan dock mätta sina barn med 
det beskedet, att det icke är regel att 
hon är deras- försörjare. 

Vill man avlöna med fästat avse
ende vid försörjningsskyldigheten, 
kan man därför icke göra skillnad 
mellan mans och kvinnas lön — det 
skulld vara att lägga skatt på alla 
kvinnor till fördel för alla män. Skall 
skillnad göras, måste det bliva mellan 
försörjare och icke-försörjare. 

Kvinnans arbete är icke lika värde
fullt (— detsamma) som mäns. 

I fråga om denna punkt nedlade 
den danska lönekommissionen det 
mest energiska arbete. Den under
sökte, skrev, gjorde frågor och det 
muntrande resultatet blev — en hopp
lös förvirring ! Den ena förvaltnings
grenen svarade i öster, den andra i 
väster. Det kollektiva systemet led 
på denna punkt ett definitivt skepps
brott. 

Bl. a. tillfrågade man samtliga dan
ska postmästare, och de inbördes gan
ska motstridiga svar dessa tjänstemän 
lämnade prisgåvo hela argumenterin
gen åt åtlöjet. 

En postmästare berömde kvinnorna 
för deras särskilt stora omsorg i ar
betet, en annan förebrådde dem brist 
på sådan omsorg. En ansåg, att kvin
norna brusto i älskvärdhet mot publi
ken, under det att en annan fram
hävde det som en speciell förtjänst 
hos kvinnorna, att de alltid voro höv
liga och älskvärda mot allmänheten, 
en påpekade att kvinnorna ifråga om 
pliktkänsla stodo över männen, en an
nan var av motsatt åsikt, en ansåg 
att den yngre kvinnliga arbetskraften 
var förträfflig, den äldre däremot av 
mindre värde, en annan hade iaktta
git raka motsatsen, den äldre kvinnli
ga arbetskraften var utmärkt, den 
yngre däremot mindre god o. s. v., 
o. s. v. 

De flesta ansågo emellertid att 
kvinnor och män hade visat sig unge
fär jämgoda i arbetet. Några gjorde 
gällande, att kvinnorna voro bäst. 
några flera gåvo männen företrädet 
och en avgav den nedstämmande för
klaringen att på hans postkontor voro 
kvinnorna något mera ( !) nervösa 
och retliga än män (!!). 

Resultatet blev fullständigt para
doxalt, men gav just därigenom det 
bästa bevis för hur omöjligt det äi 
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