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

Holgen Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(litt emot Engelska kyrkan). 

Mottagningstid vard. 10—3, sönd. 11—12. 
Spécialité: Löständer alla slag. Gamla 

losgommar omgöras och lagas ovanligt fort 
och billigt. Quldarbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på 
dagen. OBS.! Billiga priser. 

Den nya gifter-

målsbalken. 
VII. 

Makarnes egendom. 
II. 

I fråga om' förvaltningsrätten stad
gar den nya giftermålsbalken (alltså 
för de nyare äktenskapen) att var
dera maken fullt självständigt för
valtar sin egendom, både den som är 
hans enskilda tillhörighet och den 
som utgör giftorättsgods. Detta se
nare måste dock vårdas så, att det 
ej minskas, andre maken till förfång, 
Bryter make mot detta stadgande 
kan den andre göra krav på en del
ning av giftorättsgodset samt ersätt
ning för den lidna förlusten. 

Det är icke nödvändigt att vardera 
maken förvaltar sin egendom. Denna 
rätt kan av ene maken överlämnas 
till den andre. Å andra sidan kan ett 
sådant uppdrag när som hälst åter 

kallas. 
För både de äldre och de nyare 

äktenskapen gäller, att make ej får 
avhända sig fast egendom, i vilken 
andre maken har giftorätt, liksom ej 
heller belasta den med inteckning för 
gäld utan andre makens skriftliga 
och bevittnade medgivande. 

Vidare får make ej utan andre 
makens samtycke avhända sig eller 
pantsätta lösören, i vilka denne har 
giftorätt och vilka ingå i det för ma 
karnes gemensamma begagnande av 
sedda bohaget eller utgöra andre 
makens nödiga arbetsredskap eller 
äro avsedda för barnens personliga 

bruk. 
Från dessa stadganden finnes ett 

undantag. Om ene maken utan skäl 
nekar den andre maken rätt att av 
yttra, inteckna eller pantsätta sitt 
giftorättsgods kan denne hänskjuta 
frågan till vederbörande domstol i och 

för avgörande. 
De iför de nya äktenskapen av 

givna reglerna för makarnes egen 
domsförhållanden gälla i sin helhet 
även för de äldre äktenskap, där de 
båda makarne vunnit boskillnad eller 
hemskillnad samt även i fråga om 

dem där makarne före vigseln ge
nom äktenskapsförord överenskom
mit, att all deras egendom skall vara 
enskild med rätt för hustrun att själv 
förvalta sin egendom. 

Vidare är att märka att hustrun 
inom äldre äktenskap själv äger att 
råda över all egendom som efter den 

jan. 1921 tillfaller henne i arv, 
gåva eller genom testamente samt 
även över avkastningen därgv. Sam
ma förvaltningsrätt kan hon erhålla 
jämväl över enskild egendom, som 
tillfallit henne före den angivna tid
punkten, om hon och hennes make 
genom äktenskapsförord därom över
enskomma. Denna möjlighet har 
särskilt öppnats för de äldre äkten 

skapen. 
Med hänsyn till makarnes skulder 

stadgar lagen för de nya äktenska

pen : 
Envar av makarne svare med sitt 

giftorättsgods och sin enskilda egen
dom för den gäld han gjort före äk
tenskapet eller under dess bestånd." 

Här svarar sålunda var och en för 
Ett undantag gives dock. För 
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Giv "h o n o m" ett 
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sig. 
den skuld den ene maken gjort för 
den dagliga hushållningen eller bar
nens uppfostran och verkligt behov 
därför förelegat, är även andre ma
ken betalningsskyldig. 

För de skulder makarne gemen
samt gjort under äktenskapet svara 
de "en för bägge och bägge för en" 
Fordringsägaren kan alltså utkräva 
hela sin fordran av vilkendera maken 
som hälst. Den make som betalat 
skulden, har sedan rätt att avfordra 
den andre maken hälften av beloppet. 

(Forts, i nästa nummer.) 

Varför dör 
kärleken?" 

(Till diskussionen i denna fråga.) 

Ett omen. 
När prinsessan Mary av England i 

dagarne firat sitt bröllop med en man 
av icke kungligt 'blod, kan det vara 
av intresse att minnas en liten episod 
vid föräldrarnes kröningsfest i West
minster Abbey. Prinsessan var då c :a 
14 år och klädd i en vit kort klän 
ning, men med hermelinsmanteln 
över axlarne och furstinnekronan på 
det unga huvudet skred hon vid kron
prinsens sida framåt den mattbelagda 
gången mot deras platser i koret. Men 
plötsligt fastnade klacken i någon o-
jämnhet; ett slingrande steg framåt 
för att återvinna jämvikten och — 
kronan rullade framåt gången. Prin
sen av Wales, som hövlig gentleman, 
skulle just <rusa efter systerns dansan
de krona, men hindrades genom ett 
vördsamt men fast grepp i axeln utav 
den uppvaktande officeren från att 
begå denna oförsiktighet. Tänk om 
hans — tronföljarens krona också 
trillat av ! Hennes krona placerades 
åter på det ljuslockiga flickhuvudet, 
men en susande viskning gick genom 
de tätt packade leden av pärer och 
deras gemåler — ett- omen ! ett omen ! 
Nu har prinsessan Mary själv löst 
detta "omen" på det lyckligaste sätt. 
Furstekronan har avlagts för en gre
vekrona och måtte kungadottern bli 
lycklig som Viscountess Lascalles. 

För undertecknad verkar det, som 
om det alltför tidiga äktenskapet vore 
en av anledningarna. 

De bägge kontrahenterna mötas i 
sm ungdoms vår. 

Hon tilltalar honom genom sitt gla
da sprudlande sätt — och kanske ofta 
genom sitt vackra yttre. Att hon är 
niera djupgående, är kvick och intelli
gent "är en behaglig krydda". Allt
nog han beundrar, ja nästan avgudar 
henne. "Hon eller ingen !" 

Han tilltalar henne genom sitt stili
ga, manliga utseende. Att han inte 
har någon hjärna, och knappast något 
hjärta, det märker hon just inte. 
Kommer det fram något misshagligt 
under förlovningstiden, så överses det 
så gärna med. "Det skall jag nôg ta 
•bort, når vi bli gifta '. Hon litar på 
sin makt. Och kärleken överskyler 
allt. "De äro ju så lyckliga som få! 
De ha säkert inte.låtit det 'psykologis 
ka ögonblicket' gå förlorat !" 

De gifta sig — ett idealäktenskap. 
— små "förtjusande" pratstun

der efter middagarna — allt är lycka 
och solsken. 

Då ett par år ha förflutit bli prat
stunderna efter middagen tråkiga, ty 
de äro uttröttade på ämnet: Kärlek 
Något annat ha de inte att säga var
andra. De gå omkring i sitt vackra 
hem, som två för varandra främman 
de varelser. De anstränga sig att fin 
na något förlösande samtalsämne vic 
måltiderna, men det är som orden 
klibbade fast vid tungan. Det är 
grått och kallt — solen och värmen 
äro borta. Mannen längtar ut till kam 
rater — men hustrun får vara hem
ma och sköta sitt. 

Han nästan hatar denna kvinna 
som kom emot honom, just när han 
skulle träda ut i livet. — Och som 
han då trodde "var den enda kvinnan 
i världen". 

Hon känner att denne man är in 
ge: ting för henne. De stötestenar 
hon fann under förlovningstiden ha 
under äktenskapet växt till oöverkom
liga berg. Tankeutbyte med denne 
man är uteslutet, och han föredrar 
bridge och punsch framför sång och 
musik, -som på honom verka som ovä 

sen. 
Skulle dessa två människor via 

mognare ålder dragits till varandra 
— • Knappast! — De hade nog haft så 
olika mål och intressen, att de utan 
skeppsbrott passerat varandra. 

Detta är en synpunkt, men det 
finns många, många fler. 

Veni Vidi 

FisK-
halkn 

Grönsukstorget 

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

Filial Bazar Alliance. Tel. 15324 

Kvinnor i ens 
överhuse 

elska 

Yllevaror 
direkt från tillverkning 

AXELSCHAL, 175 cm. lång, 50 cm. bred, 
(fransad) kr. 8.60. 

DAMSTRUMPOR, kamgarn, kr. 2.50-2.75 
MANSSTRUMPOR, » kr. l.oo 
Garn och färgprov på begäran. 

Order emottages tacksamt adr. HEDVIG 
HOFFMAN, K in na, ( Vestergötland) 

• • • ••••• 

De engelska kvinnorna, vilka ge
nom rösträttsreformen 1919 fingo 
rösträtt och valbarhet till underhuset, 
hava nu också hållit sitt inträde i över
huset, där icke mindre än 24 kvinnor 
omedelbart komma att taga säte. Kra
vet härom restes av viscountess 
Rhondda, dotter till framlidne lord 
Rhondda. Hon begärde att i egenskap 
av "peeress in her own right" och i 
kraft av 1919 års lag, som bestämmer 
att kön icke får utestänga någon från 
offentliga värv, skulle få intaga den 
efter fadern ärvda platsen i överhu
set. Kravet godkändes. Ytterligare 
23 "peeresses in their own right" ha
va av samma grunder erhållit leda-
motskap av överhuset, som med upp
riktig ledsnad hälsat den kvinnliga 

invasionen. 

3ßda Gramer 
Parfym-zri • Tvål * Bijouteri 

Galanter i-Affär 
57 Kungsgatan GÖTEBORG Rikstel.4711 

Från Ystad till Haparanda 
användes 

I en bierlokal i Hamburg inträdde 
en amerikan och begärde ett glas 
pilsner. Denna serverades och glaset 
stod på den vanliga tjocka pappers
brickan, som var alldeles ny. Efter 
en stund rekvirerade han ännu ett 
glas, och då kyparen som icke såg till 
pappersbrickan trodde sig ha glömt 
lägga fram den, hämtade han en ny, 
med en mumlad ursäkt. Efter ännu 
en stund rekvirerade amerikanen än
nu ett glas bier, "men den här gången 

utan kex!1" 

Göteborgs sjukstuga fö 
övre Norrland. 

På uppmaning av biskop Bergqvist 
och en del norrländska riksdagsmän 

igångsatte på sin tid grevinnan v. 
Eckermann, ordf. i Sveriges moderata 
kvinnoförbund, ett energiskt arbete 
bland kvinnor inom och utanför detta 
förbund för upprättandet av sjuk« 

stugor och härbärgen med vid dem 
anställda sjuksköterskor i de av det 

allmänna försummade ödebygderna 

i övre Norrland. 
Även Göteborgs kvinnor hava läm« 

nat sin intresserade medverkan i detta 
arbete. För medel, som av dem in* 
samlats, kommer nu en sjukstuga att 
uppföras i Arjeploug, ett av de vid« 

sträcktaste kyrkbydistrikten där uppe 
och ännu i saknad av apotek, sjuks 
vårdsinrättning, läkare och sjukskö= 

terska. Bygget skall taga sin början 
redan i vår. Röda Korsets Göte* 

borgsavdelning har till den blivande 
sjukstugan skänkt femton sängar med 
fullständig utredning och sjukvårds« 

Plagg-
De medel, som finnas disponibla 

för sjukstugan äro icke tillfyllest, var« 

före man, för att stärka kassan, äm« 

nar giva en konsert i Annedals kyrka 
i Göteborg den 19 mars kl. 7 e. m. 

Alla bidrag till sjukstugan, kläder, 
linnevaror, husgerådsartiklar o. d., 

mottagas med tacksamhet och kunna 

lämnas till Fröken Helene Bonnier, 
Avenyen 6, Göteborg, tel. 3484. 

\ YVYsTVAL. I • 
• Säljes i varje välsorterad • 
S parfym- och herrekiperingsaffär. 
• à 
Ï Osterlin & Ulriksson, ; 
• Kem,-tekn. Fabrik, Ystad. S 

KLADNINGAR 
i gabardin, cheviot, taft 
till enormt billiga priser. 

KON FIRM ATIONS-
K L Ä D N I N G A R  
efter mått, från 20 kr. 

BESTÄLLNINGAR 
av dräkter, kappor, 
klädningar utföres 
omsorgsfullt och billigt. 

H. AXMACHER, Syatelier 
S. Larmgatan 11 :: Telefon 15516 

Det är flera människor som äro 
olyckliga på grund av bristande över 
flöd än på grund av ett knappt dag
ligt bröd. 

y 

Ni kan vara säker på att Zelos 
Aluminiumplåts" är fritt från syror 
och andra för händerna eller metallen frä
tande beståndsdelar. 

Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 

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

och Ullgarner. 

Bertha Anderson 
15 3(orsgaiait 15 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Extra Prima Press- och Droppäkta 

Damkläde 
i ett flertal moderna färger 
utsäljes billigt direkt frånjager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER, 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2 dra vån, 
Öppet 8—7. 

Elsa, tre år, reser i sovkupé för 
första gången, och den ovanliga situ
ationen gör henne orolig, och trots 
alla tröstande försäkringar att mam
ma och pappa äro där, och att en 
skyddsängel vakar över henne hörde 
man alltjämt en liten gäll barnröst; 

"Är pappa där?" 
"Ja, min lilla tös, sov nu gott." 
Efter några minuter : "är mamma 

också där?" 
"Ja, Elsa lilla, men nu skall du so

va." 
Och så fortgick det vidare en god 

stund. 
Då hördes plötsligt ur grannkupén 

en dundrande stämma: "Ja, för tusan, 
vi ä' här allesammans, pappa och 
mamma och bröder och systrar och 

farbröder och fastrar." 
Ett ögonblick teg Etsa och så kom 

det lågmält : 
"Mamma." 
"Ja, mitt barn." 
"Var det min skyddsängel?" 

Ett kosteligt remedium. 
Den gamle medicine professorn 

Palmberg talar i sin "Svenske örte
krans (som utkom under Karl XI :s 
tid) om "Björken", dess kraft och 
"verkande". Efter att ha skildrat 
björklövens skapnad, björkens ved 
samt björken såsom växt jämte björk
savens gagn mot klåda, gulsot, fin
gersår m. m., yttrar han följande: 
"Ett kosteligt Remedium finner man 
av detta Träds Kvistar, emot Olydi
ge, Olåtige och Varnartuge Barn, om 
man smörjer them Morgon, Middagh 
och Affton, effter som the betarfva 
till, mer eller mindre medh samma 
Kvistar som äro mjuke och friske, 
thet gör them heel, fixa och Snälla, 
ä-hr proiberadt på många tusinde ooh 
vist befunnet." 

och BOKSAMLINGAR 
köpas av 

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

Ni önskar er guld. Hämta det, det 
finns överallt ! Vilka är det som nu 
är-o världens rika? De som för fem
tio år sedan voro barfotalassar utan 
ett öre på fickan. 

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

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

Redbar behandling. 

hade greven färdig på en presentér-
tallrik. Endast för hans skull hade 
hon kommit till Lingford, och nu 
skulle hon icke ens få se honom. 

"Vi få väl nu ge oss av", sade 
Evelyn i nedstämd ton. 

"Tror du att hästarne ha' vilat nog 
redan?" undrade mademoiselle Exe. 

"Har du lust att gå genom parken 
till grinden?" frågade Parry, inspire
rad av sin önskan att uppskjuta av
skedet så länge som möjligt. "Och 
vagnen kan komma efter, och så kan 
ni stiga i vid grinden." 

Evelyn tackade. 
"Jag tycker mr Lethbridge's idé är 

utmärkt", sade mademoiselle Exe. 
Du har inte alls haft någon prome

nad i dag, kära Evelyn." 
Och så togo de avsked. De hade 

icke gått långt på en liten slingrande 
parkstig, nu belyst av rödgula sneda 
strålknippen från en solig västerhim-
mel, silande genom bladlösa grenar, 
då de mötte mr Cosmo Fox -— en

sam. 
"Var har du gjort av greven?" 

frågade Parry; "Evelyn håller på att 
dö av längtan att få se honom." 

"Avundsvärda man!" sade mr Fox. 

"Er smickrande önskan kommer nog 
att uppfyllas litet längre fram, kära 
Evelyn. Jag lämnade honom att sluta 
sin cigarr nere vid grandungen. Och 
Parry skall presentera honom för er? 
Det kallar jag överdrivet generöst! 
Har Parry redan berättat för er, att 
greven är änkling och omätligt rik?" 

"Ja, det kan minsann behövas", 
sade Parry, då mr Fox fortsatt sin 
väg. "Om någon skall kunna be
sluta sig för att gifta sig med ho
nom". 

"Jag hör inte ens på, vad du säger 
om honom", sade Evelyn, "du är så 
fördomsifull. Är det inte dumt ma
demoiselle? Var i all världen har 
hon tagit vägen?" 

De sågo sig tillbaka, och hon var 
ett litet stycke bakom dem, stod böjd, 
som o.m hon hölle på att binda sitt 

skoband. 
"Hör du, Parry",, sade Evelyn, "du 

skall vara litet försiktig med vad du 
säger om greven, när mademoiselle 
hör det, för ..." 

"Där är han", sade Parry. 
Och där var han! Han kom rakt 

emot dem; mittelfiguren i ett långt 
perspektiv av sammanslingrade blad

lösa grenar och solstrålar. Han rö
kade och gick med ögonen tankfullt 
fästade på marken, så att han icke 
såg dem. Evelyn hann endast med 
att få ett kort intryck av ett mycket 
mörkt, frånstötande ansikte, som 
tycktes sammansatt av olika typer ; ett 
ansikte med långskurna österländska 
ögon loch en framträdande djurisk 
underkäke — då han helt plötsligt, 
som om han lydde en hastig impuls, 
och synbart okunnig om deras när
varo, vred skarpt åt vänster och 
gick raskt nedåt en liten sidostig. 

"Nej, vet du Parry", ropade Eve
lyn förargad, "detta kan man verk
ligen kalla otur." 

"Hur i all världen kunde jag rå 
för det?" försvarade sig Parry, men 
Evelyn, som vände sig om iför att 
svara, förstummades vid åsynen av 
mademoiselle Exe tätt bakom dem. 
Hennes ansikte var dödsblekt, med 
den tunga hly,färg, som man endast 
finner hos sådan hy som hennes. 

"För guds skull, mademoiselle, är 
ni sjuk?" utropade Evelyn. 

"Nej, nej, ingenting farligt, endast 
en smula hjärtkramp"; sade made
moiselle Exe med en svag röst, och 

händerna tryckta mot bröstet under 
hennes veckrika kapjpa. 

"Tag min arm", sade Parry. 
Mademoiselle Exe avböjde, men då 

de båda voro enträgna, så emottog 
hon till slut det erbjudna stödet. 
Långsamt skredo de framåt, och det 
undgick icke Evelyns vakna öga, att 
mademoiselle Exe kastade en hastig 
ivrig blick nedåt stigen, där greven 
försvunnit. 

Den erfarna, lilla romanläserskan 
hade redan sin dom färdig: 

"Där finns inte det ringaste tvivel 
att mademoiselle är kär i greven." 

Evelyn bäd q yvdes ooh var glad 
över den upptäckt hon gjort. I dik
ten hade hon lärt känna mången ro
man, men en riktig roman i verkliga 
livet, och som utspelades sådär fram
för hennes egna ögon, var något helt 
annat, och en erfarenhet lika ny som 
förtrollande. Hennes högsta önskan 
var nu att få veta något om det för
flutna, för att kunna mer intelligent 
följa ooh bedöma det närvarande, som 
upprullade sig för henne likt ett le
vande drama. Hon bara längtade ef
ter att få ett ostört samtal med hjält
innan själv. Men därtill fanns för 

Dagen närvarande ingen möjlighet. 
efter, baldagen, var en dag av vil
daste virrvarr och brådska. 1 hela 
grannskapet var det en oskriven lag, 
att man icke kunde bjuda någon av 
umgänget på något utan att bjuda 
alla. Det var egentligen ett odräg
ligt tingens tillstånd, och resultatet 
var att man undvek att göra bjudnin
gar, men Merring-tons var ett gäst
fritt hus, -och när där nu skulle bli 
bal, så fick det lov vara en riktig 
bal, och alla måste bjudas. En del 
folk uttalade sig skarpt över mrs 
Merrington, som ställde till bal i fas
tan, men deras religiösa övertygelse 
var icke stark nog att förbjuda dem 
antaga inbjudningen. Mr och mrs 
Barnes kommo emellertid inte, och 
mrs Barnes skrev ett postsciptum till 
sitt svar på bjudningen, ett post-
scripum, som hon i kommande dagar 
ofta triumferande citerade, vari hon 
uttryckte ett allvarligt hopp, att detta 
direkta vanhelgande av den heligaste 
tidpunkt icke måtte medföra någon 
särskild fruktansvärd straffdom för 
huset och dess invånare. Icke desto 
mindre hade "kyrkan" visat sitt gil
lande därigenom att mr Golding lovat 

Det storslagna prinsessbröllopet i 
London illustreras på ett enastående briljant 
sätt i veckans n:r av HVAR 8 DAG med ett 
stort antal särskilt för HVAR 8 DAGS räk
ning tagna originalfotografier från den 
praktfulla bröllopsfesten. Det innehållsrika 
häftet bjuder därjämte på ett flertal aktuella 
porträtt och bilder till den in- och utländska 
dagskrönikan, ett bidrag till John Ericsson
minnet m. m. Dessutom må nämnas några 
för HVAR 8 DAG skrifna svenska noveller 
av Fredrik Persson, Maj Hitdman m. fl-

Platsannonser 
införas för 10 öre ordet i båda upplagorna 
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komma, ehuru han hatade dans, och 
icke kunde dansa ett steg, men han 
ville visa mr Barnes ooh ännu mer 
mrs Barnes, att han satte sig vida 
över sådana där påviska och omodär-
na seder och bruk, som att .hålla fas
tan. I samma mån som inbjudnin
garna mångdubblades växte även för
beredelserna, och tisdag morgon fa»n 

ännu tusen ting ogjorda. För att gora 

saken värre för mrs Merrington, vl~ 
sade det sig, att- Winifred var sämre 
och måste hållas i säng. Modern kän
de sig frestad att uppskjuta balen för 

att kunna ägna sig åt den lilla, nien 

mademoiselle Ex-e gav sina äldre ele 
ver en fridag och anställde sig själv 
som Winifreds sjuksköterska under 

större delen av dagen. 
(Forts, i nästa n:r.) 
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Riksdagen. 
Det av regeringen för riksdagen 

framlagda förslaget till handelsavtal 
med Ryssland har icke funnit någon 
god press, om man bortser från de 
socialdemokratiska tidningarne av 
alla schatteringar. Där avspeglar sig 
en nästan naiv tillit till sovjetrege
ring-ens redbarhet och ädla avsikter, 
rnom den övriga pressen synes man 
vara fullständigt ense om att försla
get av riksdagen bör förkastas eller 
radikalt omformas. 

Faller förslaget, torde regeringen 
komma att avgå. 

Ett annat ärende, som riksdagen 
skall upptaga till behandling och som 
kan komma att föranleda ministärens 

. avgång, är arbetslöshetsfrågan. 
Den starka påtryckningen från ar

betarehåll har förmått regeringen att 
slå in på en arbetslöshetspolitik, som 
riksdagens borgerliga partier liksom 
även bönderna på grund av de eko
nomiska konsekvenserna icke kunna 
^illa. 

I de direktiv, som statsmakterna ti
digare givit arbetslöshetskömmissio-
nen, ingår som en grundbestämmelse 
att endast ofrivillig arbetslöshet be
rättigar till nödhjälpsarbete eller un
derstöd. Den som nekar att mottaga 
ett skäligt avlönat arbete avstänges 
från hjälp. 

Denna princip är sund, men den 
gillas icke under alla förhållanden av 
arbetarne. Den kan nämligen komma 
i konflikt med arbetarnes solidaritets
känsla. En arbetsplats kan t. ex. av 
ett eller annat skäl vara förklarad i 
blockad, d. v. s. varje arbetare är en
ligt fackföreningslagen förbjuden att 
•>öka eller taga emot arbete på denna 
plats, så länge blockaden upprätthål-
!es. Ett brott häremot gör arbetaren 
ärelös inom sin klass och föremål för 
det mest oförsonliga hat. Arbetarne 
begära nu, att de skola vara berätti
gade att erhålla arbetslöshetshjälp 
även om de neka att mottaga till buds 
stående arbete, ' som skulle tvinga 
dem att bryta mot klassolidariteten. 

Regeringen har förklarat sig god
känna denna princip. Vid konflikter 

• av ifrågavarande art skola arbetarne 
trån understödskommissionen kunna 
'ädja till regeringen. 

Por denna sin arbetslöshetspolitik 
k<ln den sittande socialdemokratiska 
regeringen med visshet icke påräkna 
>tod hos riksdagens majoritet, kon
servative, liberaler och bondeförbun-
dare. 

S. A. 

Riksdagskvinnornas jungfrutal. 

Lördagen den 11 mars var en be
märkelsedag i vår riksdag. Under 
många och långa timmar var den e-
mellertid endast en tröttsam dag.. 
Från kl. 11 hade man hållit på med 
en del segslitna frågor och slutligen 
förnams ett missnöjt mummel för 
varje gång en ny talare anmälde sig. 

Men -då — när tiden skridit långt 
fram på eftermiddagen — inträffade 
något. Ett nytt ärende togs upp, och 
en kvinna gick fram till talarstolen. 
Kammarens ledamöter skockade sig 
icke omkring henne, som de ibland 
göra kring den som har ordet, men 
det behövdes inte heller: hennes stäm
ma, fastän visst inte stark, hördes 
ändå överallt i, den stora salen. Där 
blev nämligen så stilla, att säkerligen 
aldrig en sådan tystnad rått i någon 
av riksdagens kammare —- ett värdigt 
hälsande av det nya i tilldragelsen. 

Hr Wahl, socialdemokrat, i första 
och fru Agda Östlund, socialdemo
krat, i andra kammaren, hade motio 
neråt om vidtagande av åtgärder för 
beredande av lämpligt arbete åt tuber
kulossjuka konvalescenter. Andra 
kammarens tillfälliga utskott hade ut
talat -sin livliga sympati med motio
nens syfte men avstyrkt den, emedan 
Nationalföreningen mot tuberkulos är 
sysselsatt med en utredning i frågan 
och denna väntas snart vara färdig. 
Fru Östlund, som själv är medlem av 
detta utskott, hade ej velat reservera 
sig, då en ny utredning endast kunde 
fördröja frågan. Hon drog nu fram 
utskottets starkt tillstyrkande skäl för 
des-sa övergångsanstalter för lungsju
ka, innan de från sanatoriet träda ut 
i livet igen, och i deras namn vädjade 
hon till regeringen att så snart utred
ningen gjorts ta hand om saken. Det 
klara anförandet, i vilket inte fanns 
en -onödig mening, väckte synbarligen 
att varmt bifall, träffande har det ytt
rats därom, att "man märkte kvinnan 
bakom ordet". 

Det tycks som om riksdagstalarin-
norna nu fått luft under vingarna, i 
dag ha ännu två av -dem hållit sina 
jungfrutal. 

I debatten i andra kammaren med 
anledning av hr Os-bergs interpella 
tion om landsbygdens avfolkning, ytt 
rade sig, sedan en -del talare haft or
det, fröken Tamm, liberal, vilken som 
bekant själv sköter -sitt fäderneärvda 
jordagods. Hennes tal åhördes med 
stor uppmärksamhet. På några plat
ser, sade talarinnan, kan ett stort 
jordbruk vara förmånligt, på andra 
inte, sådant beror på läge, jordmån 
och andra förhållanden. En del jord
bruk finnas, som äro för stora för att 
alla dess möjligheter skola kunna tas 
tillvara, och jordägarna borde själva 
pröva denna sak. På så sätt skulle 
jord bli tillgänglig för svenska hem. 
Det är ovärdigt vårt svenska jord
bruk, att lantarbetarna inte ha ut
sikt till en bättre framtid. Lantarbe
tarebefattningarna borde vara en 
gradpassering till egna jordbruk. Ar
betsgivarna och arbetarna inom jord
bruket borde ordna detta genom sina 
organisationer. 

1 samma kammare förekom senare 
behandlingen av hr Wagnssons, so
cialdemokrat, motion om skrivelse till 
k. m :t om avskaffande av biskops och 
konsistoriums överinseende över de 
allmänna läroverken och folkskolese
minarierna. Kammarens första till-

LIKA LON. 
För Kvinnornas Tidning av Trafikassistent Anna Westergaard. 

Slutartikel. 
När de danska kvinnorna, kvinno

organisationernas ledare och hela den 
kvinnliga tjänstemannakåren enstäm
migt och energiskt krävde likalöns-
principe-ns genomförande utan någ
ra som hälst förbehåll eller undantag, 
när de kvinnliga tjänstemännen icke 
kunde nöja sig endast med en löne 
förbättring, hade det sin grund i en 
klar uppfattning av det orättfärdiga 
och oförnuftiga i systemet "Lön efter 
kön" och en känsla av att det i -detta 
system ligger en sårande ringaktning 
för kvinnornas insats i arbetslivet. 
Härtill kom en känsla av att denna 
undervärdering i fråga om lönen ock
så, om än utan skäl, undergrävde 
kvinnornas egen självtillit liksom 
även den — manliga överordnades 
tillit till deras arbetsduglighet. I all
männa uppfattningen är ju lönen ett 
uttryck för det värde man tillmäter 
ett utfört arbete. Den högre lönen 
•hör i allmänhet inom alla områden 
till det värdefullare arbetet och -den 
låga lönen till det arbete, som värde
ras lägre. Genom den lägre betal
ningen för kvinnornas arbete uppstår 
den situationen att man, i stort sett, 
värderar varje kvinnas arbete lägre 
än varje mans, den dugligaste -kvin
nas lägre än den odugligaste mans. 
Och för svaga hjärnor ligger det nä
ra till hands att i detta förhållande, 
undervärderingen i lönehänseende av 
kvinnornas arbete, se ett bevis för att 
deras arbete verkligen är av sämre 
beskaffenhet än männens. Vad en så
dan skev uppfattning betyder fingo 
kvinnorna inom den danska statstjän
sten dyrt erfara. Det tog sjuttio år, 
under vilka de praktiskt taget sakna
de möjlighet att avancera, innan de, 
trots sin ständigt växande numerär, 
trots, sitt duktiga och plikttrogna ar
bete, lyckades få likalönsprincipen 
erkänd -och antagen. Detta har dock 
nu blivit verklighet. • 

I detta sammanhang vill jag fästa 
uppmärksamheten på att vi här i Dan
mark förskonats från det för kvin
norna så ödesdigra och sårande upp
rättandet av särskilda avancemang
befattningar för kvinnor, varigenom 
de särskilt dugliga kvinnor, vilka 
avancera till dessa få befattningar, 
komma att framstå som ett slags 
"överordnad underklass". 

Alla de i denna artikelserie om
nämnda förhållandena hava medfört 
att det för de kvinnor, som här i 
Danmark ledde arbetet för lika-lönen 
aldrig blev en penningfråga utan att 
de i stället utfingo från den syn
punkten att det för kvinnorna var en 
äresak att få en rättvis värdering av 
kvinnoarbetet fastslagen. 

Härtill -kom att de kvinnor som 
ledde denna rörelse gjorde likalöns-
principens antagande till en politisk 
fråga. 

fälliga utskott hade tillstyrkt motio
nen. Sedan en talare yttrat sig mot 
och en annan f'ör motionen, talade 
fröken Berta Wellin, höger, mot den
samma. Den innehöll icke något po
sitivt uppslag och den skulle avskaffa 
en praktisk kontroll utan att -man 
visste, vad som skulle sättas i stället. 

H. S .  

Kvinnorna kunde 1918 för första 
gången taga i bruk sin år 1915 för
värvade politiska rösträtt och de gjor
de nu gällande, att de som en natur
lig konsekvens av detta politiska lika
berättigande och i kraft av den med
bestämmanderätt man därmed tiller
känt dem i deras egna angelägenheter 
också fordrade, att man icke skulle 
försöka att socialt och ekonomiskt 
hålla dem nere som ett slags 2 :dra 
klassens medborgare utan att man, 
även med hänsyn till lön för utfört 
arbete, måtte likställa kvinnor och 
män inför lagen och även giva kvin
norna rätt till tävlan på lika villkor. 

Dessa åsikter framfördes och för
fäktades i dagspressen, på offentliga 
möten, genom hänvändelse till alla 
kvinnliga och mera betydande manli
ga riksdagsledamöter m. fl. och det 
slutliga resultatet blev att icke en en
da medlem av den danska riksdagen 
vid ärendets avgörande röstade emot 
likalönsprincipen ! 

Den strid som år 1919 utkampades 
här i landet för likalönen krävde tre 
ting av kvinnorna — nämligen energi, 
energi och åter energi. -— Detta gäll
de icke blott för den enda kvinnliga 
kommittéledamoten, som med endast 
några få likatänkande inom kommis
sionen kämpade modigt och skickligt 
för principen och även till sist lycka
des vinna kommitténs flertal för dess 
erkännande, utan även för de kvin
nor som ledde den politiska sidan av 
saken och som på möten och i pressen 
gent emot den stora allmänheten mås
te slå vakt om denna princip och taga 
emot och avvärja alla de angrepp, som 
riktades mot det av kvinnorna fram
ställda kravet. 

Men resultatet var mödan värt! 
Dess vidd och betydelse kan naturligt
vis icke ännu överblickas, men så 
mycket vet man, att de rätat på ryg
gen alla dessa kvinnor inom tjänste
manna- och lärarekåren, alla de kvin
nor utanför deras krets, vilka förstå 
den oerhörda betydelse det har för 
hela kvinnovärlden att få undanröjt 
allt som på något sätt kan stämpla 
det kvinnliga arbetet som undermå
ligt. Resultatet innebär även att 
tjänsteförhållandena reglerades på ett 
utomordentligt lyckligt sätt, att avan
cemangförhållandena gjordes förnuf
tigare och sundare och att kvinnorna 
i statens och kommunernas tjänst 
(kommunerna följde i allmänhet sta
tens exempel och införde även lika
lönen) befriades från ett oförtjänt 
moraliskt tryck, framkallat av kvin
noarbetets undervärdering. Att refor
men därjämte skänkte kvinnorna 
samma levnadsstandard som de man
liga kamraterna och därigenom satte 
dem i tillfälle att upptaga arbetet un
der likartade förhållanden, kommer 
helt säkert att resultera i större mot
ståndskraft och större uthållighet hos 
kvinnorna. — Och antagligen är den 
tid icke avlägsen då man skall betrak
ta dem, vilka under hänvisning till 
"försörjningsskyldighet", sjukdagar", 
"pensionsbörda", "hemmens välfärd" 
o. s. v. motarbetade likalönsprinci
pen med samma leende, varmed vi er
inra oss de hederliga förtidsmänni
skor som fullt' och fast trodde att 
världen skulle gå över styr den dag 

Tanke, vilja, minne. 
Av Richard Bahr. 

I. 

Ljus är liv, och från och med det 
ögonblick, då den första strålen nåd
de ditt öga, har du gjort ditt inträde i 
jordelivet. 

Liksom allt strävar mot ljuset, så 
riktas också barnets blick mot strå
len, i en omedveten känsla av att i den 
ligger kraft och allt liv förborgade. 

Men du själv skall förgäves bemö
da dig om att åter genomleva detta 
underbara ögonblick. Vill du veta nå
got närmare om de första dagarna, 
månaderna eller åren av ditt liv, så 
är du hänvisad till de personers er
inringar, som stått dig nära under 
den tiden. 

För dig .själv ha de första åren för
flutit som en dröm, och först senare 
tider har det varit förbehållet att hop
samla och förvara dina upplevelser 
såsom minnen. 

Åren ha gått, och utan uppehåll har 
din levnads skepp glidit hän på den 
ström, -som bär mänskligheten från 
vaggan till graven. 

Vad du upp levat, vad du verkat 
och skapat, knyter sig samman liksom 
till ett nät, som omspänner hela jor
den, och hela mänskligheten hjälper 
till att arbeta på detsamma. Överallt 
finner d-u anknytningspunkter för 
nya trådar, som du än här, än där 
fäster tillsammans med din egen. 

Varje dag bringar dig nya upple
velser och därmed nya trådar, och 
snart skulle allt sammansnärjas till 
ett outredligt trassel, om du ej ägde 
något, som sätter dig i stånd att ord
na och reda upp alltsammans och att 
ur detta skenbart vilje- och planlöst 
hop-kastade virrvarr snabbt och säkert 
draga fram varje särskild tråd. 

En underbar kraft ligger förborgad 
i dig, och det är denna kraft som lik
som lekande förenar din livserfaren
hets tusende trådar till en konstrik 
vävnad: det är dina tankar. Tanken 
griper varje upplevelse, undersöker 
den och upptäcker snabbt, var och hur 
den bäst skall värdesättas. 

Hastigt vet den att skilja mellan 
nytt och gammalt, känt och okänt. 

Flyktigt går den förbi det ena och 
vill knappt skilja sig från det andra. 
Drar ständigt fram det på nytt, och 
sällan förgår en dag, då den ej åter 
betraktar det och söker att på bästa 
sätt sammanställa det med det övriga. 

LTnderbart är det, då du följer dina 
tankar på de hemlighetsfulla vägar, 
där de föra dig fram, och med häp
nad skall du ofta finna, hur de leda 
dig till källor, där du kan släcka din 
törst efter kunskap och vetande. 

Vad livet givit dig, gömmer minnet 
åt dig som en oförgänglig skatt. Men 
dina tankar betjäna sig av denna skatt 
och arbeta med den, så att du får 
ränta av den. 

Ditt minne dröjer vid det förgång
na, det som du först måste uppleva, 
innan du äger det. 

Men dina tankar storma ständigt 
framåt, de löpa framom det närva
rande och söka bana väg för framti
den. 

kvinnorna fingo tillträde till universi
teten eller då de erhöllo politisk röst
rätt. 

Som skuggan följer minnet efter 
dig, alltid ett steg bakom, förmår al
drig gå före dig. 

På andens vingar ilar din tanke 
hän, med lätthet slår han bro över 
tid och rum, tränger igenom alla hin
der, och intet kan hejda hans flykt. 

Din tanke kretsar kring jordklotet, 
tränger in i dess djup och svingar sig 
i djärv flykt till fjärran världar. 

Fri och dock aldrig lösgjord från 
dig, bär han till dig ett överflöd på 
stoff, ivrigt bemödande sig att för
arbeta det åt dig. 

Liksom bunden andekraft äro tan
kar av alla nationers människor ned
lagda i böcker och vänta där på -be
frielse genom andra tankar, deras, 
som hittat vägen till dem. 

Börjar du läsa en bok, så förbinda 
sig dina tankar med dem, som träda 
emot dig ur boken. 

Många låter du likgiltigt draga för
bi dig, men andra välkomnar du med 
glädje och tar upp dem som medar
betare i din andes verkstad. 

Tanken, sprungen som en elektrisk 
gnista ur människoanden, har verkat 
under vid utvecklingen av mänsklig
hetens andliga liv. 

Honom ha vi att tacka för att språ
ken uppstått, vilka givit oss medel 
att kläda våra tankar och känslor i 
ord. Det är språket, som bildar bryg
gan, varpå tankarna svinga sig över 
från den ena själen till den andra. 
Så har önskan att förvara tankens 
verk för alla tider och att även un
der nutiden göra det möjligt att und
vara det talade ordet lett till skrifter, 
som boktryckerikonsten åtagit sig att 
mångfaldiga. Alla framsteg i kultur 
och teknik äro vittnen om tankar, som 
framsprungit ur människosnillet, och 
varje stund bida ännu en oändlighet 
av tankar i väntan på det ögonblick 
då de tändas till liv och som lysande 
strålar skola tjäna mänskligheten. 

Din själ är ett fint strängat instru
ment, varpå dina tankar slå an toner
na och binda dem samman till under
bara melodier eller låta dem klinga i 
missljudande disharmoni. 

Ja, själva ditt minne skulle vara 
dött och kallt, om ej dina tankar för
mådde att ständigt ingjuta nytt liv 
däri. 

Mäktig och underbar är skapelsen, 
som omger dig, och i vilken du själv 
är en lem. 

Dock det underbaraste lever ej ut
om dig, det är förborgat inom dig 
själv, och genom ditt väsens otaliga, 
osynliga trådar strömmar där en le
vande kraft, som höjer dig över tid 
och rum och skänker dig förvissning 
om att denna kraft och detta liv ej 
äro bundna vid jordens förgänglighet. 

Din själ skall fortleva, men minnet 
och tanken skola vara dess följesla
gare. 

(Ut Zeitschrift für Seelenleben.) 

(Forts, i nästa nummer.) 

Husets härskarinna svarar i telefo
nen : — Konsul och konsul ! — Kon
sul var Napoleon och en del annat 
gott folk, men min man är general
konsul! 
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Hos riksdags« 
kvinnorna. 

Det föreföll mig, som var mitt mod 
och min fräckhet utan gränser, när 
jag ringde en av vårt lands mest upp
tagna kvinnor, fröken Kerstin Hessel-
gren, och bad om ett sammanträffan
de i och för en intervju. Det skedde 
mig efter förtjänst i det intervjun 
icke beviljades av s'käl så begripliga, 
att jag ej bryr mig om att nämna dem 
ens. Men för att något mildra intryc 
ket av sitt avslag och i sitt hjärtas 
godhet, lovade fröken Hesselgren. att 
visa mig kvinnornas klubbrum m. m., 
om jag ville besöka henne på Riksda
gen följande dag. 

Sagt och gjort. Det första av rela
tivt intresse, som mötte mig, var en 
vaktmästarynglings orubbliga försäk
ran, att fröken H. satt i 2: dra kam
maren, vilken felaktiga uppgift för
modligen baserades på hennes flitiga 
umgänge med partikamraten fröken 
Elisabeth Tamm. Då jag slutligen 
upplyste om, att jag var från den 
stad, som invalt vederbörande i 1 :sta 
kammaren, räddade han sig undan 
med ett förvånat: "jaså, fröken Ker
stin Hesselgren", med stark tonvikt 
på Kerstin. Jag log i mitt hjärta åt 
denna entré. Man har inte roligare, 

än man gör sig. 
Så stod jag då ansikte mot ansikte 

med fröken Hesselgren. Men inte 
länge, ty det var bråttom, kalkfrågan 
var under debatt och jag kände, att 
jag störde. Det bar i väg genom den 
vackra s. k. "sammanbindningskorri
doren", i vars mitt en liten dörr, bä
rande inskriptionen : "Riksdagens 
kvinnors klubbrum", var belägen. 

Jag klev in och kände mig stå på 
nutids-historisk mark. En liten idé
association kom mig att minnas den 
tid jag läste "bostadslära" just för 
den dam, som stod bredvid mig. Nu 
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vore det ju bra att minnas, hur man 
mätte luft- och ytförhållanden, ty hur 
i alla goda makters namn skulle jag 
kunna få ihop en artikel om det här 
lilla kryp-in-et. Jag kom ihåg, hur 
fröken Hesselgrens blotta närhet fick 
oss elever att känna oss som accumu-
latorer stående under laddning av den 
starkaste, mest livseggande ström, 
energi och vitalitet, glada att få ta' 
emot, men ännu icke färdiga att föra 
den vidare. 

Lite senare satt jag på 1 :sta kam
marens åhörareläktare och försökte 
intressera mig för kalkfrågan. Mina 
blickar drogos dock oavbrutet ner mot 
det gråa huvudet nedanför mig, 1 :sta 
kammarens enda kvinnliga. Det var 
som utgick det en matt silvergloria 
ifrån det. Det var som spred den 
strålande ljushärden ini detta huvud I 
sitt skimmer omkring sin bärarinna 
även rent fysiskt. "Lys over landet, 
det er det vi vil" gick det igenom mitt 

huvud. 

Innan jag lämnade Riksdagen gick 
jag åter ned i det ovannämda lilla 
klubbrummet. Denna gång ensam. 
En behaglig slump gjorde, att "Kvin
nornas tidning" i ensamt litterärt ma
jestät, låg på det lilla marmorbordet, 
vilket var roligt att få konstatera, då 
jag ju gick dess ärende. Så räknade 
jag: en soffa, 4 stolar i guld med 
grönt sidenöverdrag, en vacker liten 
tavla av Niels Holsoe: rumsinteriör 
med gyllenlack. Vidare det bästa av 
allt : utsikten med en glittrande ström, 

Kontorsarbetet. 
Manliga och kvinnliga arbets

metoder. 

Jag har haft många kvinnliga kon
torister, skriver en affärsman, vilka 
haft goda förutsättningar att gå 
framåt på den bana de valt, men som 
ändå blivit "stående, stampande på 
nästan samma ställe, under det att 
deras manliga kamrater, även om de 
haft mindre kunskaper, gått förbi 

dem. 
De vanligaste orsakerna härtill äro, 

enligt mitt förmenande, följande: 

En man ryggar icke tillbaka för de 
svårigheter, som möta honom i ar
betet, utan griper sig genast an med 
dem. Han förlägger det mest krävan
de arbetet till dagens första timmar, 
medan han, utvilad som han är, har 
den största arbetskraften, den klara
ste tankeförmågan. Det lättaste ar
betet tar han sist. En kvinna hand
lar på rakt motsatt sätt. Hon tar 
det lättaste arbetet först och skjuter 
undan det "tråkiga", svåra arbetet 
till sist, vilket blir dubbelt mödo
samt, därför att hon, när hon slut
ligen griper sig an med det, redan 
är trött och förbi. Det förefaller 
henne svårare än det egentligen är, | 
det blir dåligt gjort och det sliter 
onödigt mycket på hennes krafter. 
Hon får en känsla av att hon icke 
är vuxen sitt arbete, blir nedstämd 
ooh retlig. Hennes självtillit försva
gas, och hon vågar icke aspirera på 
mera krävande och bättre avlönade 

arbetsuppgifter. 
Jag har också sett många kvinnliga 

kontorister, som, ehuru de mycket 
väl varit vuxna mera ansvarsfulla | 
poster, stannat kvar i en låg, svagt I 
avlönad befattning endast och al
lenast för att den varit "lätt" och 
"bekväm" med kort arbetstid och 

ett lättvindigt arbete. 
En man lämnar snarast möjligt] 

en sådan plats såsom varande ho
nom icke värdig och söker sig en 
större arbetsuppgift med bättre 

I framtidsutsikter. 
En man är i allmänhet vetgirig i 

arbetet, söker sätta sig in i affä
rens olika detaljer, ökar sina kun
skaper och är benägen att göra 
mera arbete, än vad som egentligen 
åligger honom. Detta dels av in-1 
neboende verksamhetslust, dels i 
hopp att bliva uppmärksammad av 
principalen och ansedd som en 
kraft att taga vara på ooh värd be

fordran. 
En kvinna utför plikttroget del 

arbete", som förelägges henne, men 
gör sällan något därutöver. Hon 
har i allmänhet inga uppslag att 

[ge, som affären kan draga fördel 
av. Det finns undantag — "itagan-
de" kvinnor med intresse för affä 

Jag oredgas ej... 
(Öoersättning från Heinrich Heine.) 

Jag oredgas ej, brast ock mitt hjärta nej, 

kärlek för eoigt sounnen, jag oredgas ej. 

Hur än du strålar i briljanters prakt 
sprids intet ljus ned till ditt hjärtas schakt. 

* 

Du oet jag längesen, såg som i dröm 

den djupa natten i ditt hjärtas rum; 
såg oron, som ditt sinne hemligt tär, 

min kära, såg, hur gränslöst arm du är. 

Ja, du är arm, men icke oredgas jag. 

Vi skola båda lika arma bli. 
Tills döden stillar oåra hjärtans slag 

ni skola båda, kära, arma bli. 
* 

Väl ser jag på din mun, hur spotskt du 1er, 

ser ögat blixtra utan trots och harm, 

och stolthet som din barm dess häoning ger. 

Och arm är du likoäi, som jag är arm. 

Osynlig smärta skäloer kring din mund, 

i blicken röjs, hur tårar göms däri, 
ett hemligt sår tär på ditt näsens grund. — 

0, köra, låt oss båda arma bli. 

Signe Cagerlöro. 

fylld av dansande isflak från Mälaren, 
som äntligen brutit upp. Åh våren — 
här blev jag störd av, att ett riksdags
kvinnohuvud hastigt stack in genom 

I dörren och med ett: "oh förlåt lika 
hastigt drogs ut igen. Detta slog mig 
som mycket komiskt, då det ju var 
jag, som gjort intrång och bort be om 
ursäkt. Glad i hågen vandrade jag 
nerför alla trapporna, vändande Svea 
Rikes riksdag ooh dess, denna gång 

' med ett igenkännande leende, bugan
de vaktmästareyngling, ryggen. 

I—d P—tz. 

rens utveckling, livaktiga och initia
tivrika. Man kan vara lugn för att 
de bliva observerade, uppskattade 
och nå förtroendeposter. 

Något som också hindrar kvin 
norna att komma fram i förvärvs
livet, slutar den citerade köpmannen, 
är att de ofta äro bekajade med ett 
slags högmod, i det att de anse 
somligt arbete "finare" än annal. 
En bekant meddelade mig, att han 
hade en ung kvinnlig släkting, språk
kunnig, duktig stenograf och ma
skinskrivare, med en dåligt avlönad 
anställning som privatsekreterare hos 
en högre ämbetsman. Jag erbjöd 
henne plats på mitt kontor med dub
belt högre lön och utsikt till avance-

I ment. Hon avslog emellertid mitt 
anbud, emedan hon ansåg att den 
innehavda, dåligt avlönade platsen, 
var "finare" än att sitta på ett af

färskontor ! 
Min övertygelse är, att en duktig 

kvinnlig kontorist, som med samma 
intresse och målmedvetenhet går upp 
i sitt arbete som en man, har samma 
möjligheter som han att gå framåt, 
nå en god, väl avlönad position och 
att i sinom tid etablera egen affär. 

— Har den citerade affärsmannen 

rätt? 

Musik och föredrag 

anordnas söndagen den 19 mars kl. 
7 e. m. i Annedals kyrka till förmån 
för Göteborgs sjukstuga i övre Norr
land. Programmet är som följer: 
Sonat av Mendelsohn (direktör H. 
Asplöf), uppläsning (doktorinnan 
Louise Rudbäck), sång (fru Eva Le-
werth), föredrag (pastor Georg Lind
vall) och musik av Göteborgskvar

tetten. 

Fallet Tingley. 
Mrs Katherine Tingley, ledaren för 

den teosofiska världsorganisation, som 
är känd under namnet "Universella 
Broderskapet", har kommit på besök 
till vårt land för den på Visinsö pla
nerade Raya Yogaskolan och väl även 
i en del föreningsangelägenheter. 

Mrs Tingley har fått ett skymf-
ligt mottagande av en del pressorgan. 
Hon åtnjuter tusentals omdömesgilla 
människors aktning i egenskap av 
övdrhuvud" för Universella Broder
skapet, men vi ha vid hennes land
stigning på svensk mark överhopat 
henne med smädelser, beskyllt henne 
för vårdslöst handterande av anför
trodda medel och under det grövsta I 
gyckel framställt henne som en fjan

tig och löjlig person. 
Med vad rätt? I de hätska tid

ningsartiklar, i .vilka fallet Tingley 
behandlats hava inga bindande bevis 
förebringats, som stöd för de gjorda 
anklagelserna och tillvitelserna. Allt I 
är hållet i en svävande .ton. "Det 
sägs", "det lär vara styrkt", "enligt 
vad man tror sig veta" o. s. v. 

Vi äro inga vänner av teosofien, ej 
häller av planen på upprättandet av 
en Raya Yogaskola i Sverige, men vi 
tro, att vi ha många med oss, när vi 
förklara, att det svenska uppträdan
det mot mrs Tingley är oss ovärdigt. 
Ett tvivelaktigt fall bör underkastas 
en saklig granskning och avdömas 
rättvist, men icke göras till föremål 
för skvaller, illvilliga utläggningar 

och grymt hån. 
Det är en fruktansvärd tidsförete

else detta nöje, varmed man ser en 
nästa schavottera, inför mängden av
klädas heder och ära och överstän
kas med förtalets smuts! 

I norska stortinget 

har ännu en kvinna fått säte och 
stämma. Det är fröken Sara Chri
stie från Trondhjem som i egen
skap av suppleant fått rycka in i 
stället för en ordinarie ledamot som 
av sin tjänst hindras att deltaga i 

stortingets arbete. 

Det finns människor som ständigt 
tala och ändock säga de ingenting. 

* 

En filosof är en människa, som, 
själv utan känslor, inte fäster avseen
de vid andras känslor. 

* 

När vi övervinna våra passioner är 
de; mera på grund av deras svaghet 

i än på grund av vår egen styrka. 

P R E  N U M E R E R A  
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Utlandskrönika. 
Orientfrågan har under den gångna 

veckan trätt i förgrunden genom en 
i engelska pressen publicerad^ skri
velse från indiske vicekonungen, lord 
Reading, till engelska regeringen med 
hemställan, att England med hänsyn 
till stämningen bland muhammedaner
na i Indien måtte slå in på en mera 
turkvänlig politik med revidering och 
mildring av Sèvres-traktaten. 

Genom freden i Sèvres bragtes 
Turkiet till avgrundens rand: ett o-
rimligt stort skadestånd, ofantliga 
landavträdelser och Konstantinopel, 
sultanens residensstad, under entente-
makternas kanonmynningar ! Detta 
sakernas förhållande är förhatligt icke 
blott för turkarne utan även för de
ras trosförvanter utanför landets 
gränser —- den religiösa känslan spe
lar in här på ett avgörande sätt. Mu
hammedanerna se nämligen i sulta
nen icke endast Turkiets härskare 
utan även kalifen, hela den muham
medanska världens andliga överhu
vud, och de fordra nu att dennes 
suveränitet och prestige skola åter
ställas genom att Konstantinopel ut-
rylmmes av dej främmande otrogna 
trupperna samt at i dc iwaJc JauJs 
delarne med sina heliga platser åter 

I läggas under turkiskt välde. Ur sym
patierna för de turkiska trosförvan-
terna har bland muhammedanerna i 
Indien uppstått en omfattande mot 
England riktad upprorsrörelse, till ^ 
vilken även hinduerna anslutit sig. 
Ännu har icke denna rörelse tagit 
något blodigt förlopp, utan yttrar sig 
som ett passivt motstånd mot de en
gelska intressena, bojkott av engelska 
varor o. s. v. Uteslutet är dock ej 
att ur denna rörelse kan framgå "det 
heliga kriget", som skall kalla hela 
den muhammedanska världen till 
kamp mot de kristna. Ledaren för 
den indiska upprorsrörelsen, Gandhi, 

I har häktats. Ställningen i sin helhet 
är emellertid så hotande, att den gi
vit anledning till vicekonungens ovan 
nämnda skrivelse. Att meddelandet 
genom pressen nådde allmänheten 
skedde utan regeringens medgivande 
och på föranstaltande av statssekre
teraren för Indien, Montagu, som för 
detta fronderi fick ett ögonblickligt 
avsked. Lord Reading torde även 
inom den närmaste tiden komma att 
träda tillbaka som indisk vice ko-
ming. 

Det är icke uteslutet, att den in
diska situationen tvingar England till 
en omläggning av sin Orientpolitik. 
Man får måhända bevittna det upp
byggliga skådespelet, att ententen 
mildrar den turkiska freden, under 
det att dess kristna vedersakare, 
Tyskland, Österrike, Ungern och 
Bulgarien förvägras barmhärtighet. 

Gör den neutrala världen sig reda 
för vilken fruktansvärd guldåderlåt
ning Tyskland med korta intervaller 
underkastas, 31 miljoner guldmark 
var tionde dag? En dag måste ju för
blödning inträffa! 

En uppseendeväckande händelse, 
stående i samband med skadestånds
frågan, har i dagarne inträffat, i det 
att Förenta t-S täter na gjort anspråk 
på en miljard guldmark av det tyska 
skadeståndet, att utgå innan andra 
utbetalningar göras Under ett år 
skola alltså de europeiska staterna 
vara avstängda från det tyska guld-
tillflödet. Vad är Amerikas syfte-

|mål? Möjligen vill U. S. A. ge de 
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europeiska ententemakterna en helt 
säkert välbehövlig lektion i sparsam
het genom att åtminstone under ett 
år tvinga dem att uppgöra sina ut
giftsstater på ett sätt, som svarar mot 
de egna inkomsterna — det av Tysk
land utpressade guldet lockar till et' 

fördärvligt slöseri 
Genuakonferensen öppnas enligt 

programmet den 10 april. Möjligt ar 
dock att den uppskjutes på obestämd 

tid. 
Under det att det hungrande Rys5' 

land går som tiggare vid de olik3 

ländernas dörr, nedlägger sovjetreg« 
ringen svindlande belopp på rustßio 
gar och har under fanorna en müj011 

här. Polen och randstaterna fruk'3 

ett angrepp. 
I Sydafrika har en vid guldgruvor 

na utbruten strejk avslöjat sig som elt 

med ryskt guld financierat uppr° 
med den röda terrorns alla fasor. Re 

geringstrupperna synas tillräck ig 

starka för att återställa ordningen-
För övrigt meddelas om oro, jätt®. 

lockouter, upprorsrörelser och jaS 

ning från alla håll. 
Som en motvikt till utr'kesP0' 

kens alla små och stora j obsposter 

meddelas, att enligt samstämm3"^ 
rapporter från England, Amerika o 

Frankrike bättre tider äro i ant'l°^.|j 

de. Företagsamheten har va^na' ^ 
liv, industrien kommit i gång- ^j^l! 

lösheten börjat minskas. 'Urell]an(l! 
väl snart komma även till vårt 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

KÄRLEKEN VAKNAR. 
Operett 1 3 akter av Edward Kumrike. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

Riddar Blåskäggs åttonde hustru. 

IVlya Teatern. 
Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rnuHDiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Lorensbergsteatern i Göteborg hade 

den 16 mars premiär på det franska 
lustspelet »Riddar Blåskäggs åttonde 
hustru», en parisisk fars vilken dock 

genom sina litterära förtjänster, sin 
med god psykologisk blick gjorda 

människoskildring betydligt höjer sig 
över de pjäser, som eljes falla under 
denna rubrik. I den kvinnliga hu 
vudrollen briljerade Karin Molander* 
väl sekunderad av övriga medspe* 

lande. 

Stora Teatern i Göteborg har uns 
der veckan premiär på Edv. Kiin» 
nekes operett »Kärleken vaknar» och 

Nya Teatern vinner fortfarande vackra 

segrar med »Barken Margareta», som 

i snart tre månader stått på program« 
met, ett fullständigt teaterrekord. 

* 

Stockholm d. 15 mars. 

På Dramatiska teatern gavs för ett 
par dagar sedan en svensk premiär. 
Vi böra ju ha känsla för det ganska 
klena och villfarande barnet den sven
ska dramatiken, annars vore det nä-
ranog mest lockande att inte tala om 
detta Ernst Didrings nya stycke. Skå
despelet Pension Bellevue för oss in i 
en krets av vinddrivna f.rån skilda 
länder — ha vi inte snart fått nog av 
krigsmiljöer? Den unga dottern till 
en tysk-baltisk grevinna har tagit plats 
som uppasserska på ett hotell, där hon 
träffar "Den okände", som lockar 
henne med sig ut i världen till ett 
äventyrens liv bort från modern och 
eländet. Den enkla handlingen kun
de måhända inneburit något om inte 
dialogen varit de alldagliga och slitna 
talesättens. Nog veta vi vid det här 
laget vad de "nya rika" äro för några 
utan en skildring, och nog känna vi 
till att "jazz och åter jazz" behärskar 
nöjeslivet. Moderns gest. att slita 
sönder de sedlar dottern vill ge hen
ne är just inte heller någon ny uppfin
ning. De spelande gjorde mer än 
stycket förtjänade, Harriet Bosse var 
dock mera servitris än. grevinna. Lars 
Hansson hade sin andra roll på den
na teater, en ung, utfattig rysk fur
ste, söndersliten, en tragisk pratma-
kare, hysterisk som nästan endast 
Lars Hansson kan spela honom. Hans 
ansikte var underbart : än virrigt av 
bittert gyckel, än ädelt vackert i stel
nad smärta. Ellen Appelberg gav 
som en slagfärdig polska i en enda 
scen ett litet mästerstycke av sund 
naturlighet, man kom att tänka på de 
ryska skådespelerskor vi nyss sett 
här. Var någon lärdom hämtad från 
detta håll, innehöll framställningen 
icke mindre konst för det. 

5. 

Misstanken. 
För Kvinnornas Tidning av 

E. Berger. 

Den tidiga våren hade fått bakläxa 
och stormen ven kring knutarne. 

Gamle översten satt i en låg fåtölj 
framför brasan med den onda foten 
på en pall för att söka fånga den väl
görande värmen. 

Hans syster, gamla majorskan, torr 
och mager, satt, också hon, inkrupen 
i en fåtölj inom räckhåll för elds-
värmen. 

Översten såg på henne från sidan 
och det maliciösa leendet i hans mun
vinklar framträdde skarpare än van
ligt. 

Så hon såg ut i sin sotsvarta änke
dräkt ! Lik en gammal korp som sla
git ihop de ruggiga vingarne om sig 
till skydd mot ålderns kyla ! Och hon 
hade en gång varit en skönhet, en 
verklig skönhet ! 

Den långa tystnaden klövs av ma
jorskans knivskarpa stämma: 

— Du, gudar, vad det är skönt hos 
dig, Wilhelm! Det var för otäckt 
där hemma. Eberhard spökade — 

Översten, skakade av ett tyst skratt. 
— Det är ett faktum. Jag hörde 

hans tunga släpande steg där inne i 
arbetsrummet, hans hostning. Det 
knarrade i hans länstol och jag var 
rädd ! 

•— Det onda samvetet, anmärkte 
översten torrt. Ja, det kan nog hända, 
att de döda bli lite klarsyntare än här, 
och att de kunna kasta en blick bak
om kulisserna i den avslutade livsko
medien. Det är kanske inte så ra
sande trevligt för en sörjande änka — 

— Du menar älskare? sade major
skan och vände sitt ansikte mot bro
dern. De ännu vackra ögonen lyste i 

Fru Gerda Lundequist-Dahlström 
har i dagarna på Svenska teatern i 
Stockholm firat en ny stor seger i sin 
gamla glansroll Tora Parsberg i 
Björnsons bekanta skådespel. För 
alla dem, som från tidigare uppträ
danden bevarat minnet av denna 
djupt gripande och minnesvärda pre
station, blev intrycket av återseendet 
så mycket mera helgjutet som Paul 
Langes roll innehades av hr Anders 
de Wahl. Vad dessa båda sceniska 
konstnärer tillsammans skapat ; 
detta politiska drama hör till det oför
glömliga. Två konträra, men fullt ut 
lika höga och aristokratiska gestalter : 
mannen av idel hjärna och nerver, 
som delar den noblare personlighetens 
öde att gå under bland hänsynslösare 
och mindre nogräknade element, och 
kvinnan, som med känslans högsta in
telligens och ömhet kämpar att hålla 
honom upprätt för sig och livet, men 
förlorar. Fru Lundequist har mer än 
framställt denna roll — hon har givit 
den en scenisk karaktär, som ingen 
mer i vår samtid torde uppnå. Hur 
futtiga och små förefalla icke de flesta 
tolkningar av kvinnligt kärleksliv gent 
emot hennes Tora Parsberg. Det 
skulle sannolikt verka revolutioneran
de på vårt känsloliv, om vi oftare från 
scenen finge skåda gestalter av sådan 
konstnärlig mognad och balans. Den 
värme varmed huvudstadspubliken 
gav uttryck åt sin glädje över återse
endet visade även på det mest ekla-
tanta sätt vilken rangplats konstnär-
innan intar i dess medvetande — en 
plats som ingen kan fylla med mera 
fullödiga värden än hon. 
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Biograjteatern Palladium i Göteborg. 
Det händer ibland, att den sym 

patiske amerikanske skådespelarens 
House Peters, ansikte framskymtar 
på det fält inom våra filmteatrars 
hank och stör, som i vidsträckt mån 

ker återge den värld som omger 
oss. 

Nu senast innehade House Peters 
huvudrollen i Thomas Ince's iscene 
ring av May Edingtons novell "Läp 
par som ljuga". 

I denna film vilken, som bekant 
gavs förra veckan å Palladium, har 
han visat vad han egentligen kan ge 
i gestaltningskonst. Det är icke.en 
bart skådespelaren utan vilje- och 
känslomänniskan, som här fått sitt 
kanske mäktigaste uttryck. Och sä 
kerligen är han efter dessa represen 
tationer på Palladium publikens för 
klarade favorit. 

eldskenet. — Nåväl, jag hade en och 
dock ingen. Det är en gammal, gam
mal historia och ändå är den inte slut. 
Jag mötte honom några år efter mitt 
giftermål med Eberhard och jag äls
kade honom. Först då lärde jag kän
na kärleken. Den blev aldrig till nå
got, och dock blev den alltt. En enda 
gång kände jag hans läppar mot mina 
— i ett flyktigt avskedsögonblick. 
Tjänsten tvingade honom ut på resa, 
han reste, sände mig några brev, nu 
gulnade av ålder —. Hur många gån
ger har jag inte gråtande begravt mitt 
ansikte i dessa papper, som berörts 
av hans älskade hand! — Var lugn, 
Wilhelm! Familjehedern fick aldrig 
någon fläck. Han dog strax därefter. 
Jag blev aldrig hans, och dock har jag 
alltid varit hans. — Minns du, huru 
tokigt svartsjuk Eberhard var? Han 
hade anledning! Vilken fruktansvärd 
medtävlare han hade i den döde, evigt 
unge! Själv åldrades han, blev flint
skallig, gammal, ful, en gubbe, och 
denne andre strålade av oförgänglig 
ungdom. Eberhard1 hade i sanning 
orsak att hata honom, men också att 
vara honom tacksam. Jag var en tro
gen hustru -— för den andres skull, 
den oförgätlige. Ingen skulle komma 
mellan honom och mig. 

Hon tystnade för ett ögonblick och 
när hon åter talade låg i hennes stäm-

a en ton av blidhet. 
— Mitt öde har dock varit lyckligt. 

Hela livet har han varit min älskade, 
den ende — min hemliga stora kär
lek. Det finns ingen dunkel fläck hos 
detta ljusa minne, inte ett ovänligt 
ord, inget tvivel, inte en förströdd 
blick. Det har varit den gränslösa 
lyckan i en ömsesidig omätlig kärlek. 
Du förstår mig, Wilhelm. Du förlo
rade din älskade hustru så tidigt. Du 
förstår mig alldeles säkert? 

Överstens händer slöto sig hårt om 
stolens armstöd och hans röst hade 
klang av stål. 

- Ja! 
- Du älskade henne, Wilhelm, 

fortfor majorskan och hennes stäm
ma ljöd åter skarp och distinkt. Du 
avgudade henne, jag vet det. Du blev 
ju tokig av sorg. Minns du hur du 
ville sticka ned läkaren, som inte kun 
de rädda henne? Minns du hur du 
hela natten blev liggande på knä vid 
hennes döda kropp? Man berättade 
det för mig — 

- Ja! klingar överstens röst. 
- Sorgen gjorde dig förryckt. 

Minns du, att du sedan inte satte din 
fot i dödsrummet, att du inte var med 
på begravningen, att man hörde dig 
skratta inne i ditt tillstängda rum — 

översten svarar icke. Hans ansik
te är dödsblekt och som skuret i trä, 
men majorskan märker det ej. Han 
ser sig själv komma ut ur dödsrum
met in i salongen. Det är en tung 
grå dag. Posten ligger på bordet och 
överst ett brev till den döda. Han tar 
det. Denna utanskrift är av en mans 
hand, och han känner inte stilen. Den 
tillhör ingen av hennes manliga anför
vanter. Tankarne arbeta långsamt och 
tungt. Kanske brev med denna stil 
kommit förr också? Han är aldrig 
hemma, när posten ett stycke ut på 
föi middagen anländer. Det kan dock 
vara ett affärsbrev, ett helt likgiltigt 
ooh innehållslöst brev. Det kan ock
så vara — Han väger brevet i han
den. Skall han slunga det i elden? 
Vågar han då inte se, vad det inne
håller? Tvivlar han? Har han det 
ringaste skäl, att misstro henne, som 
/ilar därinne? Denna ömma innerliga 
kärlek, detta milda ljusa väsende? 
Om han bränner brevet oläst, skall då 
inte denna smygande misstanke växa 
i styrka och förgifta hans liv — 

Han ; liter upp kuvertet och läser 
brevet. Dess överskrift: "Min älska
de !" Dc tio tolv i synbar brådska 
nedkastade raderna av kärleksbedy
randen och så underskriften, "Gus
taf." 

Göteborgsa^ 
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Skört, närande och utmärkt gott! 

En spiritistisk seance 
med förhinder. 

liden lutar åt mysticismen. 
Intresset för spiritismen, vilket ef

ter ett häftigt uppblossande på 1870-
talet varit nästan fullständigt borta, 
har åter vaknat till starkt liv. Veten
skapen ställer sig icke längre helt av
visande utan underkastar de spiritis-
tiska fenomenen en strängt kritisk 
prövning ooh kommer väl när tiden är 
inne att avkunna sin dom. 

Under tiden experimenterar lek
männen livligt på egen hand. Veten
skapens grundliga undersökningsme
toder komma ej här till användning 
och medierna — begagna sig därav ! 

Här följer en historia som nog har 
sitt intresse. 

Sir Arthur Conan Doyle har skri
vit en intressant liten bok om spiri
tismen, vilken visar den fantasirike 
författaren till "Sherlock Holmes" i 
en ny belysning. Hans nya bok säger 
oss, att han tager saken på allvar. Så
väl han. som hans hustru bevista sean-
cer och söka tränga djupare in i dessa 
mysterier. 

Vid ett tillfälle helt nyligen inbjödo 
de en viss Filson Young, vetenskaps
man, gammal bekant till C. D. och liv
ligt intresserad av dennes nyssnämnda 
bok, till en seance i en av Londons 
förstäder. 

Ett något brokigt sällskap samla
des; en sångerska, sekreteraren i en 
spiritistisk klubb, hustrun till en par
lamentsledamot, en dam som nyligen 
förlorat sin mor o. s. v. Mediet var 
en viss mrs Johnson, som icke gjorde 
intryck av en bildad kvinna. 

Mediet förklarade att de andar hon 
hade "på lager" voro 2 fallna solda
ter. Seancen inleddes med en bön. 
Sedan sjöngos omväxlande andliga 
sånger och varieté-slagdängor, man 
satt i en stor ring c :a 20 personer. 
Framför mediet stod en zink-trumpet 
omkr. 1,20 meter lång, och så släck 
tes ljuset. Rummet var fullständigt 
mörkt. Man borde icke vänta att få 
se något, endast en "psykisk vind" 
skulle blåsa, trumpeten höja sig, lyft 
av andarna, och man skulle höra "an
deröster". > 

Konversationen skulle fortsättas, en 
grammophon spelade och det sjöngs 
som förut omväxlande andliga sånger 
och slagdängor, detta skulle "upp
muntra" andarna. 

Plötsligt hördes _ en mansröst, det 
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var en "ande" och ett längre samtal 
följde med vem som ville taga del 
däri, men det innehöll blott de trivia
laste saker. Konversationen fortsat
tes tills man hörde "anden" knacka 
med naglarne mot trumpeten, och så 
sjöngs åter en varieté-sång. "Sedan 
kom "anden" n :r 2, ooh ungefär sam
ma historia upprepades. 

Mr Filson Young, som hade ett fint 
öra för tongångar i rösten, tyckte sig 
märka, att de båda manliga andarne 
hade ett par tonfall, som påminde om 
mediet. Ännu ett par andra "andar" 
uppträdde. Först hördes en barna
röst, vilken sekreteraren i spiritist-
klubben förklarade tillhöra hans lilla 
döda flicka. Så kom en kort paus, mer 
"omväxlande" sång, och så hördes en 
låg röst, kvinnlig, men oartikulerad. 
För att uppmuntra anden, mer sång, 
och någon viskade till damen i sorg
dräkt, att rösten var hennes mors, 
som sökte tala med henne. Damen 
frågade: "är det du, mor?" och en 
ytterst svag röst svarade. Samtalet 
fortsattes med intetsägande frågor 
och svar. "Uppmuntra henne", — 
sade mediet —• "kanske hon vidrör 

h d < ( M  % 

u 

ii 
Titta noga 

på detta Troll 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

t* 

i* 

Skodon 
Bäst 

och största urval. 
Billigast. 

51 Kungsgatan 51 

er 

Översten lutar sig med slutna ögon 
tungt tillbaka i fåtöljen. Hans an
sikte återspeglar det outsläckliga hat 
han känner mot den döda, detta hat 
som han närt med sitt bottenlösa elän
de, sin vilda förtvivlan, sitt förakt, 
sin vedervilja — 

- - Bur gränslöst hon älskade dig, 
ekar majorskans skarpa stämma 
tystnaden. — Jag vet det! Jag var 
her.nes förtrogna. Andra fann din 
sorg förryckt, men aldrig jag. Eber
hard förstod dig inte. Han bedyrade 
att du inte älskat din hustru. Att du 

tröstade dig skandalöst lätt. Han för
säkrade, att man såg dig på alldeles 
omöjliga ställen. Du behöver inte för
svara dig. Jag vet aft det var fabler. 

Översten 1er sitt iskalla löje och 
kramar om armstöden än hårdare. 
Den gode Eberhard har inte farit 
med osanning. Allt har blivit gjort 
för att hjälpa detta plågade bedragna 
hjärta, för att förhärda det, göra det 
okänsligt, stenhårt, för att fördärva 
det — 

— Hon var en älsklig ung män
niska, tar majorskan åter upp. Hon 
älskade själv och gav mig sin hjälp i 
min stora vånda. Du minns ju Eber
hard som yngre, ett vilddjur, en 
Othello — och alltid på spaning ! 
Han, den andre, vågade inte sända 
sina få brev direkt till mig, de gingo 
till din hustru och hon gav mig dem. 

Översten lyfter sig till hälften upp 
ur stolen och vänder ansiktet mot 
systern. 

Ett skrik tränger över majorskans 
läppar. 

— Wilhelm, du är sjuk! 
— Namnet? stammar han. Din äls

kares förbannade namn? 
— Gustaf — men, Wilhelm — vad 

år — åh, Wilhelm! 
Gamle överstén jämrar sig sakta 

vrider sig åt sidan och faller ihop 
fåtöljen. 

Mr Young, som under tiden blivit 
mer och mer misstänksam, lade lätt 
sin hand på damens armbåge, knä och 
axel, och hon, övertygad att det var 
modern, bad skälvande anden att tala 

mera. Mr Young kände framför sig 
med handen och fann t,rumpetens 
större öppning just framför damen 
ifråga. Ytterst försiktigt tog han den 
i handen, andra ändan släpptes ögon
blickligen, och mr Young lade trum
peten ljudlöst bakom sin stol. Inga 
mer anderöster hördes den eftermid
dagen, fast sällskapet satt kvar c:a 
40 min. Trumpeten blev under det 
rådande mörkret transporterad tillba- ; 
ka till sin plats lika ljudlöst som den 
blivit borttagen, och låg mitt i cirkeln, 
när ljuset tändes igen. Innan delta- ; 
garne lämnade huset sad'e nu mr ; 
Young till damen i sorgdräkt : "Jag ; 
anser det för min plikt, att säga er, j 
att den som vidrörde er, var icke er ; 
fru mor utan jag, och att rösten som 
talade var mrs Johnson." 

Efterspelet var en skarp brevväx
ling mellan mr Filson Young och Co
nan Doyle, men det var den senare, 

Av 

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

(12) 

Evelyn hade fått på sin lott att de
korera balsalen, ooh det hade 'blivit 
lunch-tid, innan hon och hennes med
hjälpare hunnit drapera både galleri
erna och trappuppgången. De hade 
bundit guirlander kring alla dörrar 
av grönt från granskog och drivhus, 
med här och där instuckna buketter 
av röda, vita och gula blommor. 

"Det är mycket vackert", sade mrs 
Merrington vid lunchen, "men jag 
önskar du hade satt något grönt kring 
gobelinen över trappan. Där tyckes 
fattas något." 

"Men mamma, jag har inte blom
mor nog, och bara granris runt om
kring den urblekta tavlan skulle se 
ut som begravning." 

"Skulle det inte se vackert ut med 
vilda påskliljor?" föreslog mademoi

selle Exe. "Där finns massvis borta 
vid bokarna." 

"Jo, det kunde nog duga", sade 
Evelyn något långdraget. "Jag skall 
säga, hur det är, jag tycker den tav
lan är så avskyvärd, att jag alls ingen 
lust har att dekorera den." 

"Avskyvärd tavla! Men kära Eve
lyn !" upprepade mrs Merrington, "det 
är en mycket värdefull vävnad och 
högt värderad av kännare. Mr Davies 
säger, att han aldrig sett en gobelin 
från den perioden så väl bibehållen." 

"Det är ämnet jag tycker illa om. 

Jag hatar Judith." 
"Varför hatar du henne?" sade 

mademoiselle Exe. 
"För att hon dödade Holofernes 

på ett så falskt sätt." 
"Kanske det var det enda sätt, var

på hon kunde komma åt att döda ho
nom." 

"Varför skulle hon mörda honom 
alls?" 

"Han var en grym fiende till hen
nes folk." 

"Du tyckes glömma, Evelyn", sade 
hennes mor i en ton av starkt miss
nöje, "att Judith inte var någon van
lig människa." 
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Hos riksdags« 
kvinnorna. 

Det föreföll mig, som var mitt mod 
och min fräckhet utan gränser, när 
jag ringde en av vårt lands mest upp
tagna kvinnor, fröken Kerstin Hessel-
gren, och bad om ett sammanträffan
de i och för en intervju. Det skedde 
mig efter förtjänst i det intervjun 
icke beviljades av s'käl så begripliga, 
att jag ej bryr mig om att nämna dem 
ens. Men för att något mildra intryc 
ket av sitt avslag och i sitt hjärtas 
godhet, lovade fröken Hesselgren. att 
visa mig kvinnornas klubbrum m. m., 
om jag ville besöka henne på Riksda
gen följande dag. 

Sagt och gjort. Det första av rela
tivt intresse, som mötte mig, var en 
vaktmästarynglings orubbliga försäk
ran, att fröken H. satt i 2: dra kam
maren, vilken felaktiga uppgift för
modligen baserades på hennes flitiga 
umgänge med partikamraten fröken 
Elisabeth Tamm. Då jag slutligen 
upplyste om, att jag var från den 
stad, som invalt vederbörande i 1 :sta 
kammaren, räddade han sig undan 
med ett förvånat: "jaså, fröken Ker
stin Hesselgren", med stark tonvikt 
på Kerstin. Jag log i mitt hjärta åt 
denna entré. Man har inte roligare, 

än man gör sig. 
Så stod jag då ansikte mot ansikte 

med fröken Hesselgren. Men inte 
länge, ty det var bråttom, kalkfrågan 
var under debatt och jag kände, att 
jag störde. Det bar i väg genom den 
vackra s. k. "sammanbindningskorri
doren", i vars mitt en liten dörr, bä
rande inskriptionen : "Riksdagens 
kvinnors klubbrum", var belägen. 

Jag klev in och kände mig stå på 
nutids-historisk mark. En liten idé
association kom mig att minnas den 
tid jag läste "bostadslära" just för 
den dam, som stod bredvid mig. Nu 
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vore det ju bra att minnas, hur man 
mätte luft- och ytförhållanden, ty hur 
i alla goda makters namn skulle jag 
kunna få ihop en artikel om det här 
lilla kryp-in-et. Jag kom ihåg, hur 
fröken Hesselgrens blotta närhet fick 
oss elever att känna oss som accumu-
latorer stående under laddning av den 
starkaste, mest livseggande ström, 
energi och vitalitet, glada att få ta' 
emot, men ännu icke färdiga att föra 
den vidare. 

Lite senare satt jag på 1 :sta kam
marens åhörareläktare och försökte 
intressera mig för kalkfrågan. Mina 
blickar drogos dock oavbrutet ner mot 
det gråa huvudet nedanför mig, 1 :sta 
kammarens enda kvinnliga. Det var 
som utgick det en matt silvergloria 
ifrån det. Det var som spred den 
strålande ljushärden ini detta huvud I 
sitt skimmer omkring sin bärarinna 
även rent fysiskt. "Lys over landet, 
det er det vi vil" gick det igenom mitt 

huvud. 

Innan jag lämnade Riksdagen gick 
jag åter ned i det ovannämda lilla 
klubbrummet. Denna gång ensam. 
En behaglig slump gjorde, att "Kvin
nornas tidning" i ensamt litterärt ma
jestät, låg på det lilla marmorbordet, 
vilket var roligt att få konstatera, då 
jag ju gick dess ärende. Så räknade 
jag: en soffa, 4 stolar i guld med 
grönt sidenöverdrag, en vacker liten 
tavla av Niels Holsoe: rumsinteriör 
med gyllenlack. Vidare det bästa av 
allt : utsikten med en glittrande ström, 

Kontorsarbetet. 
Manliga och kvinnliga arbets

metoder. 

Jag har haft många kvinnliga kon
torister, skriver en affärsman, vilka 
haft goda förutsättningar att gå 
framåt på den bana de valt, men som 
ändå blivit "stående, stampande på 
nästan samma ställe, under det att 
deras manliga kamrater, även om de 
haft mindre kunskaper, gått förbi 

dem. 
De vanligaste orsakerna härtill äro, 

enligt mitt förmenande, följande: 

En man ryggar icke tillbaka för de 
svårigheter, som möta honom i ar
betet, utan griper sig genast an med 
dem. Han förlägger det mest krävan
de arbetet till dagens första timmar, 
medan han, utvilad som han är, har 
den största arbetskraften, den klara
ste tankeförmågan. Det lättaste ar
betet tar han sist. En kvinna hand
lar på rakt motsatt sätt. Hon tar 
det lättaste arbetet först och skjuter 
undan det "tråkiga", svåra arbetet 
till sist, vilket blir dubbelt mödo
samt, därför att hon, när hon slut
ligen griper sig an med det, redan 
är trött och förbi. Det förefaller 
henne svårare än det egentligen är, | 
det blir dåligt gjort och det sliter 
onödigt mycket på hennes krafter. 
Hon får en känsla av att hon icke 
är vuxen sitt arbete, blir nedstämd 
ooh retlig. Hennes självtillit försva
gas, och hon vågar icke aspirera på 
mera krävande och bättre avlönade 

arbetsuppgifter. 
Jag har också sett många kvinnliga 

kontorister, som, ehuru de mycket 
väl varit vuxna mera ansvarsfulla | 
poster, stannat kvar i en låg, svagt I 
avlönad befattning endast och al
lenast för att den varit "lätt" och 
"bekväm" med kort arbetstid och 

ett lättvindigt arbete. 
En man lämnar snarast möjligt] 

en sådan plats såsom varande ho
nom icke värdig och söker sig en 
större arbetsuppgift med bättre 

I framtidsutsikter. 
En man är i allmänhet vetgirig i 

arbetet, söker sätta sig in i affä
rens olika detaljer, ökar sina kun
skaper och är benägen att göra 
mera arbete, än vad som egentligen 
åligger honom. Detta dels av in-1 
neboende verksamhetslust, dels i 
hopp att bliva uppmärksammad av 
principalen och ansedd som en 
kraft att taga vara på ooh värd be

fordran. 
En kvinna utför plikttroget del 

arbete", som förelägges henne, men 
gör sällan något därutöver. Hon 
har i allmänhet inga uppslag att 

[ge, som affären kan draga fördel 
av. Det finns undantag — "itagan-
de" kvinnor med intresse för affä 

Jag oredgas ej... 
(Öoersättning från Heinrich Heine.) 

Jag oredgas ej, brast ock mitt hjärta nej, 

kärlek för eoigt sounnen, jag oredgas ej. 

Hur än du strålar i briljanters prakt 
sprids intet ljus ned till ditt hjärtas schakt. 

* 

Du oet jag längesen, såg som i dröm 

den djupa natten i ditt hjärtas rum; 
såg oron, som ditt sinne hemligt tär, 

min kära, såg, hur gränslöst arm du är. 

Ja, du är arm, men icke oredgas jag. 

Vi skola båda lika arma bli. 
Tills döden stillar oåra hjärtans slag 

ni skola båda, kära, arma bli. 
* 

Väl ser jag på din mun, hur spotskt du 1er, 

ser ögat blixtra utan trots och harm, 

och stolthet som din barm dess häoning ger. 

Och arm är du likoäi, som jag är arm. 

Osynlig smärta skäloer kring din mund, 

i blicken röjs, hur tårar göms däri, 
ett hemligt sår tär på ditt näsens grund. — 

0, köra, låt oss båda arma bli. 

Signe Cagerlöro. 

fylld av dansande isflak från Mälaren, 
som äntligen brutit upp. Åh våren — 
här blev jag störd av, att ett riksdags
kvinnohuvud hastigt stack in genom 

I dörren och med ett: "oh förlåt lika 
hastigt drogs ut igen. Detta slog mig 
som mycket komiskt, då det ju var 
jag, som gjort intrång och bort be om 
ursäkt. Glad i hågen vandrade jag 
nerför alla trapporna, vändande Svea 
Rikes riksdag ooh dess, denna gång 

' med ett igenkännande leende, bugan
de vaktmästareyngling, ryggen. 

I—d P—tz. 

rens utveckling, livaktiga och initia
tivrika. Man kan vara lugn för att 
de bliva observerade, uppskattade 
och nå förtroendeposter. 

Något som också hindrar kvin 
norna att komma fram i förvärvs
livet, slutar den citerade köpmannen, 
är att de ofta äro bekajade med ett 
slags högmod, i det att de anse 
somligt arbete "finare" än annal. 
En bekant meddelade mig, att han 
hade en ung kvinnlig släkting, språk
kunnig, duktig stenograf och ma
skinskrivare, med en dåligt avlönad 
anställning som privatsekreterare hos 
en högre ämbetsman. Jag erbjöd 
henne plats på mitt kontor med dub
belt högre lön och utsikt till avance-

I ment. Hon avslog emellertid mitt 
anbud, emedan hon ansåg att den 
innehavda, dåligt avlönade platsen, 
var "finare" än att sitta på ett af

färskontor ! 
Min övertygelse är, att en duktig 

kvinnlig kontorist, som med samma 
intresse och målmedvetenhet går upp 
i sitt arbete som en man, har samma 
möjligheter som han att gå framåt, 
nå en god, väl avlönad position och 
att i sinom tid etablera egen affär. 

— Har den citerade affärsmannen 

rätt? 

Musik och föredrag 

anordnas söndagen den 19 mars kl. 
7 e. m. i Annedals kyrka till förmån 
för Göteborgs sjukstuga i övre Norr
land. Programmet är som följer: 
Sonat av Mendelsohn (direktör H. 
Asplöf), uppläsning (doktorinnan 
Louise Rudbäck), sång (fru Eva Le-
werth), föredrag (pastor Georg Lind
vall) och musik av Göteborgskvar

tetten. 

Fallet Tingley. 
Mrs Katherine Tingley, ledaren för 

den teosofiska världsorganisation, som 
är känd under namnet "Universella 
Broderskapet", har kommit på besök 
till vårt land för den på Visinsö pla
nerade Raya Yogaskolan och väl även 
i en del föreningsangelägenheter. 

Mrs Tingley har fått ett skymf-
ligt mottagande av en del pressorgan. 
Hon åtnjuter tusentals omdömesgilla 
människors aktning i egenskap av 
övdrhuvud" för Universella Broder
skapet, men vi ha vid hennes land
stigning på svensk mark överhopat 
henne med smädelser, beskyllt henne 
för vårdslöst handterande av anför
trodda medel och under det grövsta I 
gyckel framställt henne som en fjan

tig och löjlig person. 
Med vad rätt? I de hätska tid

ningsartiklar, i .vilka fallet Tingley 
behandlats hava inga bindande bevis 
förebringats, som stöd för de gjorda 
anklagelserna och tillvitelserna. Allt I 
är hållet i en svävande .ton. "Det 
sägs", "det lär vara styrkt", "enligt 
vad man tror sig veta" o. s. v. 

Vi äro inga vänner av teosofien, ej 
häller av planen på upprättandet av 
en Raya Yogaskola i Sverige, men vi 
tro, att vi ha många med oss, när vi 
förklara, att det svenska uppträdan
det mot mrs Tingley är oss ovärdigt. 
Ett tvivelaktigt fall bör underkastas 
en saklig granskning och avdömas 
rättvist, men icke göras till föremål 
för skvaller, illvilliga utläggningar 

och grymt hån. 
Det är en fruktansvärd tidsförete

else detta nöje, varmed man ser en 
nästa schavottera, inför mängden av
klädas heder och ära och överstän
kas med förtalets smuts! 

I norska stortinget 

har ännu en kvinna fått säte och 
stämma. Det är fröken Sara Chri
stie från Trondhjem som i egen
skap av suppleant fått rycka in i 
stället för en ordinarie ledamot som 
av sin tjänst hindras att deltaga i 

stortingets arbete. 

Det finns människor som ständigt 
tala och ändock säga de ingenting. 

* 

En filosof är en människa, som, 
själv utan känslor, inte fäster avseen
de vid andras känslor. 

* 

När vi övervinna våra passioner är 
de; mera på grund av deras svaghet 

i än på grund av vår egen styrka. 

P R E  N U M E R E R A  
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Utlandskrönika. 
Orientfrågan har under den gångna 

veckan trätt i förgrunden genom en 
i engelska pressen publicerad^ skri
velse från indiske vicekonungen, lord 
Reading, till engelska regeringen med 
hemställan, att England med hänsyn 
till stämningen bland muhammedaner
na i Indien måtte slå in på en mera 
turkvänlig politik med revidering och 
mildring av Sèvres-traktaten. 

Genom freden i Sèvres bragtes 
Turkiet till avgrundens rand: ett o-
rimligt stort skadestånd, ofantliga 
landavträdelser och Konstantinopel, 
sultanens residensstad, under entente-
makternas kanonmynningar ! Detta 
sakernas förhållande är förhatligt icke 
blott för turkarne utan även för de
ras trosförvanter utanför landets 
gränser —- den religiösa känslan spe
lar in här på ett avgörande sätt. Mu
hammedanerna se nämligen i sulta
nen icke endast Turkiets härskare 
utan även kalifen, hela den muham
medanska världens andliga överhu
vud, och de fordra nu att dennes 
suveränitet och prestige skola åter
ställas genom att Konstantinopel ut-
rylmmes av dej främmande otrogna 
trupperna samt at i dc iwaJc JauJs 
delarne med sina heliga platser åter 

I läggas under turkiskt välde. Ur sym
patierna för de turkiska trosförvan-
terna har bland muhammedanerna i 
Indien uppstått en omfattande mot 
England riktad upprorsrörelse, till ^ 
vilken även hinduerna anslutit sig. 
Ännu har icke denna rörelse tagit 
något blodigt förlopp, utan yttrar sig 
som ett passivt motstånd mot de en
gelska intressena, bojkott av engelska 
varor o. s. v. Uteslutet är dock ej 
att ur denna rörelse kan framgå "det 
heliga kriget", som skall kalla hela 
den muhammedanska världen till 
kamp mot de kristna. Ledaren för 
den indiska upprorsrörelsen, Gandhi, 

I har häktats. Ställningen i sin helhet 
är emellertid så hotande, att den gi
vit anledning till vicekonungens ovan 
nämnda skrivelse. Att meddelandet 
genom pressen nådde allmänheten 
skedde utan regeringens medgivande 
och på föranstaltande av statssekre
teraren för Indien, Montagu, som för 
detta fronderi fick ett ögonblickligt 
avsked. Lord Reading torde även 
inom den närmaste tiden komma att 
träda tillbaka som indisk vice ko-
ming. 

Det är icke uteslutet, att den in
diska situationen tvingar England till 
en omläggning av sin Orientpolitik. 
Man får måhända bevittna det upp
byggliga skådespelet, att ententen 
mildrar den turkiska freden, under 
det att dess kristna vedersakare, 
Tyskland, Österrike, Ungern och 
Bulgarien förvägras barmhärtighet. 

Gör den neutrala världen sig reda 
för vilken fruktansvärd guldåderlåt
ning Tyskland med korta intervaller 
underkastas, 31 miljoner guldmark 
var tionde dag? En dag måste ju för
blödning inträffa! 

En uppseendeväckande händelse, 
stående i samband med skadestånds
frågan, har i dagarne inträffat, i det 
att Förenta t-S täter na gjort anspråk 
på en miljard guldmark av det tyska 
skadeståndet, att utgå innan andra 
utbetalningar göras Under ett år 
skola alltså de europeiska staterna 
vara avstängda från det tyska guld-
tillflödet. Vad är Amerikas syfte-

|mål? Möjligen vill U. S. A. ge de 
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europeiska ententemakterna en helt 
säkert välbehövlig lektion i sparsam
het genom att åtminstone under ett 
år tvinga dem att uppgöra sina ut
giftsstater på ett sätt, som svarar mot 
de egna inkomsterna — det av Tysk
land utpressade guldet lockar till et' 

fördärvligt slöseri 
Genuakonferensen öppnas enligt 

programmet den 10 april. Möjligt ar 
dock att den uppskjutes på obestämd 

tid. 
Under det att det hungrande Rys5' 

land går som tiggare vid de olik3 

ländernas dörr, nedlägger sovjetreg« 
ringen svindlande belopp på rustßio 
gar och har under fanorna en müj011 

här. Polen och randstaterna fruk'3 

ett angrepp. 
I Sydafrika har en vid guldgruvor 

na utbruten strejk avslöjat sig som elt 

med ryskt guld financierat uppr° 
med den röda terrorns alla fasor. Re 

geringstrupperna synas tillräck ig 

starka för att återställa ordningen-
För övrigt meddelas om oro, jätt®. 

lockouter, upprorsrörelser och jaS 

ning från alla håll. 
Som en motvikt till utr'kesP0' 

kens alla små och stora j obsposter 

meddelas, att enligt samstämm3"^ 
rapporter från England, Amerika o 

Frankrike bättre tider äro i ant'l°^.|j 

de. Företagsamheten har va^na' ^ 
liv, industrien kommit i gång- ^j^l! 

lösheten börjat minskas. 'Urell]an(l! 
väl snart komma även till vårt 

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

Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
varje afton kl. 8: 

KÄRLEKEN VAKNAR. 
Operett 1 3 akter av Edward Kumrike. 

Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

Riddar Blåskäggs åttonde hustru. 

IVlya Teatern. 
Varje afton kl. 7,30: 

BARKEN MARGARETA. 

rnuHDiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Lorensbergsteatern i Göteborg hade 

den 16 mars premiär på det franska 
lustspelet »Riddar Blåskäggs åttonde 
hustru», en parisisk fars vilken dock 

genom sina litterära förtjänster, sin 
med god psykologisk blick gjorda 

människoskildring betydligt höjer sig 
över de pjäser, som eljes falla under 
denna rubrik. I den kvinnliga hu 
vudrollen briljerade Karin Molander* 
väl sekunderad av övriga medspe* 

lande. 

Stora Teatern i Göteborg har uns 
der veckan premiär på Edv. Kiin» 
nekes operett »Kärleken vaknar» och 

Nya Teatern vinner fortfarande vackra 

segrar med »Barken Margareta», som 

i snart tre månader stått på program« 
met, ett fullständigt teaterrekord. 

* 

Stockholm d. 15 mars. 

På Dramatiska teatern gavs för ett 
par dagar sedan en svensk premiär. 
Vi böra ju ha känsla för det ganska 
klena och villfarande barnet den sven
ska dramatiken, annars vore det nä-
ranog mest lockande att inte tala om 
detta Ernst Didrings nya stycke. Skå
despelet Pension Bellevue för oss in i 
en krets av vinddrivna f.rån skilda 
länder — ha vi inte snart fått nog av 
krigsmiljöer? Den unga dottern till 
en tysk-baltisk grevinna har tagit plats 
som uppasserska på ett hotell, där hon 
träffar "Den okände", som lockar 
henne med sig ut i världen till ett 
äventyrens liv bort från modern och 
eländet. Den enkla handlingen kun
de måhända inneburit något om inte 
dialogen varit de alldagliga och slitna 
talesättens. Nog veta vi vid det här 
laget vad de "nya rika" äro för några 
utan en skildring, och nog känna vi 
till att "jazz och åter jazz" behärskar 
nöjeslivet. Moderns gest. att slita 
sönder de sedlar dottern vill ge hen
ne är just inte heller någon ny uppfin
ning. De spelande gjorde mer än 
stycket förtjänade, Harriet Bosse var 
dock mera servitris än. grevinna. Lars 
Hansson hade sin andra roll på den
na teater, en ung, utfattig rysk fur
ste, söndersliten, en tragisk pratma-
kare, hysterisk som nästan endast 
Lars Hansson kan spela honom. Hans 
ansikte var underbart : än virrigt av 
bittert gyckel, än ädelt vackert i stel
nad smärta. Ellen Appelberg gav 
som en slagfärdig polska i en enda 
scen ett litet mästerstycke av sund 
naturlighet, man kom att tänka på de 
ryska skådespelerskor vi nyss sett 
här. Var någon lärdom hämtad från 
detta håll, innehöll framställningen 
icke mindre konst för det. 

5. 

Misstanken. 
För Kvinnornas Tidning av 

E. Berger. 

Den tidiga våren hade fått bakläxa 
och stormen ven kring knutarne. 

Gamle översten satt i en låg fåtölj 
framför brasan med den onda foten 
på en pall för att söka fånga den väl
görande värmen. 

Hans syster, gamla majorskan, torr 
och mager, satt, också hon, inkrupen 
i en fåtölj inom räckhåll för elds-
värmen. 

Översten såg på henne från sidan 
och det maliciösa leendet i hans mun
vinklar framträdde skarpare än van
ligt. 

Så hon såg ut i sin sotsvarta änke
dräkt ! Lik en gammal korp som sla
git ihop de ruggiga vingarne om sig 
till skydd mot ålderns kyla ! Och hon 
hade en gång varit en skönhet, en 
verklig skönhet ! 

Den långa tystnaden klövs av ma
jorskans knivskarpa stämma: 

— Du, gudar, vad det är skönt hos 
dig, Wilhelm! Det var för otäckt 
där hemma. Eberhard spökade — 

Översten, skakade av ett tyst skratt. 
— Det är ett faktum. Jag hörde 

hans tunga släpande steg där inne i 
arbetsrummet, hans hostning. Det 
knarrade i hans länstol och jag var 
rädd ! 

•— Det onda samvetet, anmärkte 
översten torrt. Ja, det kan nog hända, 
att de döda bli lite klarsyntare än här, 
och att de kunna kasta en blick bak
om kulisserna i den avslutade livsko
medien. Det är kanske inte så ra
sande trevligt för en sörjande änka — 

— Du menar älskare? sade major
skan och vände sitt ansikte mot bro
dern. De ännu vackra ögonen lyste i 

Fru Gerda Lundequist-Dahlström 
har i dagarna på Svenska teatern i 
Stockholm firat en ny stor seger i sin 
gamla glansroll Tora Parsberg i 
Björnsons bekanta skådespel. För 
alla dem, som från tidigare uppträ
danden bevarat minnet av denna 
djupt gripande och minnesvärda pre
station, blev intrycket av återseendet 
så mycket mera helgjutet som Paul 
Langes roll innehades av hr Anders 
de Wahl. Vad dessa båda sceniska 
konstnärer tillsammans skapat ; 
detta politiska drama hör till det oför
glömliga. Två konträra, men fullt ut 
lika höga och aristokratiska gestalter : 
mannen av idel hjärna och nerver, 
som delar den noblare personlighetens 
öde att gå under bland hänsynslösare 
och mindre nogräknade element, och 
kvinnan, som med känslans högsta in
telligens och ömhet kämpar att hålla 
honom upprätt för sig och livet, men 
förlorar. Fru Lundequist har mer än 
framställt denna roll — hon har givit 
den en scenisk karaktär, som ingen 
mer i vår samtid torde uppnå. Hur 
futtiga och små förefalla icke de flesta 
tolkningar av kvinnligt kärleksliv gent 
emot hennes Tora Parsberg. Det 
skulle sannolikt verka revolutioneran
de på vårt känsloliv, om vi oftare från 
scenen finge skåda gestalter av sådan 
konstnärlig mognad och balans. Den 
värme varmed huvudstadspubliken 
gav uttryck åt sin glädje över återse
endet visade även på det mest ekla-
tanta sätt vilken rangplats konstnär-
innan intar i dess medvetande — en 
plats som ingen kan fylla med mera 
fullödiga värden än hon. 

22 
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Biograjteatern Palladium i Göteborg. 
Det händer ibland, att den sym 

patiske amerikanske skådespelarens 
House Peters, ansikte framskymtar 
på det fält inom våra filmteatrars 
hank och stör, som i vidsträckt mån 

ker återge den värld som omger 
oss. 

Nu senast innehade House Peters 
huvudrollen i Thomas Ince's iscene 
ring av May Edingtons novell "Läp 
par som ljuga". 

I denna film vilken, som bekant 
gavs förra veckan å Palladium, har 
han visat vad han egentligen kan ge 
i gestaltningskonst. Det är icke.en 
bart skådespelaren utan vilje- och 
känslomänniskan, som här fått sitt 
kanske mäktigaste uttryck. Och sä 
kerligen är han efter dessa represen 
tationer på Palladium publikens för 
klarade favorit. 

eldskenet. — Nåväl, jag hade en och 
dock ingen. Det är en gammal, gam
mal historia och ändå är den inte slut. 
Jag mötte honom några år efter mitt 
giftermål med Eberhard och jag äls
kade honom. Först då lärde jag kän
na kärleken. Den blev aldrig till nå
got, och dock blev den alltt. En enda 
gång kände jag hans läppar mot mina 
— i ett flyktigt avskedsögonblick. 
Tjänsten tvingade honom ut på resa, 
han reste, sände mig några brev, nu 
gulnade av ålder —. Hur många gån
ger har jag inte gråtande begravt mitt 
ansikte i dessa papper, som berörts 
av hans älskade hand! — Var lugn, 
Wilhelm! Familjehedern fick aldrig 
någon fläck. Han dog strax därefter. 
Jag blev aldrig hans, och dock har jag 
alltid varit hans. — Minns du, huru 
tokigt svartsjuk Eberhard var? Han 
hade anledning! Vilken fruktansvärd 
medtävlare han hade i den döde, evigt 
unge! Själv åldrades han, blev flint
skallig, gammal, ful, en gubbe, och 
denne andre strålade av oförgänglig 
ungdom. Eberhard1 hade i sanning 
orsak att hata honom, men också att 
vara honom tacksam. Jag var en tro
gen hustru -— för den andres skull, 
den oförgätlige. Ingen skulle komma 
mellan honom och mig. 

Hon tystnade för ett ögonblick och 
när hon åter talade låg i hennes stäm-

a en ton av blidhet. 
— Mitt öde har dock varit lyckligt. 

Hela livet har han varit min älskade, 
den ende — min hemliga stora kär
lek. Det finns ingen dunkel fläck hos 
detta ljusa minne, inte ett ovänligt 
ord, inget tvivel, inte en förströdd 
blick. Det har varit den gränslösa 
lyckan i en ömsesidig omätlig kärlek. 
Du förstår mig, Wilhelm. Du förlo
rade din älskade hustru så tidigt. Du 
förstår mig alldeles säkert? 

Överstens händer slöto sig hårt om 
stolens armstöd och hans röst hade 
klang av stål. 

- Ja! 
- Du älskade henne, Wilhelm, 

fortfor majorskan och hennes stäm
ma ljöd åter skarp och distinkt. Du 
avgudade henne, jag vet det. Du blev 
ju tokig av sorg. Minns du hur du 
ville sticka ned läkaren, som inte kun 
de rädda henne? Minns du hur du 
hela natten blev liggande på knä vid 
hennes döda kropp? Man berättade 
det för mig — 

- Ja! klingar överstens röst. 
- Sorgen gjorde dig förryckt. 

Minns du, att du sedan inte satte din 
fot i dödsrummet, att du inte var med 
på begravningen, att man hörde dig 
skratta inne i ditt tillstängda rum — 

översten svarar icke. Hans ansik
te är dödsblekt och som skuret i trä, 
men majorskan märker det ej. Han 
ser sig själv komma ut ur dödsrum
met in i salongen. Det är en tung 
grå dag. Posten ligger på bordet och 
överst ett brev till den döda. Han tar 
det. Denna utanskrift är av en mans 
hand, och han känner inte stilen. Den 
tillhör ingen av hennes manliga anför
vanter. Tankarne arbeta långsamt och 
tungt. Kanske brev med denna stil 
kommit förr också? Han är aldrig 
hemma, när posten ett stycke ut på 
föi middagen anländer. Det kan dock 
vara ett affärsbrev, ett helt likgiltigt 
ooh innehållslöst brev. Det kan ock
så vara — Han väger brevet i han
den. Skall han slunga det i elden? 
Vågar han då inte se, vad det inne
håller? Tvivlar han? Har han det 
ringaste skäl, att misstro henne, som 
/ilar därinne? Denna ömma innerliga 
kärlek, detta milda ljusa väsende? 
Om han bränner brevet oläst, skall då 
inte denna smygande misstanke växa 
i styrka och förgifta hans liv — 

Han ; liter upp kuvertet och läser 
brevet. Dess överskrift: "Min älska
de !" Dc tio tolv i synbar brådska 
nedkastade raderna av kärleksbedy
randen och så underskriften, "Gus
taf." 

Göteborgsa^ 
Hvitvaruaffär 

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

O B S !  K Y R K O G A T A N  1 5  O B S !  
y 

Ingen bör underlåta att prova 
Bergmans Enkas, Stockholm, 
smakfulla Oelikatessbrödsorter. 

Skört, närande och utmärkt gott! 

En spiritistisk seance 
med förhinder. 

liden lutar åt mysticismen. 
Intresset för spiritismen, vilket ef

ter ett häftigt uppblossande på 1870-
talet varit nästan fullständigt borta, 
har åter vaknat till starkt liv. Veten
skapen ställer sig icke längre helt av
visande utan underkastar de spiritis-
tiska fenomenen en strängt kritisk 
prövning ooh kommer väl när tiden är 
inne att avkunna sin dom. 

Under tiden experimenterar lek
männen livligt på egen hand. Veten
skapens grundliga undersökningsme
toder komma ej här till användning 
och medierna — begagna sig därav ! 

Här följer en historia som nog har 
sitt intresse. 

Sir Arthur Conan Doyle har skri
vit en intressant liten bok om spiri
tismen, vilken visar den fantasirike 
författaren till "Sherlock Holmes" i 
en ny belysning. Hans nya bok säger 
oss, att han tager saken på allvar. Så
väl han. som hans hustru bevista sean-
cer och söka tränga djupare in i dessa 
mysterier. 

Vid ett tillfälle helt nyligen inbjödo 
de en viss Filson Young, vetenskaps
man, gammal bekant till C. D. och liv
ligt intresserad av dennes nyssnämnda 
bok, till en seance i en av Londons 
förstäder. 

Ett något brokigt sällskap samla
des; en sångerska, sekreteraren i en 
spiritistisk klubb, hustrun till en par
lamentsledamot, en dam som nyligen 
förlorat sin mor o. s. v. Mediet var 
en viss mrs Johnson, som icke gjorde 
intryck av en bildad kvinna. 

Mediet förklarade att de andar hon 
hade "på lager" voro 2 fallna solda
ter. Seancen inleddes med en bön. 
Sedan sjöngos omväxlande andliga 
sånger och varieté-slagdängor, man 
satt i en stor ring c :a 20 personer. 
Framför mediet stod en zink-trumpet 
omkr. 1,20 meter lång, och så släck 
tes ljuset. Rummet var fullständigt 
mörkt. Man borde icke vänta att få 
se något, endast en "psykisk vind" 
skulle blåsa, trumpeten höja sig, lyft 
av andarna, och man skulle höra "an
deröster". > 

Konversationen skulle fortsättas, en 
grammophon spelade och det sjöngs 
som förut omväxlande andliga sånger 
och slagdängor, detta skulle "upp
muntra" andarna. 

Plötsligt hördes _ en mansröst, det 
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SÄGER DAGSPRESSEN 

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

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

var en "ande" och ett längre samtal 
följde med vem som ville taga del 
däri, men det innehöll blott de trivia
laste saker. Konversationen fortsat
tes tills man hörde "anden" knacka 
med naglarne mot trumpeten, och så 
sjöngs åter en varieté-sång. "Sedan 
kom "anden" n :r 2, ooh ungefär sam
ma historia upprepades. 

Mr Filson Young, som hade ett fint 
öra för tongångar i rösten, tyckte sig 
märka, att de båda manliga andarne 
hade ett par tonfall, som påminde om 
mediet. Ännu ett par andra "andar" 
uppträdde. Först hördes en barna
röst, vilken sekreteraren i spiritist-
klubben förklarade tillhöra hans lilla 
döda flicka. Så kom en kort paus, mer 
"omväxlande" sång, och så hördes en 
låg röst, kvinnlig, men oartikulerad. 
För att uppmuntra anden, mer sång, 
och någon viskade till damen i sorg
dräkt, att rösten var hennes mors, 
som sökte tala med henne. Damen 
frågade: "är det du, mor?" och en 
ytterst svag röst svarade. Samtalet 
fortsattes med intetsägande frågor 
och svar. "Uppmuntra henne", — 
sade mediet —• "kanske hon vidrör 
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Översten lutar sig med slutna ögon 
tungt tillbaka i fåtöljen. Hans an
sikte återspeglar det outsläckliga hat 
han känner mot den döda, detta hat 
som han närt med sitt bottenlösa elän
de, sin vilda förtvivlan, sitt förakt, 
sin vedervilja — 

- - Bur gränslöst hon älskade dig, 
ekar majorskans skarpa stämma 
tystnaden. — Jag vet det! Jag var 
her.nes förtrogna. Andra fann din 
sorg förryckt, men aldrig jag. Eber
hard förstod dig inte. Han bedyrade 
att du inte älskat din hustru. Att du 

tröstade dig skandalöst lätt. Han för
säkrade, att man såg dig på alldeles 
omöjliga ställen. Du behöver inte för
svara dig. Jag vet aft det var fabler. 

Översten 1er sitt iskalla löje och 
kramar om armstöden än hårdare. 
Den gode Eberhard har inte farit 
med osanning. Allt har blivit gjort 
för att hjälpa detta plågade bedragna 
hjärta, för att förhärda det, göra det 
okänsligt, stenhårt, för att fördärva 
det — 

— Hon var en älsklig ung män
niska, tar majorskan åter upp. Hon 
älskade själv och gav mig sin hjälp i 
min stora vånda. Du minns ju Eber
hard som yngre, ett vilddjur, en 
Othello — och alltid på spaning ! 
Han, den andre, vågade inte sända 
sina få brev direkt till mig, de gingo 
till din hustru och hon gav mig dem. 

Översten lyfter sig till hälften upp 
ur stolen och vänder ansiktet mot 
systern. 

Ett skrik tränger över majorskans 
läppar. 

— Wilhelm, du är sjuk! 
— Namnet? stammar han. Din äls

kares förbannade namn? 
— Gustaf — men, Wilhelm — vad 

år — åh, Wilhelm! 
Gamle överstén jämrar sig sakta 

vrider sig åt sidan och faller ihop 
fåtöljen. 

Mr Young, som under tiden blivit 
mer och mer misstänksam, lade lätt 
sin hand på damens armbåge, knä och 
axel, och hon, övertygad att det var 
modern, bad skälvande anden att tala 

mera. Mr Young kände framför sig 
med handen och fann t,rumpetens 
större öppning just framför damen 
ifråga. Ytterst försiktigt tog han den 
i handen, andra ändan släpptes ögon
blickligen, och mr Young lade trum
peten ljudlöst bakom sin stol. Inga 
mer anderöster hördes den eftermid
dagen, fast sällskapet satt kvar c:a 
40 min. Trumpeten blev under det 
rådande mörkret transporterad tillba- ; 
ka till sin plats lika ljudlöst som den 
blivit borttagen, och låg mitt i cirkeln, 
när ljuset tändes igen. Innan delta- ; 
garne lämnade huset sad'e nu mr ; 
Young till damen i sorgdräkt : "Jag ; 
anser det för min plikt, att säga er, j 
att den som vidrörde er, var icke er ; 
fru mor utan jag, och att rösten som 
talade var mrs Johnson." 

Efterspelet var en skarp brevväx
ling mellan mr Filson Young och Co
nan Doyle, men det var den senare, 

Av 

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

(12) 

Evelyn hade fått på sin lott att de
korera balsalen, ooh det hade 'blivit 
lunch-tid, innan hon och hennes med
hjälpare hunnit drapera både galleri
erna och trappuppgången. De hade 
bundit guirlander kring alla dörrar 
av grönt från granskog och drivhus, 
med här och där instuckna buketter 
av röda, vita och gula blommor. 

"Det är mycket vackert", sade mrs 
Merrington vid lunchen, "men jag 
önskar du hade satt något grönt kring 
gobelinen över trappan. Där tyckes 
fattas något." 

"Men mamma, jag har inte blom
mor nog, och bara granris runt om
kring den urblekta tavlan skulle se 
ut som begravning." 

"Skulle det inte se vackert ut med 
vilda påskliljor?" föreslog mademoi

selle Exe. "Där finns massvis borta 
vid bokarna." 

"Jo, det kunde nog duga", sade 
Evelyn något långdraget. "Jag skall 
säga, hur det är, jag tycker den tav
lan är så avskyvärd, att jag alls ingen 
lust har att dekorera den." 

"Avskyvärd tavla! Men kära Eve
lyn !" upprepade mrs Merrington, "det 
är en mycket värdefull vävnad och 
högt värderad av kännare. Mr Davies 
säger, att han aldrig sett en gobelin 
från den perioden så väl bibehållen." 

"Det är ämnet jag tycker illa om. 

Jag hatar Judith." 
"Varför hatar du henne?" sade 

mademoiselle Exe. 
"För att hon dödade Holofernes 

på ett så falskt sätt." 
"Kanske det var det enda sätt, var

på hon kunde komma åt att döda ho
nom." 

"Varför skulle hon mörda honom 
alls?" 

"Han var en grym fiende till hen
nes folk." 

"Du tyckes glömma, Evelyn", sade 
hennes mor i en ton av starkt miss
nöje, "att Judith inte var någon van
lig människa." 
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Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen-

LEDAMÖTERNA i 
Understödskassan för kvinnliga 

handlande i Göteborg 
kallas härmed till allmänt sammanträde i 
Fröken Beda Wedlins Modesalong, Östra 
Hamngatan 33, 1 tr. upp, måndagen den 27 
innevarande mars månad kl. 7.so e. m., 
därvid styrelsens och revisorernas berättelser 

föredragas. Göteborg den 1 mars 1922 

STYRELSEN. 

9 
Kvinnornas Tidning har sagt sina 

läsarinnor många angenäma sannin
gar, men omjbyte1 förnjöjer, och nu 

•kommer en obehaglig sanning, för

medlad till redaktionen av en med
arbetare, som fått den hos chefen för 
Göteborgs arbetsförmedlingsanstalt, 

kapten Kruse. Den är tillämplig icke 

blott på kvinnorna i Göteborg utan 

även på alla andra. 
Vad gäller saken? Tjänarinnebety-

gen! 
Inte sannt, det husmoderliga sam

vetet känner sig genast träffat, men 

också ögonblickligen redo till, icke ett 
verkligt försvar, vilket ju skulle ställa 

sig kvistigt nog, men till ett uppräk

nande av en hel rad förmildrande om
ständigheter. Låt oss emellertid först 
taga reda på vad kapten Kruse på sitt 

lugna, sakliga sätt har att anföra : 
"En stor olägenhet för den offent

liga arbetsförmedlingen är", säger 
han, "den bristande samvetsgrannhet 

varmed tjänstebetyg i allmänhet av-

som absolut vägrade att tro på någon 

'"avslöjad humbug", tvärtom hade mr 
Young genom sin oförskämda in

blandning förstört hela seancen ! I sitt 

inledningstal till seancen hade Conan 

Doyle sagt : "antingen är detta det 
mest gripande allvarliga i världen, el

ler ock är det den största hädelse", 

och däri hade han nog rätt ! 
Icke ett mörkt rum med psykisk 

vind, hymner och slagdängor eller ett 

medium av mrs Johnsons kaliber kan 

sätta oss i förbindelse med den andra 

världen, men väl Guds egen sol och 
vind på heden, i skogen, eller bland 

levande sympatiska vänner ; nära, 

mycket nära kunna vi då vara till de 

älskade på andra sidan. 
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Till Sveriges Kvinnor! 
G i v  " h o n o m "  e t t  
gott råd, att använda 

WILKES 
HATTAR 
O b s! Garantimärke 
m e d f ö l j e r  v a r j e  h a t t  

fattas. Särskilt bland tjänstflickorna 

har det kommit därhän, att betygen 
numera knappast ha något värde alls. 

Det har förekommit fall, då tjänare, 
som på grund av svåra förseelser måst 
avskedas från flera olika platser, dock 

kunnat förete de vackraste betyg från 
dessa. Ett sådant låt-gå-system ver
kar i hög grad demoraliserande på 

tjänarne, och arbetsgivarne själva bli 

i sista hand lidande därpå. För ar
betsförmedlingskontoren är detta o-
efterrättliga system en ständig källa 
till misstag och förvecklingar i deras 
verksamhet som mellanhand mellan 
husmödrarne och tjänarinnorna. v i 

tillhandahålla fritt betygsformulär, 
lätta att fylla i och med olika betygs
grader, men husmödrarne underlåta 

att begagna sig av dem." 
Låt oss erkänna, att den förebrå

else mot husmödrarne, som ligger i 

detta uttalande, är berättigad, och låt 
oss sedan se om den förklaring de 

lämna kan stå sig inför en ärlig pröv

ning ! 
Husmodern säger : Det är odrägligt 

att skriva betyg. Man vet inte hur 
man skall avfatta dem, och så tillgri
per man, även om de innehålla en 

skriande osanning, de gamla kända 
vackra uttrycken : — "till min stora 

belåtenhet på ett enastående mönster

gillt sätt utfört sina mångahanda å-
ligganden, vårföre hon på det allra 
varmaste härmed varder en och var 

på det bästa rekommenderad". 
Eller också säger husmodern: Jag 

är en god människa och jag vill glöm
ma all den bittra förargelse Soffi 

gjort mig. Jag vill inte genom ett 

sanningsenligt betyg göra det svårt 

för den stackars varelsen att få en 
ny anställning. En annan husmoder 
med fastare hand skall kanske lyckas 

att göra människa av henne. Kan
hända kan det rycka upp henne och 

väcka hennes ambition, om hon far 

ett riktigt vackert betyg. Hon skall 

få det! 
Husmodern kanske också säger så 

här: — Jag erkänner, att jag alltid 

skriver vackra betyg. Man kommer 

lättast ifrån saken på det sättet och 

slipper att se sura miner —-

Är försvaret gott? Vad är det hus

mödrarne göra? Precis vad kapten 

Kruse säger ! De göra de goda bety

gen för de verkligt präktiga tjänarin

norna till värdelösa papperslappar, de 

beröva sig själva det medel att i upp

fostrande riktning påverka de dåliga 

tjänarinneelementen, vilket ligger i 
det underkännande betyget och, slut

ligen, skada de varandra genom att 

narra på varandra dåligt tjänstefolk. 

När man skriver under ett intyg, 

vars innehåll man med sitt ärliga 

namn går i god för, gör man det ju 

alltid i känslan av ansvar, och hela 
ens rättsmedvetande uppreser sig mot 

tanken, att man med sin underskrift 

skulle vitsorda en osanning. Man 

Den underbara glansen som 
'Zelos Aluminiumputs" åstad
kommer vid putsning av aluminiumkärl, 
gör det välkommet i varje hem. Pris en
dast 45 öre. 

Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

Understödskassan för 
kvinnliga handlande 

i Göteborg. 
I början av år 1919 framkommo ett 

20-tal av Göteborgs främsta affärs-
drivande damer med fröken Maria 
Wennerholm och fru Olivia Olsson-
Wessman i spetsen med ett förslag 
om bildandet av en kassa med ända
mål att lämna understöd till aktnings-
zärda kvinnliga handlande, som idkat 
affärsrörelse inom Göteborg under 
minst -5 är, och som oaktat ihärdigt 
hederligt arbete kommit på ekono-
nils k!: obestånd och sålunda råkat i 
behövande omständigheter. Efter 
några förberedande sammanträden 
konstituerades den 22 maj 1919 "Un
derstödskassan för kvinnliga handlan
de i Göteborg. Den vackra idén hade 
rönt välvilligt mottagande inom sam
hället. Vid det konstituerande sam
manträdet kunde interimsstyrelsen 
meddela, att donationer å tillsammans 
kr. 21,775 : — hade överlämnats. Om
kring 200 ledamöter hade antecknats. 
Stadgarna föreskriva, att understöds-
kassans verksamhet med utlämnande 
av understöd ej får börja förrän ett 
kapital av 25,000:— kr. samlats. 
Detta belopp ernåddes under första 
året, så att styrelsen såg sig i stånd 
att redan till julen 1919 kunna som 
julgåva utdela ett mindre belopp till 
behövande kvinnliga f. d. handlande. 
Kassans behållning vid 1919 års slut 
yar kronor 34,632 : — och 1920 kro
nor 42,160 : —. 

Understödskassan har nu utsänt sin 
årsberättelse för 1921, dess tredje 
verksamhetsår. Av densamma fram
går, att inkomsterna utgjorde kronor 
6,899 : 02, varav influtna avgifter kr. 
2,595 : —, och donationer kr. 1,005 : — 
Utgifterna voro kr. 2,259 : 60, varav 
utdelade understöd kr. 1,275:—. 
Överskottet för året utgjorde kronor 
4,639 : 42 och behållningen vid årets 
slut kronor 46,799:93. 

Sedan understödskassan år 1919 
stiftades har den erhållit i donationer 
och gåvor kronor 31,855 :—. 

Understödskassan kan även för 
1921 glädja sig åt ett jämförelsevis 
gott resultat àv sin verksamhet. I de 
nu rådande bekymmersamma -tiderna^. 
då kontanterna äro så svåråtkomliga, 
torde det för en och annan vara nog 
så vanskligt att reda alla utgifter. 
Ledamöterna i understödskassan ha
va förbundit sig att under 10 år be
tala en årsavgift av 15 kr., och det 
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• • • • • • • • • 

DAMER, SEN HIT! 
Champonering med frisering utfores 

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

Andrées Damfrisersalong 
(Inneh. Anna Smitt). 2:a Långgatan 32. 

Tel. 42259. Närmaste spårvägshällplats: 
Värmlandsgatan. 

• lof Asklunds 

Bröd 
k Det ärbästj 

år att hoppas, att denna lilla avgift 
ej må avskräcka. Inbetalningen kan 
uppskjutas till lämplig tid, och som 
ändamålet ju är det bästa, nämligen 
att hjälpa nödställda kolleger, bör det 
vara en hederssak att uppfylla denna 
lilla förpliktelse. 

Av annons i dagens tidning fram
går, att allmänt sammanträde äger 
rum å fröken Beda Wedlins modesa
long, Östra Hamngatan 33, 1 tr. upp, 
måndagen den 27 mars kl. 7,30 e. m. 

skulle icke under några förhållanden 

vilja göra det, icke av bekvämlighets

hänsyn, icke för att man är en god 
människa och icke heller för att slippa 
se sura miner. 

Varför ej vara lika rakryggad, lika 

korrekt, ansvarskännande och nog

räknad när namnet skrives under ett 

betyg? 

AUG. SJÖBERG 
(FD.SILFVERSPARRES) ,, 
"/©GÖTEBORGS® (è 

M' 

GÖTEBORG 
TELEFONER* 4258 

BOSTADEN 5275 

Fritz Bruce's 
F  o t o g r a f i a t e l i e r  

REKOMMENDERAS 

Kungsgatan 57 :: Göteborg 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 

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

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 JÇorsgalan 15 

Annonsen. 

Professorskan Bergmans bergfast 

grundade goda rykte hår fått ett frå

getecken efter sig. 
Det gick till så här : 
Hon reste till en badort för att re-

kreera sig. Det är nämligen både ar

betsamt och tålamodsprövande att va

ra gift med en professor, vars vidun

derligt stora vetande är parat med 
en över alla gränser gående tank

spriddhet. 
Professorn å sin sida flackade om

kring på landsbygden och letade reda 

på gamla murkna stubbar, vilka han 

undersökte med sitt förstoringsglas 

v: 

i> Blomstervärner Ç 
giv sjaka och andra 
som Ni känner 
då och då en blomsterkorg; 
Vid griftefärd 
med blomstergärd 
Ni mildrar hjärtats sorg. 

A. SlDÖFF NILSSONS 
Blomsteraffär 

Linnégatan 31 — Tel. 405 72 

Spisbröd 
frän GÖTEBORGS ÅNGBAGEBl 

F r ä m s t  i  s k ö r h e t  o c h  s m a k  

Extra Prima Press- och Droppäkta 

Damkläde 
i ett flertal moderna färger 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAG R, 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2 dra vån. 
Öppet 8—7. 

~~och BOKSAMLINGAR 
köpas av 

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

LINNÉ A HULTÉNS 

Kurser i Klädsöm 
Anmälningar till vârkursen 6 Mars—24 
April mottagas dagligen i lokalen Kungs-
portsavenyen 27, 3:dje vän. kl. 12 3 
och 6—8. Telefon 20604. 

FÄRSKT och RÖKT 

Renkött, Höns, Kycklinn 
samt allt slags Vildt till 
dagens lägsta priser uti 

E. Björks Vildtaffär 
Tel. 1648, 20834. St .  Saluha!len1. 

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 

Medicinsk 
iii!iiiiiiiiitiinniii!iiii!i!iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniii " ®.a ssa8« 

och  medicinska 
h u v u d b a d  med och utan elektricitet. 

Ansiktsbehandling, Manicuie. Pedicure. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Qustafsgatan 16. Telf. 15420 

— hans vetenskapliga kärlek hänför

de sig nämligen till svampväxter, o-

synliga för det obeväpnade ögat. Men 

han hade svårt att reda sig på egen 

hand, han förlade sina papper, hitta

de inte sitt förstoringsglas och baga

get råkade på villovägar. Ursinnig 
över alla dessa odrägligheter beslöt 

han tillkalla sin hustru — han hade 
glömt till vilken badort hon rest ! ! ! 

Så fick han en ljus idé och annon

serade i landets största tidningar un

der rubriken borttappat : 

Kära Leontine, var är du? Kom 

tillbaka — allt är glömt och förgä

tet ! 
Theobald Bergman, 

Professor. 

Vem är företagsam? 

De som svara "ja" på denna frå

ga torde observera annonsen på 2 :lra 

sidan om livförsäkringsagenturer. 

Många män göra sig mycket goda in

komster som livförsäkringsagenter. 

Det går inte för kvinnan, säger ni. 

Har ni tagit reda på den rätta meto
den och sedan försökt? Gör det och 

ni får en annan uppfattning! 

HÄMORROIDER.  
Försvinna absolut efter några dagars an

vändning av Hämosalvan, gammal beprö
vad huskur. Finnes i alla välsorterade 
färg- & kemikalieaffärer samt mot postför
skott från Tekniska fabr. Elefanten. Åbeiopa 
denna tidning. Göteborg. Tel. 104 70. 

Amalia Gustafsson! 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 

rekommenderas. Tel. 1976. 

FOR VÅREN 

Skodon stor sortering i utmärkta 
kvalitéer ocn passformer. 
— Eleganta modeller. -

Platsens lägsta priser> 

Wim. Kaesens Eftr. 
Vallgatan 24. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor 

Tel. 8578, 3699 

ARLA MJÖLKSERVER1UG 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

"Lyckligtvis inte", anmärkte mr 

Merrington torrt, jag skulle hälst ve

lat slippa möta henne i sällskapslivet." 
"Ja, vem vet monsieur, om ni inte 

hade i henne funnit en både behaglig 

och underhållande dam, om ni mött 

henne i sällskapslivet", sade made

moiselle Exe med ett småleende. 
Men nu var mrs Merrington all-

.varsamt ond : "Jag tycker inte det är 

rätt att tala om personer ur bibeln, 
som om de vore vanliga levande 

människor lik oss själva, och vi veta 

att Judith måste ha varit en god män

niska, ty bibeln kallar henne 'välsig

nad'." 
I den tystnad som följde lyckades 

Freddy göra sig hörd. 1 vå gånger 

förut under de sista tre minuterna 

hade han fått snubbor för att han 

avbröt de äldres samtal, men nu hör

des' hans röst : 
"Mamma, jag kan hämta påskliljor 

åt Evelyn. Där finns hela lass nere 

vid bokarna." 
De små flickorna voro lika tjänst

aktiga. 
"För allt i världen låt dem bara 

gå", sade mr Merrington, som blivit 

bannlyst från sitt kontor till ett rum 

just under skolrummet, "och låt dem 

stanna ute så länge som möjligt." 
"Kära du, hur kan du föreslå nå

got sådant", sade mrs Merrington. 

"Tvärtom, de måste skynda sig hem, 

för Freddy tycks ha' något snuva. 

Jo, min älskling, det är nog så, jag 

hörde dig nysa i morse. Mademoi

selle, det är nog bäst ni går med dem. 

Jag skall se till Winifred i e. m." 
"Jag går också med", sade Evelyn, 

glad åt utsikten att få tala ensam med 

mademoiselle Exe. 
Följaktligen — omkring klockan 

tre •—• begav sig den lilla expeditionen 

på väg. Först var dispyt vilken väg 

de skulle gå. Freddy ville nödvändigt 

att de skulle gå till "bokarna" genom 
hela parken, förbi skogvaktarhuset, 

och ett stycke nedåt Winchestervägen. 
Men då denna väg var minst tre 

gånger så lång som den andra, och 

Freddys enda grund för att välja den, 

var en vessla, som han lät uppfostra 

hos skogvaktaren, så blev hans för

slag förkastat med förkrossande en

hällighet. De gingo bakom huvud

byggnaden genom buskagerna och 

köksträdgården ut i parken. En liten 

gångstig ledde tvärs över en äng, och 

så klättrade de över en hög stätta 
och befunno sig i en liten "skog" i 

skogen, och denna bestod av en bred 

allé präktiga gamla träd, när och fjär

ran beryktade för sin skönhet och all

mänt bekanta under namnet "bokar
na". Den mossiga marken, var ännu 

täckt av fjorårets kopparfärgade löv, 

men överallt stucko påskliljorna upp 

sina gyllene huvud och bildade stora 

kvastar. Barnen kastade sig förtjus

ta in i snåren, och kämpade sig genom 

björnbärs- och enris under indiantjut 

och mycket onödigt arbete. Evelyn 

och mademoiselle Exe höllo sig i bör

jan till gångstigen och samlade blom

morna, som växte massvis på båda 

sidor, tills deras korgar voro över

fulla och de kommit till det ställe, 

där bokalléen utmynnade i landsvä

gen. 

Här satte de sig på en trädrot för 

att vänta på barnen. Det var en stilla, 

mild dag. Molnen hade hängt tunga 

och låga sedan morgonen. På kvällen 

komme säkert regn. Men där de sutto 

kunde de ingenting se av himlen, då 

ett ogenomträngligt nätverk av grenar 

och stammar över och omkring dem 
hindrade varje utsikt. Just nedtill var 

en öppning, som tillät en blick på en 

slät vit väg, den bruna häcken och 

längre bort vissnad ooh brunsvart 

gräsvall, medan färgerna längre bort 

förtonade sig och bildade en molnblå 

horizont av fjärran skogar. Made

moiselle Exe med hakan stödd i han

den blickade tankfullt mot vägen, och 

Evelyn med ögonen på lärarinnan sa

de sig: "Nu är rätta ögonblicket! 

Men hur skall jag börja?" 

Det var mademoiselle Exe som bör
jade. 

"Detta är väl den vägen jag kom 

från Winchester?" 

"Ja, mademoiselle." 
"Winchester ligger åt höger från 

oss, icke sannt?" 

"Jo, mademoiselle." 
"Och Lingford och slottet Ling-

ford ligga åt motsatt sida, men vid 

samma väg, är det inte så?" 
"Jo, mademoiselle. Det är obegrip

ligt, hur väl ni redan känner till trak

ten. Ni måtte ha ett underbart lokal
sinne." 

"Det är en förmåga, som jag myc

ket övat, och som jag finner mycket 
nyttig." 

"Hur så? mademoiselle." 

"Åhjo, jag har varit tvungen att 

hitta min väg på besynnerliga ställen 

och vid alla olika timmar. Dag och 

natt, och ofta hade det varit farligt 

att fråga vägen." 

Evelyn hade hört många besynner

liga saker yttras av mademoiselle 

Exe, så att sällan något nu förvånade 

henne, men detta sista var ändå ovan

ligt nog att rättfärdiga hennes an

märkning : 

"Men mademoiselle, ert liv måtte 

nog ändå ha varit bra olikt andra 

lärarinnors?" 

Mademoiselle Exe svarade efter en 
kort paus : 

"Jag) har inte alltid varit guver
nant." 

"Äh !" 

"En tid var jag sjuksköterska." 

"Verkligen!" 

"Förut hade jag varit tvätterska." 

"Mademoiselle ? Omöjligt !" 

"Inte alls omöjligt, och jag var till 

och med en skicklig tvätterska, det 

kan jag försäkra dig." 

"Men mademoiselle, ni som har en 

så utmärkt uppfostran och stora ta

langer kunde säkert ha funnit ett be

kvämare sätt att — att förtjäna 

pengar." 
"Det var inte för att förtjäna Pel1" 

gar." 
"Men var i all världen kunde-" 

förlåt, mademoiselle." 
"Du 'behöver visst inte be om för-

låtelse, kära barn, sade mademoiselle 

Exe, och lät sin hand ett ögonblick 

glida smekande nedåt Evelyns arm-

Jag skall gärna berätta dig så mycke' 

om mig själv och mitt liv, som Ja» 
har rättighet till. Jag håller av dig> 

fortsatte hon, och begagnade det 

franska ordet 'aimer'. Du är en 
de få blommor som jag funnit Pa 

mitt livs steniga väg. Kära lilla blom 
ma, när vi icke mer äro tillsammans, 

tänk milt om mig." 
"Käraste mademoiselle", utropa e 

Evelyn, genast intagen och överrurnp 

lad av den äldre kvinnans oeniot 

ståndliga tjusnings förmåga', "varf°f 

säger ni så? Jag hoppas att vi få vara 

tillsammans länge, länge!" 

(Forts, i nästa n:r ^ 
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INNEHÅLL. 
Riksdagen. 
Fredsmissionen i krigsländerna. 
Kvinnorna och det politiska livet. 
Fastlag och karneval. 
Malört. 
Utlandskrönika. 
Beatrice Dickson 70 år. 
Tanke, vilja, minne. II. 
Bara 150 Mark. 
Ett antikens mästerverk. 
Krigsländernas kvinnor i ekono

miskt betryck. 
Satiriska människor. 
Villovägar. 
Barnens nerver. 
Följetong m. m. 

Fredsmissionen mot folkhatet 
i krigsländerna. 

Ett behjärtansvärt uppslag av Kvinnornas fredsförbund. 

Av Matilda Widegren. 

Riksdagen. 
Till riksdagen har avlåtits proposi

tion med förslag till flera ändringar i 
det för kommunikationsverken gäl

lande lönereglementet. Bl. a. föreslås 

inrättandet av en ny lönegrad för 

kvinnliga befattningshavare, vilken 
skulle placeras under de nuvarande i 
likhet med vad som gälie'r vid stats
departementen och de centrala äm
betsverken. Vidare föreslås inrättan
det av kvinnliga poststationsmästare-

befattningar. 
Första lagutskottet kommer att fö

reslå att förbudsomröstningen företa
ges redan i höst. Mäns och kvinnors 

röster skola därvid räknas var för sig. 

Troligen ligger här bakom ett statis
tiskt intresse. Att rösterna skulle 

komma att värderas olika är fullstän

digt uteslutet. 

Man väntar att statsutskottet icke 

skall bli färdigt med sitt huvudbetän

kande i arbetslöshetsfrågan förrän ef
ter påsk. De redan beviljade 20 mil

jonerna lära emellertid redan vara 

förbrukade, vårföre riksdagen inom 

kort torde föreläggas förslag om be
viljande av ett nytt förskott, enligt 
uPPgift 10 miljoner kr. Härigenom 
skulle den fruktade stora uppgörelsen 

i denna fråga mellan de borgerliga 

partierna och bönderna å ena sidan 
samt socialdemokraterna å den andra 

uppskjutas någon månad, en för alla 

parter synnerligen välkommen frist. 

MALÖRT. 
Det var en gång en präst, som 

från predikstolen sade sin menighet 

just de sanningar den behövde höra. 

Hans kyrka blev tom. 

* 

At och drick med din vän, men gör 
inga affärer med honom. 

* 

En kvinna ser alltid genom dens 
ögon som hon älskar. 

* 

i\Tär man älskar beundrar man, när 
n'an icke mer älskar — dömer man. 

kärleken är som daggen 
taller på nässlor och rosor. 

den 

Geniet bryter sig en bana -— eller 
b al sen. 

^ ppigheten är rikedomens dotter 
och fattigdomens moder. 

Några medlemmar av "Kvinnor
nas fredsförbund", som för studier i 

fredsfrågan rest på kontinenten i så
väl f. d. entente- som f. d. central 
maktsländer, ha därunder gjort syn

nerligen värdefulla erfarenheter. De 
kommo i beröring med folkhat, av en 
grad, om vilken de förut icke haft 

en aning. Så fingo de från lärare 

håll höra : "Hittills ha vi lärt barnen 

hata i skolan; nu måste vi börja i 
barnkrubban och kindergarten". Och 

en annan gång träffade de en barn
hemsföreståndare, en i många avse
enden förträfflig man, i faders ställe 

för 110 gossar, vilken råkade i ett 

fruktansvärt anfall av raseri, varun
der han skrek : "Vi måste ha ett nytt 
krig, mycket fruktansvärdare än det 

förra, och vi måste ha vårt igen". 

fMen i ruinstäder och på fält och i 
trädgårdar, som ödelagts genom bom
bardement och giftiga gaser, liksom i 

trakter, där svält och farsoter bort
ryckte barnen och ungdomen, lärde 
sig våra resenärer också förstå huru 
ett sådant hat kunde uppkomma. De 
grepos av medlidande för hatets of
fer, och de upphörde att döma. 

Då de sedan framlade sina upp

levelser för ett ombudsmöte i Stock
holm, beslöt detta att till Internatio
nella kvinnoförbundets tredje kon

gress i Wien insända en motion om 
upptagande av fredsmissionsverk

samhet. Man avfattade och översän

de följande resolutionsförslag: 
"Denna internationella kvinnokon

gress beslutar att upptaga ett inten
sivt fredsarbete i sådana gränstrak
ter, där på grund av världskriget och 

dess följder folkhatet hotar att omöj

liggöra en varaktig fred. För arbetet 

föreslås följande riktlinjer: 

Verksamheten skall bedrivas på 

.båda sidor om gränserna och om

fatta : 
1) understödjande av de lokala 

fredsföreningarnas arbete och 

organisation, 
2) direkt påverkan av ungdo

mens fostrare och lärare, 
3') ditsändande a[v fredsarbetare 

från andra länder, samt 
4) ekonomiskt understöd. 

Vid byrån i Geneve skall anord

nas en kurs för utbildning av 

perisoner, som vilja ägna sig åt 
arbetet å sådana särskilt viktiga 

trakter. 

C. I sådana länder, som icke, eller 
blott i mindre mån, lidit av kriget, 

skola penningar insamlas för an
skaffande av medel för arbetets 

bedrivande." 

Då frågan kom före på kongressen 

i Wien, höll ordföranden för den 
svenska avdelningen ett inlednings

anförande och uppläste därefter reso
lutionsförslaget. vilket mottogs med 
allmänt gillande och särskilt varmt 

understöddes från engelskt håll. Där

efter tillsattes en kommitté för freds
missionsarbetet. I denna invaldes 
Matilda Widegren, ordförande (Sve
rige), d':r Ethel Williams (England), 

Gabrielle Duchene (Frankrike), Lida 

Gustava Heymann och d :r Olga Kni-

B 

schewsky (Tyskland) samt Clara Ra-
gaz (Schweiz-). 

Kommittén har hitintills av ekono
miska skäl endast kunnat arbeta me
dels brevväxling. Av samma skäl 
har man ännu ej kunnat börja utbil
dandet av några fredsmissionärer, 
utan man får till en början söka vin
na medverkan av sådana personer 
som redan bedriva hjälpverksamhet i 
de trakter, som här åsyftas, och isyn
nerhet hoppas man mycket av kvä
karna, vilkas arbete säkert redan tjä
nar samma mål. 

Allt hjälparbete är ju ytterst ett 
försoningsarbete, emedan det bidra
ger att återge de lidande deras tro på 
Gud och på det goda hos deras med
människor, men för att få ett slut på 
det hat, som råder mot forna fiender, 
är ett metodiskt tillvägagångssätt 
nödvändigt. 

Kommitténs medlemmar tro, att vi 

böra taga upp vårt arbete mycket 
stilla. Vi måste bli i stånd att tala 
som vän till vän med de föräldrar och 

lärare, på vilka vi vilja utöva infly

tande. De måste få klart för sig, att 
vi förstå deras känslor och icke se 

fariseiskt på dem, men att vi också 
äro övertygade om, att hatet måste 

övervinnas, om det någonsin skall bli 
varaktig fred i världen. 

Mycket har sin rot i okunnig
het, och det är därför av stor vikt, 
att de, som arbeta i av hat hemsökta 
trakter, ha sakliga och goda kunska
per. 

Vi vilja här påvisa några områden, 
där en fredsarbetare bör vara hem
mastadd. 

Han bör ha väl reda på, huru invå
narna i f. d. fiendeländer lidit. Foto
grafier och andra verklighetstrogna 
illustrationer kunna därvid bli till god 
hjälp. Detta är så mycket viktigare, 
som f. d. krigförande ofta veta myc
ket litet om andra nationers lidanden. 
Jag vill anföra några exempel ur min 
egen erfarenhet. En österrikiska, som 
var på besök hos mig, satt försjunken 
i åskådandet av bilder från Frankri
kes förödda provinser. Jag hörde 
henne därunder halvhögt säga för sig 
själv : "Och så kan man undra över, 
att de hata". Vid min vistelse 
Frankrike möttes jag å andra sidan 
av många frågor rörande lidandet i 
Centraleuropa, men också av stort 
medlidnde. 

Men ännu viktigare är det att kun
na berätta om, huru varmhjärtade 
personer ägnat sig åt att lindra forna 
fienders lidanden och sålunda gott-
göra, vad deras maktägande brutit. 
Jag har varit i tillfälle att höra mrs 
Pethick Lawrence (England) inför 
skaror av österrikare berätta om det 
stora protetsmöte, som engelska kvin
nor höllo i London mot blockaden av 
Tyskland efter stilleståndet, och jag 
skall aldrig glömma det tacksamma 
jubel, som strömmade henne till mö
tes. Och på kongressen i Wien upp
trädde en belgisk deputerad, om vil
ken vår ordförande kunde meddela, 
att hon omedelbart efter hemkomsten 
från bortåt fem års civilfångenskap i 
Tyskland genast tog upp arbetet för 

detta lands hungrande barn. Det är 
sådana gärningar, som läka krigets 
sår. 

Slutligen skall det bli vår uppgift 
att få till stånd flygblad och broschy

rer, uppvisande historiska exempel 
på, huru allvarliga tvister mellan na
tioner kunnat uppgöras utan blods
utgjutelse. 

För närvarande är under tryckning 
ett litet flygblad, innehållande en en
gelsk upplaga av den framställning, 
som av en norsk delegerad vid kon
gressen i Wien gavs rörande lösnin
gen av konflikten 1905 mellan Sveri
ge och Norge. Det prydes av en bild 
av fredsmonumentet på riksgränsen, 
och i slutet omtalas det värdefulla 
kulturella samarbete, som nu äger 
rum mellan de försonade folken. Upp
lagan är avsedd för de engelsga och 
irländska sektionerna av W. I.L. P.F. 

Måtte kvinnorna, och även män
nen, mer och mer inse fredsmissio
nens betydelse och i en eller annan 
form stödja densamma! I vårt land 
ha redan flera personer genom läm
nande av smärre bidrag visat sitt in
tresse. En större gåva har kommit 
från vår nordligaste krets, Luleå, som 
anslagit en del av inkomsten från en 
stämningsfull fest, vars behållning 
lämnades till idéella ändamål. Kom
mittén ensam förmår föga, men vi 
hoppas att kunna nå andra, som ha 
förutsättningar att göra mer. 

Vi hoppas och tro, att vår enkla 
fredsmissionsrörelse skall vara en 
ringa början itill ett underbart arbete 
för broderskap mellan folken, till 
förverkligande av det stora löftet 
"Frid på jorden". 

Fastlag och karneval. 
För Kvinnornas Tidning av Gunhild Palmœr. 

Kvinnorna och det 
politiska livet. 

Ledamoten av riksdagens Andra 
kammare fröken Elisabeth Tamm har 
under den gångna veckan på olika 
platser i västra Sverige hållit politis
ka föredrag i liberal riktning. Frö
ken T., känd som en utmärkt talare 
och en politisk kraft av betydenhet, 
har överallt mötts av ett fulltaligt 
auditorium. 

Vi tillåta oss att ur ett föredrag, 
som fröken T. höll i Göteborg, åter
giva ett brottstycke, berörande kvin
nornas deltagande i det politiska livet 
det må nu vara i det ena eller andra 
partiets tjänst: 

"Det är i en sådan tid kvinnorna 
fått rätt och plikt att deltaga i sam
hällsarbetet. Kvinnornas hittillsva
rande rösträttslöshet beror på histo
riska förhållanden. Förr bestod sam
hällsarbetet väsentligen i krig och er
övringar, och där gällde endast män
nens styrka. På den vägen fortsatte 
utvecklingen. Men det fanns många 
andra strömningar, oförenliga med en 
åskådning, byggd enbart på makt. 
Följden blev ett slags tvådelning, en 
skarp skillnad mellan det enskilda och 
det allmänna, det privata och det ge
mensamma. I det förra tar individen 
ut sin rätt, oberoende av kön, men i 
det allmänna har hela tiden föreställ
ningen om kvinnorna som det svagare 
könet levat kvar. 

I och med att personlighetsprinci 
pen trängt igenom även i det allmän
na, har hindret för kvinnornas delta-

"Varför heter det 'fettisdag'?" un
dra barnen rätt ofta, "och varför sä
ger man, att man är inne i 'fastan', 
när fettisdagarna komma — det hör 
väl inte ihop?" 

Nej, det kan så tyckas. Men saken 
förklaras, om man betänker, att där 
ursprungligen blott var fråga om en 

"fet"-tisdag eller fastlagstisdag — 
dagen före den stora fastans inträde 
med "askonsdagen" i påskveckan. 

Söndag, måndag och tisdag i den 
veckan räknades till de egentliga 
"fastlagsdagarna", under vilka man 
borde på alla sätt hålla sig skadeslös 
för de kommande späkningarna under 
Kristi lidandes dagar. Då gällde det 
att äta, dricka och göra sig glad så
som aldrig annars under året, mätt 
av vällevnad1 och rolighet kunde man 
lättare uthärda försakelsernas börda 
för själens frälsnings skull. "Fettis
dagen" var alltså sista dagen, då man 
fick njuta sötman av kött och fläsk. 
Småningom blev "fastlagstiden", be-
redelsetiden, utsträckt till att omfatta 
betydligt större tidrymd än de tre 
första dagarne i påskveckan, där blev 
räknat med veckor istället för dagar, 
då det gällde beredelser till köttets 
späkning för Kristi pinas skull! 

Och allt efter det man fick bättre 
id på sig, kunde både "förplägning 

och rolighet" hinnas med i större di
mensioner. Redan under medeltiden 
firades fastlagstiden med gästabud, 
dans och upptåg, vilka i sin ordning 
gåvo uppslag till söderns "karnevals
fester", än i dag firade och prisade, 
inte minst av åskådande turister. 

"Fastlagsspelen" blevo särskilt 
Tyskland, men även hos oss i Skan
dinavien, ofantligt uppskattade. I 
begynnelsen enkla, lättfattliga lustig
heter utan större scenisk apparat, 
framställde de skämt med allehanda 
företeelser i samhälls, och familjeliv, 
men utvecklades småningom till mer 
omfattande skådespel — historiska 
satirer, romantiska medeltidssagor i 
scenisk dräkt eller didaktiska upp-
byggelsestycken. 

Även vid hoven firades "fastlagen" 
på vedertaget sätt, med glans, och lus
tigheter. "En comedia agerades uppå 
slottet i stora Rikssalen" omtalar 
svenska krönikan av den 5 mars 1595, 

gande bortfallit, och man har förstått, 
att alla krafter måste hjälpas åt att 
resa samhället, så att det bästa hos 
var och en kommer till uttryck och 
allas intressen bli företrädda. Vi 
kvinnor måste nu göra klart för oss, 
att det icke går att i ett slag ändra ett 
föreställningssätt som rått genom år
hundraden. Det är ej borta genom 
ett penndrag och kan ej övervinnas 
förrän det blivit vederlagt av oss själ
va. Detta ökar vårt ansvar, och när 
vi handla, göra vi det icke blott å egna 
vägnar utan å hela vårt släktes. Det 
kanske ökar vår motvilja mot det po
litiska livet, men vi ha ej något val 
längre. Dra vi oss undan ansvaret, 
ha vi handlat i aha fall, i det vi undan
dragit oss att göra vår plikt mot sam
hället. Men det får ej sägas med rätt 
om svenska kvinnor, att de sveko sitt 
folk, när de bäst behövdes." 

och år 1608 firades vid Karl IX hov 
fastlagssöndagen — ehuru präster
skapet tycks ha protesterat! — med 
"ett stort Panket", varefter "drån-

ningen och alt hennes fruntimmer 
dansade fastlagen", såsom det heter. 

Ordet "Karneval" som titel på sö
derns fastlagsnöjen anses ha uppkom

mit av de två latinska orden "caro", 
kött, och "levœre", borttaga — eller 
möjligen av sammansättningen av de 
italienska "carne va-le!" — "kött, far

väl!" Det gällde ju också att försaka 

köttets njutning under 40 hela-dagar, 
enligt katolska kyrkans reglemente. 

En del plägseder vid karnevalsfiran-

det ha för övrigt med sannolikhet sitt 
Ursprung ända från hednatider, då 
vårfester firades på.olika sätt. 

Våra "fastlagsris" ha nog sam

band med de tiderna —- man kan er
inra sig grekernas "thyrsostavar", 
glädjens och vårens budbärare, men 

lika sannolikt alludera de på det ur
gamla bruket att ur vissa träd, som 
ansågos besitta "makt", bryta hälso

bringande kvistar åt sig själv och an

dra. När våra förfäder piskade var
ann med dylika kvistar, skedde det 
alltså i största vänskap och med de 
bästa avsikter ! 

När katolska kyrkan sedermera 
fick hand om saken, blev "fastlagsris" 
något att piska de fromma och bar

nen med på långfredagsmorgon, till 
åminnelse av Kristi lidandes dag — 

fen de granna fjädrarna, som ännu i 

våra da'r pryda fastlagsriset, vittna 
om dess glada ursprung, vars åmin
nelse kyrkan ej kunde plåna ut ! 

Häruppe i våra lutherska länder ha 

vi numera inga karnevalsupptåg att 
muntra oss med i vårbrytningen. 

Men så ha vi inte heller någon späk-
ningens tid att genomleva, och något 

"came, vale" behöver ej av oss utta
las, varken före eller efter "askons
dags" inträde. 

En liten trevlig kvarleva av forna 
tiders festligheter hos oss ha vi i alla 

fall i våra skolors "'fettisdagslov", 
och den traditionella bastanta kosten 

med fläsk i olika fasoner och färska 
vetebullar med mjölk, kanel och soc

ker till, hälsas åtminstone av de yng

re medlemmarna i de flesta hem med 

stor belåtenhet — där ligger liksom 

ett litet skimmer av fest åtminstone 

över tisdagarna i fastlagen än i dag, 
inte sannt? 

AFORISMER 
av Gabriel Th:son Oxenstierna, bror

son till Gabriel O. 

Om du' vill behålla dina vänner, 
måste du vara klok nog att ej låtsas 
märka deras fel och svagheter. 

Vi låta oftare lura oss av vårt eget 
hjärta än av andras list och bedrä
geri. 

* 

Världen tröttnar lätt på dem, som 
börjat tröttna på världen. 

* 

Ett ' osvikligt medel att ej få av
undsmän är att vara utan någon för
tjänst. 
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