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Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tal. 19340. Göteborg. 
(Sitt emot Engelska kyrkan). 

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttändcr. 

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 

FisK-
halkn 

Grönsakstorget 

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

Filial Bazar Alllance. Tel. 15324 

Itter och mer 

M-tvålen 
övertygas den ärade allmänheten om att 

VllV ~ 
i varje välsor
terad affär. 

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

© 
Vollmers - Meeths' 

T H E S  A L O N G  

K o n s e r t e r  V »  1 — 3  o .  v » 5 - 6  

under ledning av 
Stanislav Dabrowski 

• Yllevaror 
direkt från tillverkning 

AXELSCHAL, 175cm. läng, 50cm. bred, 
(fransad) kr. 8.50. 

DAMSTRUMPOR, kamgarn, kr. 2.50-2.75 
MANSSTRUMPOR, „ kr. I.90 

Garn och färgprov pä begäran. 

Order emottages tacksamt adr. HEDVIG 
HUFFMAN, Kinna, (Vtstergötland) 

• • • • • • • • • 

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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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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Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Förarbetet för Genuakonferensen 

pågår på alla håll. 
De allierade makternas finansex

perter hava sålunda varit samlade i 

London för att söka finna gemensam
ma anknytningspunkter, som kunna 

möjliggöra en allierad samverkan i de 

finansiella frågor Genuakonferensen 

får att behandla. 
Samtidigt har engelske utrikesmi

nistern lord Curzon och italienske 

utrikesministern Schanzer i Paris 
konfererat med franske konseljpresi

denten Poincaré för att före Genua

mötet .ha Orientfrågan ordnad. De 

franska ocih engelska åsikterna, för
ut oförenliga, närma sig nu varandra, 
sedan England för att lugna stämnin

gen i den muhammedanska världen 

närmat sig den franska .'turkvänliga 

ståndpunkten. Sèvrestraktaten, som 

för Turkiet varit detsamma som Ver

saillesfreden för Tyskland, torde 
komma att revideras på Greklands 

bekostnad och till Turkiets favör. I 

så fall den första traktat man vågat 
röra vid av de sex, varmed världs

kriget avslutades ! 
Vidare har sovjetregeringen, även 

med tanke på fördelen av att i sam
lad skara möta upp på Genuakonfe

rensen, i Moskva haft överläggningar 

med representanter för grannländer

na om gemensamt uppträdande i Ge

nua i de östeuropeiska återuppbygg

nadsfrågorna. 
Lilla ententen, sammanslutningen 

av de ententevänliga Balkanstaterna, 

har likaledes enats om ett gemensamt 
aktionsprogram, vilket ansluter sig 

till den franska politiken. 
Även de neutrala makterna hava 

närmat sig varandra för ett förhands-

dryftande av gemensamma intressen 

vid Genuamötet. I överläggningarne, 

vilka på inbjudan av statsminister 

Branting ägt rum i Stockholm, hava, 

utom inbjudaren, deltagit danske ut

rikesministern Scavenius, norske stats

ministern Blehr samt vidare Hollands 

Schweiz' och Spaniens ministrar i 

Stockholm. 
Till Sveriges delegerade på Genua

konferensen hava förordnats stats
minister Branting, justitierådet Tryg-

ger rried professor Undén och hä

radshövding Marcus Wallenberg som 

suppleanter. Som sakkunnige med

följa, i ekonomiska och finansiella 

frågor generaldirektören K. A. Fryx-

ell, professor G. Cassel och d:r M. 

Marcus; i de ryska ersättningsfrågor

na häradshövdingen G. Sandström 

och i de arbetarefrågor, som stå i 

samband med det europeiska återupp

byggnadsproblemet, landsorganisa

tionens ordförande 'hr A. Thorberg. 

Bland veckans övriga händelser 

kunna, nämnas att Egypten, som nyss 

av England erhållit nominell själv

ständighet, åt sig utropat en konung 

Fuad I. Hans tronbestigning fram

kallade, i stället för glädjeyttringar, 

folkupplopp, en icke särdeles lycklig 

inledning till en ny sera. 
Lenin uppgives lida av så allvarliga 

sviter efter ett attentat, att en dödlig 

utgång ej är osannolik. Ett liv mot 

de 1,800,000 avrättningar, som under 

hans regemente sedan 1917 förekom

mit i Ryssland! 
I Irland hotar öppet krig mellan 

den nya irländska fristaten och de 

Beatrice Dickson 70 år. 
Fröken Beatrice Dickson i Göteborg 

fyller den 31 mars 70 år. 

Sondotter till grundläggaren av den 

yngre Dicksonska släktgrenen i Sve

rige och dotter till grosshandlanden 

James Dickson och hans maka Eleo
nore Willerding uppväxte hon i ett 

religiöst, av dagens politiska och so

ciala frågor intresserat hem. De in
tryck hon där mottog länkade, sedan 

vuxen ålder nåtts, hennes verksamhet 

in på det religiöst-sociala området, där 

hon blivit en av de mest framträdan
de kvinnliga gestalterna, en rangplats 

vunnen i kraft av icke blott en stor 

slagen offervillighet utan även och 

framför allt genom de egna personli

ga egenskaperna. Sin första stora so
ciala insats gjorde fröken Dickson in

om nykterhetsrörelsen. Den blåbands 

verksamhet, som numera omspänner 

hela vårt land leder sitt ursprung från 
den av fröken Dickson och hennes 

mor i Göteborg 1884 bildade första 

svenska blåbandsföreningen. Även 

det första kvinnliga nykterhetsför

bundet i Sverige, "Svenska kvinnors 

evangeliska nykterhetsförbund" har 

till grundläggare fröken Dickson, som 

inom båda dessa organisationer, vilka 

därjämte åtnjutit hennes ekonomiska 

stöd, utövat en omfattande föreläs

ningsverksamhet av avgörande bety

delse för dessa rörelsers framgång 

Ännu en religiöst-social verksamhet 

har njutit förmånen av fröken Dick

sons offervilliga intresse, nämligen 

Kristliga föreningen av unga kvinnor, 

Även om detta intresse sträckt sig till 

hela den kristliga världsorganisatio

nen för kvinnor har det dock tagit 

sig det verksammaste uttrycket inom 

den i hemstaden befintliga förenin 

gen. Det inflytande fröken Dickson 

genom sin religiösa föredragsverk 

samhet därinom utövat har nått även 

utanför medlemskretsen, i det att fö 

redragen varit tillgängliga även för 

icke-medlemmar. Oändligt många äro 

helt säkert de som av .hennes före 

drag, burna av varm religiös känsla 

och kännetecknade av en ädel fram

ställningskonst mottagit religiösa im 

pulser av livsavgörande betydelse. 

Till vad ovan sagts bör även kny 

tas hågkomsten av den givmildhet frö 

ken Dickson visat på en mängd andra 

områden, särskilt till förmån för unga 

kvinnor, hennes hem för arbeterskor 

somtnarfhem för medlemmarne av K, 

F. U. K. m. m. Som ett yttre erkän 

nande av sina sociala insatser inne 

har fröken Dickson sedan 1912 me 

daljen Illis quorum. 

A k t i e b o l a g e t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse• 

Tanke, vilja, minne. 
Av Richard Bähr. 

II. 

engelsksinnade Ulstergrevskapen. 

Stridens orsaker äro gränstvister. 

Danmark genomgår en svår inre 

kris på grund av den stora lockouten. 
I stället för det väntade fredsslutet 

har spänningen mellan arbetsgivare 

och arbetare oerhört ökats och man 

fruktar svåra förvecklingar. 

I Tyskland råder krisstämning och 

upphetsning med anledning av de för 

tyskarne utomordentligt hårda be

stämmelser, som ententemakterna fat

tat i skadeståndsfrågan, såväl med 

hänsyn till själva skadeståndet som 

.till de fordrade för nationalkänslan 

förödmjukande garantierna. 

När du är ensam, när du om nat

ten ligger sömnlös på ditt läger, då 

är stunden inne, då du tar din lev
nads bok i handen för att omedvetet 

bläddra i den. 

Ja, det är egentligen alls ej du 
själv, som bläddrar i den. En osyn

lig hand griper in, än här, än där, 
och som framkallade genom ett troll

slag stiga växlande bilder och gestal

ter upp från bladen. 

Livet omkring dig sjunker ned i 
intets natt, du märker ingenting av 

det, som försiggår omkring dig, du 

är blind och döv för alla yttre före
teelser, vaken och ändå liksom so

vande. 

Ju mer världen omkring dig är lik

som försänkt i mörker, dess klarare 
och mera levande öppnar sig för dig 

den tankevärld, som lever inom dig. 

Förnämst bland alla dina sinnen är 

ögat, mottagaren av ljuset, källan och 
ursprunget till allt liv. Men de andra 

fyra äro det förstas tjänare och tjäna 

det, vart och ett på sitt eget sätt. 

Men allt, vad' dina fem sinnen föra 

till dig, flyter samman i ett sjätte 
sinne, minnet. 

Underbar är skapelsen, som lever 

omkring dig, och brukar du dina sin

nen väl, så kan du uppleva mycket 

av dessa under. 

Det största undret lever ej utom 
utan inom dig. 

Du kan ej upptäcka det det med 

dina fem tjänares hjälp, om de än 

ansträngde all sin kraft därför. 
Vill du finna det, så befall dina tjä

nare att lämna dig ensam och ej släp

pa in en ton, en ljusstråle, att hålla 

varje luftdrag, varje vindfläkt borta 

från dig. 
Sorgfälligt slutna äro alla portar, 

som förbinda dig med världen; och 

nu börjar undret. 

En sjätte tjänare träder fram till 

dig och bär till dig allt, som du under 

årens långa rad fått åtnjuta, tack va
re de övrigas trohet och hängivenhet. 

Du behöver ej säga ett ord, ej gi

va en vink, en enda tanke är nog för 
att du skall få allt, vad du önskar. 

I ett nu äro tid och rum försvunna, 

det avlägsna kommer nära, det för

gångna blir till nutid1, det döda vak

nar till nytt liv. 

Alla hinder falla undan, ingenting 

kan hejda dina tankars flykt. 

Utan möda kan du följa ditt livs 
spår, och du finner, att ingenting fe

las i kransen, som du själv bundit dig 

av de rosor och törnen, blommor och 

tistlar, som ditt liv räckt dig. Myc

ket är inflätat i denna krans, som ej 

behagar dig, och gärna skulle du slita 

ut därifrån det ena eller det andra, 

men din tjänare "minnet" tillåter det 
ej, ingenting kan du ändra på den 

kransen vidare. 

Men kring dig pulserar alltjämt nu

tidens liv, länge lämnas du ej i ro, 
och som vaknande ur en dröm åter

vänder du till nuet. 

Minnet är spegeln av ditt förgång

na liv. Lev därför så, att du ej be

höver frukta för att blicka in i den. 

Minnet är det andliga band, som 

förenar din själ med evigheten. Allt 

vetande, all lärdom är ingenting an

nat än minne. 

I minnet ligger all andekraft för

borgad, och det allena höjer männi

skan över alla varelser på jorden. 

Ägde du ej minnet, så vore endast 

det ögonblick ditt eget, som, så fort 

det upplevats, skulle hemfalla åt 

glömskan. 
Fem sinnen förmedla ditt deltagan

de i det månggestaltade liv, som om

ger dig. De tjäna dig som ledare på 

alla dina vägar och bistå dig därvid 

troget, så långt de förmå. 
Det övriga måste de överlämna åt 

dina lemmar. Du går och står, dock 

ej omedvetet; det finns en kraft, som 
styr och leder, som befaller över di

na lemmar. 
Din vilja driver din hand till hand

ling, och du själv har att bestämma 

0111 den därvid skall stå i det godas 

eller det ondas tjänst. Men allt, vad 
du har gjort, rätt eller orätt, gott el

ler ont, formar sig till bilder, som 

outplånligt inristas i ditt minne och i 
ensamma stunder på nytt träda fram 

inför dig. 
Det beror på din vilja, vilka hand

lingar du beslutar dig för, men troget 

rådgivande står därvid en vän vid din 
sida, det är ditt samvete. Det varnar 

dig, då du vandrar på orätta vägar, 
och bönfaller dig att avstå från det 

onda. 
Oskiljaktigt är allt i dig förbundet 

till en enhet. Du kan ej lösa det ena 
från det andra, och om din vilja för

leder dina lemmar till handlingar, som 

ditt samvete förbjudit dig att göra, 

så kommer minnet därav att följa dig 
som en skugga, och det står ej i din 

makt att undfly det. 
Mineralier, växter och djur, alla 

framträda de ur en ringa begynnelse, 

och även människan är underkastad 

denna tillblivelse enligt naturens lag. 

Även du har passerat det ena ut

vecklingsstadiet efter det andra, och 

den tid, som behövdes för din kropps

liga tillväxt, har skänkt dig en skatt 

av minnen. Den kroppsliga utveck

lingen varar en bestämd tid, varefter 

ett skçnbart stillastående äger rum 

och därefter ett långsamt avtynande 

av de hopade stoffen. Men i stoftet 

själv råder en osynlig makt, som för

länar ande, kraft och liv. 

Med den kroppsliga tillväxten vä

xer också den levande kraften, och 

denna kraft kan ej en gång då häm

mas i sitt vardande, när kroppen själv 

nått till höjden av sin utveckling. Ju 

mer du övar din andekraft, dess star

kare skall den bli, och om din kropp 

är missbildad eller måste lida av ål

derdomens skröplighet, så kan dock 

din ande alltid fortskrida på utveck

lingens väg. Men med varje dag av 
ditt liv, som Gud förlänar dig, fogar 

du led till led i ditt minnes kedja. 

Och när kanske tiden kommer, då du, 

gammal och bräcklig, ej mer kan ta 

del i det liv, som omger dig, så har 

den oförgängliga skatt, som är för

borgad i ditt inre, desto större värde 

för dig. 
Åt din vilja är d'et givet att be

stämma, hur du lever och vad du gör, 

men minns, att dina gärningar förbli

va till evig tid och skola följa dig 

som ljus eller skugga även bortom 

graven. 
(Ur Zeitschrift für Seelenleben.) 

KVINNORNAS TIDNING 
erhålles under 

KVARTALET 
1 April—1 Juli 
direkt från EXPEDITIONEN för 

Kronor. 

Beloppet torde i postanvisning insändas till EXPEDITIONEN 

AV KVINNORNAS TIDNING, GÖTEBORG. 

Bara 150 Hark. 
För Kvinnornas Tidning av 

Ella v. Frcijhold. 

Begär alltid 

Kobbs 

Thé 

Ett nytt yrke för kvinnor. 

I London har uppstått ett nytt lö

nande yrke för kvinnor, nämligen att 

gå på auktioner och göra inköp för 

kunder. Det behöves en viss vana, 

sinnesnärvaro, snabbhet i räkning och 

— stadiga nerver för att göra fördel

aktiga inköp på en auktion. Isynner

het är detta fallet vid konstauktioner, 

där samlare söka sig keramik, perser

mattor, glasvaror och andra konst

saker, och ofta få sitta i timvis och 

vänta. "Yrkesköperskan" är hela ti

den på auktionen, har på förhand med 

kunden sökt ut de önskade föremålen 

och överenskommit om ett maximum

pris. För de inköp hon gör, beräknar 

hon 5 % av inköpssumman, och i all-

Ella v- Fr*eijhold, en framstående 
porträttmålarinna i München och glö
dande patriot ägnar sin fria tid åt 
"Medelklassens välfärds-förening, 
som bildats för att söka skaffa peku
niär hjälp och bistånd till den i Tysk
land svårast av alla hemsökta medel
klassen och de till denna hörande tu
sentals kvinnor, som icke kunna fin
na arbete, fastän de äro villiga att 
utföra vilka sysslor som hälst. Men 
alla människor måste inskränka sig. 
Det är endast de "ny-rika" som ha 
pengar och råd att hålla tjänare. 
Fröken v. Freijhold lämnar i skissen 
här nedan en inblick i sitt arbete. 

Det var i München. Vi hade varit 

på ett patriotiskt möte och glänsande 

föredrag hade hållits och blivit mot

tagna med brusande entusiasm. Efter

åt samlades vi en mindre krets i en 

liten restaurant för att unna oss lyx

en av ett glas Lövenbräu ; två av vår 

krets visste jag bestämt kunde unna 
sig denna lyx högst 4 gånger om året !| 

Också här höllos tal, och pratades bå
de muntert och allvarsamt, politik 

och dagens "on dits". 
Min vis-à-vis en fin, synbart rik 

köpman, berättade om tjänstefolks

badrummet i sitt hus — han bodde i 

en annan stad! —- och hur tjänstefol

ket med en viss misstro betraktade 

inrättningen. "Man kunde så lätt 

vänja sig därvid", förklarade de, "och 

det vore skada!" Jag tänkte suckan

de på vår lilla "badcell", som vi icke 

på länge kunnat använda i den här
skande kol- och gas-nöden. En bitter 

saknad för oss "som vant oss därvid". 

Då hörde jag min vis-à-vis säga : "Ja, 
jag har funnit ett mycket billigt hotell 

här, billigare än alla mina bekanta. 

Jag betalar bara 150 mark om dagen 

och har t. o. m. ett bad för samma 
pris." — Vad var det som mumlade, 

som ljöd, som klang i mitt minne, 

vemodigt förstämmande som en kla

gande violinsträng ur dolda djup. Jag 
försjönk i tankar, glömde omgivnin

gen och letade efter detta förborgade, 
vemodiga något. Hörde icke mer av 

den unge mannens lustiga historier 

— troligen en ungkarl, kanske en "ny

rik", synbart godmodig, sorglös. 

Det togs avsked, jag satte på mig 

hatt och kappa> och just när jag kom 

till dörren föll det som ett blixtljus 

över mig. "150 mark!" Min Gud, 

det var ju den unga änkan och mo

dern, musiklärarinnan, som. skälvande 

stått i vår byrå i eftermiddag oöh 

tiggt om ett råd: "Hur#skall jag få 

ihop 150 mark till slutet på veckan?" 

Jag var tvungen köpa mig en klän

ning för 1 år sedan, och har av

betalt allt det övriga, men dessa sista 

150 mark... Jag .har numera en

dast tre elever i veckan, de övriga 

ha slutat, de kunna icke nier betala 

för undervisningen. En annons kos

tar minst 30 mark, det kan jag icke 

betala, och vem vet, om det vore till 

någon nytta. Och affären vill icke 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 
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längre vänta, utan begär de resteran

de 150 mark senast i slutet på vec

kan." 
Vi sutto där hjälplösa med dju

paste ebb i vår understödskassa. 
Ack, det är en oändlig procession 

av änkor, mödrar, olyckliga hustrur, 

döttrar ur bildade kretsar, som ge
nom de nuvarande konjunkturerna 

råkat i det bittraste elände, oför-

skylt. Hur gärna ville man icke taga 

dessa under armarna när de tröttna i 

levnadskampen, giva en liten pekuni

är handräckning, men medlen vi för

foga över äro små och räcka icke 

långt, och ofta, ofta är check-boken 

tom. Det enda jag kunde göra f°r 

den stackars unga modern var-at 

bedja henne komma igen om nagia 

dagar, ifall vi då skulle ha fått 'n 

något. 
Och du, unge man, sov endast tre 

nätter i ett enklare rum och du har 

sparat samman 150 mark, och torkat 

bittra tårar hos den lilla musiklät«1 

rinnan och några tusen mark av di" 

överflöd skulle kunna torka många 

tårar. - Än hör jag det klinga "W1 

töO mark". 

mänhet betyder det en mycket god 

inkomst. Hon håller sig också à jour 

med kommande auktioner och kan ge 

sina kunder en vink på förhand. 

Kanske värt att imitera också här i 

landet ? 

Sällskapet M yrorna, 

den populära och för sin verksan1 

het bland fattiga barn högt skatta 
* f'/'xiC' 

kvinnliga sammanslutningen i " 
borg, anordnar, för att sitärka 

kassa, den 24 mars kl. 5,30 e. m. 

barnfest i Konserthuset. Dessa 

ter bruka vara enastående roliga 

locka överfulla hus. 

sm 

stor 

fes-
och 

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: 

K Ä R L E K E N  VAKNAR .  
Operett i 3 akter av Edward Kümrike. 

Lorensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Riddar Blåskäggs åttonde hustru. 

I\iya Teatern. 
I ördaeen den 25 ir.ars (Marie beb.-d.) och 
Söndagen d. 26 mars kl. 1.30 billighetsmatine: 

Uugdre-Lars på Sanningsva.ien. 
Båda dagarne kl. 7.30 (halv åtta): 

B A K K t N  M A R G A R E T A .  

rniimnon 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Stora teatern i Göteborg 

har åter en Künneke-operett på 

sitt program, vilken såväl ifråga om 

libretton som musiken når ännu ett 

stycke högre än samme kompositörs 

tidigare på samma scen framförda 

operett "Lycklige Liebenstein", vilken 
ju dock var en avgjord succés-pjäs. 

Under sådana förhållanden är det ic

ke svårt att för den nya operetten 

"Kärleken vaknar" förebåda en glän

sande seger, något varom det hjärt
liga mottagandet vid premiären även 

bär löfte. Den kvinnliga huvudrollen 

innehades av fru Lejdström ooh an-

draplansrollerna av bl. a. fröken Pe

ters och fru Eklöf. På den manliga 
sidan mötte hr Tjernberg, en av tea

tern nyförvörvad lovande tenor, samt 

vidare hrr Å'by och Norman. 

Mäns tankar om kvinnor. 
"Understundom uttalas tankar i den 

riktningen att det skulle existera nå
got slags kausalsammanhang mellan 

kvinnornas uppträdande på d'en öpp
na arbetsmarknaden och de tendenser 
till avfolkning som uppenbarar sig 
särskilt inom väst- och nordeuropas 

stater. I sådant avseende må endast 

framhållas att, om kulturkvinnan över 
huvud taget hyser mindre benägenhet 

att bidraga till släktets vidmakthållan

de, detta har sin grund i andra om

ständigheter än den att hon skaffar 
sig en ordnad verksamhet. Den yr-

kesanställda kvinnan har lika stor 
moderslängtan som den i kulturellt 

hänseende likställda kvinnan, vilken 

har sin verksamhet förlagd till hem
met. Den förra påstår visserligen i-
bland att hon är mera kräsen i valet 
av man. Men denna kräsenhet, som 

nog för övrigt icke är så stor som det 
understundom låter, har en försvin

nande liten betydelse för äktenskaps
frekvensen inom vårt land. För de 

män som vilja gifta sig och sätta barn 

i världen finns nog och över nog 

med kvinnor. Vad den ringa äkten

skapsfrekvensen kan bero på, icke be
ror den därpå att iandet skulle lida 
brist på äktenskapshågade och mo-
dersträngtande kvinnor. Oclh mot det 

påståendet att kvinnorna genom att 
konkurrera med männen skulle min

ska dessas möjlighet att bilda familj 

står det påståendet att kvinnorna ge
nom sin arbetsinsats ge landet en 
starkare ställning i den ekonomiska 

konkurrensen, såmedelst bidragande 
till en rikare utveckling av landets 

ekonomiska liv och till skapandet av 

nya arbetstillfällen även åt männen. 
fKanslirådet P. E. Lindström, på sin tid ecklesia
stikminister i Lindmans ministär Social Tidskrift.) 

Kvinnornas tillträde 
till statstjänst. 

Regeringsförslaget byggt på likställig

het mellan män och kvinnor. 

Även chefsposterna till 

kvinnor. 

Det bebådade regeringsförslaget 

om kvinnors tillträde till statstjänst 

föreligger nu färdigt och har remitte
rats till lagrådet för yttrande," varef

ter detsamma kommer att föreläggas 
pågående riksdag. 

Enligt detsamma skall ifråga om 

behörighet att inneha statstjänst, med 

de undantag, som i lagförslaget an

givas, kvinna vara likställd med man. 

Angående kvinnas behörighet att in

neha prästerlig eller annan kyrklig 
tjänst skall gälla vad därom särskilt 

stadgas, då sistnämnda fråga som be

kant ej är slutligt utredd. Undanta
gen gälla militära och civilmilitära 

tjänster, de flesta diplomatiska och 
konsulära tjänster, vissa tjänster vid 

fångvårds- och uppfostringsanstalter, 

tjänster, med vilka är förenad skyldig

het att ansvara iör eller biträda vid 

upprätthållande av allmän ordning och 

säkerhet, med vissa undantag, vissa 

tjänster vid tullverket ooh vid skogs

staten samt vissa läraretjänster. 

Lagen är avsedd att träda i kraft 

redan den 1 januari 1923. 
I sin motivering framhåller justitie

ministern att de i fjol antagna grund

lagsändringarna i realiteten betytt 
principen likställighet mellan män och 

kvinnor. Den diskussion som ännu 

föres om detta spörsmål har också 

lämnat de abstrakta principspörsmålen 

och håller sig till praktiska synpunk
ter. Vad de senare beträffar är det 

här icke fråga om någon undanträng-

ning av männen. De villkor, som gälla 

för behörigheten att inneha en viss 

tjänst, vare sig ett sådant villkor lig

ger i tjänstens egen beskaffenhet eller 

i författningsenligt fastställda kom

petensföreskrifter, komme icke att 
rubbas av att män och kvinnor ställas 

lika i fråga om möjligheten att vinna 

anställning i statstjänsten. 
Härav framgår emellertid också att 

kvinnorna icke böra utetstängas från 
chefsposter. Icke heller har justitie
ministern kunnat medge någon undan
tagsställning åt domarämbetet. 

All anledning finnes att hoppas, att 
regeringsförslaget skall i oförändrat 

skick godtagas av riksdagen. Den re
form det här är fråga om, är ju redan 
genomförd i andra länder, däribland 

Norge, Danmark, Tyskland m. fl. och 

sammanhänger på det intimaste med 
den medborgerliga fullmyndighet 

kvinnan fått genom den politiska röst

rätten. 
Vi hänvisa i övrigt till vår utredan

de artikel i denna fråga, införd i n:r 3. 

X; 

ivi 
•v 

SI 

fir Jfi trött, 
kraftlös och missmodig gör en 
SANOKAPSEL om dagen förvå
nande verkan. Kapslarne alstra 
snabbt nerv- och muskelkraft, 
energi och levnadsmod. Askar om 

20 kapslar kr. 4:25 å alla 
apotek och drogaffärer. 

nnmiutiMmmtiiuiiHiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiHniiiiiiiiiMii 
Liten kur (5 askar) kr. 20: — 

Stor kur (10 askar) kr. 38:50 

Från utlandets 
kvinnovärld. 
Kvinnliga ämbets- och tjänstemän 

i Amerika. Under den senaste ameri

kanska presidentvalkampan jen gav 

Harding ett löfte, att kvinnornas 

arbetskraft, i händelse han bleve 
vald, skulle i stor utsträckning 

tagas i anspråk av staten. Detta löf 
te har, meddelas det oss från Arne 

rika, redligt hållits. Mer än 50,000 
kvinnor-innehava f. n. ämbetsposter 

av ett eller annat slag, häri icke in
beräknade lägre befattningar såsom 

skrivaresysslor o. d. i regeringens och 

de olika staternas tjänst. 
Ett stort antal kvinnor bekläda 

mycket ansvarsfulla poster. Bland 
dessa kunna nämnas : mrs Mabel W. 

Willebrant från Los Angeles, biträ

dande Förenta Staternas generalad
vokat ; mrs Bessie Parker Bruegge-
man, medlem av de federalanställdas 

försäkrSngskommission, med en lön 
av G,00(t dollars om året; mrs Jennie 
P. Mussler från Chicago, tullupp-

bördskvinna ; Mary Stewart från Co
lorado, chef för minderårigas plats-

anskaffningsbyrå vid arbetsdeparte-
manget ; d :r Valeria H. Parker från 
Hartford, Conn., exekutiv sekreterare 
för federala social- och hygiennämn
den ; miss Pearl Mc Call från Idaho 

biträdande generaladvokat ; d :r Rilla 
A. Bryant, chef för sjöfartsnämn

dens personalavdelning: miss Ruth 

£tt antikens 
mästerverk 

infor restaurering. 

Från Athen kommer nyheten att 
Parthenon skall restaureras, och då 

höjas naturligtvis också röster, som 
säga, att de bortförda skulpturerna 

borde återställas till sin ursprungliga 

plats. Att detta icke skulle upptagas 
nådigt i England är ju klart ! "The 
Elgin-marbles" i Brittiska museum 

tillhöra nationens största och värde-
tullaste skatter och fylla två jättesa
lar och dessutom mindre rum i Bri
tish museum. Parthenon förstördes 

genom en explosion (turkarne använ
de templet som krutmagasin) när 
venezianarne belägrade Athen 1687 

tyvärr var det en svensk, Otto Wilh. 
v. Königsmarck, som ledde belägrin

gen, och detta det härligaste av anti
kens mästerverk förvandlades till den 

ruin det ännu 'är. 
När Lord Elgin på 1830-talet var 

ambassadör vid "Höga porten" i Kon
stantinopel, anhöll han om tillåtelse 
att få bortföra "en del sten" från 
Acropolis. Tillåtelsen gavs, och sten
partiet bestod i hela den berömda 

Parthenonfrisen, som, med undantag 
av ett par meter, finnes i London ; 

alla figurerna ur ena gavel fälteet, bl. 
a. de trè s. k. "ödesgudinnorna" o. s. 
v. Också från det närbelägna Erech-
teïon-templet lät han utbryta en av 

de bärande karyathiderna i den s. k. 
karyathid-hallen, och resultatet var att 
hela hallen störtade samman. Först 
1904 'blev den återställd. En svart 

basalt-karyathid insattes i stället för 
den ursprungligen av vit pentelisk 
marmor. Den vita marmorn hade 

genom århundradens inverkan antagit 

en mörk guldfärg av det ur marmorn 

"utsvettade" järnet, och en ny mar
morstaty skulle ha fallit ännu mer i 

ögonen genom sin vita färg än denna 
genom sin svarta. 

Även om man beklagar, att dessa 
forntidens skönaste mästerverk icke 

mer finnas på sin ursprungliga plats, 
under Greklands blåa himmel, måste 
man dock känna sig glad och tack
sam, att de blivit räddade från full
ständig förstörelse och Undergång, 
möjligen från att malas till "marmor

kalk" eller till småsten att laga vägar 
med,, ett.öde, som träffat hundratals 

både grekiska och romerska statyer 
och- pelare. Hos turkarne kunde man 
icke påräkna någat konstsinne. Gre

kerna tyckas ju nu mer och mer vak

na till sin ansvarighetskänsla som ett 
fritt folk efter århundraden av sla

veri, och de hava -redan för länge 

sedan börjat värna om sina traditio

ner. Det är att hoppas att restaure
ringsarbetet kommer att utföras med 
försiktighet och pietet ; intet nytt 
skall användas, endast de pelare och 

stycken som man vet, varthän de höra, 
kommer att återställas. 

England behåller nog sina "Elgin-
marbles", och i London finns ju till

fälle för oändligt många flera konst
älskare att få beundra dem än i 
Athen. 
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Wardwell, veteran-byråns bitr. juri

diska ombud ; mrs Helen Gardiner, 

U. S. civiltjänstkommissarie ; mrs 
Mary Mc Carthy, bitr. superintendent 
för utrikesposten ; major Julia Stimp-

son, chef för sjuksköterskornas av

delning vid1 krigsdepartemanget ; miss 

Grace Abbot, chef för barnbyrån; 
miss Mary Anderson, chef för kvin

nobyrån ; miss Katherine Rollins, 
bitr. U. S. marshal, den första kvin

na som tjänstgjort i denna befattning 
i sydstaterna. 

Fyra kvinnor ha utnämnts till med
lemmar av den amerikanska rådgi
vande kommittén vid konferensen i 

Washington. 
* 

Högsta domstolen i U. S. A. har i 

avkunnat utslag förklarat, att den 
1919 av kongressen antagna författ

ningsändringen om rösträtt för kvin
nor är lagenlig. Reformens konstitu
tionella giltighet hade nämligen be

stritts. 
* 

En deputation, bestående av ordfö

randena i ett flertal norska kvinno
föreningar har till ecklesiastikmini

stern överlämnat den av kvinnoorga
nisationerna antagna resolutionen om 
att prästämbetet skall göras tillgäng

ligt även för kvinnorna. 

Krigsländernas kuinnor 
i ekonomiskt betryck. 

Den under kriget vunna 

positionen förlorad. 

lifter en mångårig intensiv agita
tion vunno kvinnorna plötsligt ge
nom världskriget en ekonomisk lik
ställdhet med männen, som skulle 

ansetts omöjlig några år tidigare. 
Visserligen sade man sig redan då, 

att inånga kvinnor efter krigets slut 
skulle komma att ersättas av män, 

men man var dock övertygad om, 
att kvinnligt yrkesarbete aldrig mer 
skulle komma att betalas så dåligt 
som före kriget. Det visade sig 
emellertid snart i krigsländerna, att 
kvinnorna blevo utkastade från sina 

nyvunna yrken för att ersättas av 
hemvändande soldater och officerare, 
som ofta med ringa eller ingen 
utbildning alls fingo platser, i vilka 

kvinnor vunnit mångårig erfarenhet. 
Den allmänna ekonomiska depressio
nen förvärrade förhållandena. Ute

stängda från högre avlönat arbete 
återgingo kvinnorna till sina tidiga
re sysselsättningar. Men på grund 

av den starka tillströmningen av 
arbetssökande sänktes lönerna i så 

gott som allt industriarbete till eller 
under minimigränsen. Husligt ar
bete framhålles ju alltid som sär

skilt lämpat för kvinnor. Men även 
här blevo arbetstillfällena i hög grad 

minskade. Tunga skatter och läg
re inkomster ha nämligen tvingat 
medelklassen till stora inskränknin
gar. 

Behandlingen av de arbetslösa 
kvinnorna- från statens eller det all
männas sida lämnar mycl^et övrigt 

att önska. I regel koncentreras 
hjälp- och understödsarbetet på den 

gifte arbetaren med barn. Med 
djup oro måste kvinnorna, som ha 

att tillvarataga en kommande gene

rations intressen, iakttaga de arbets
lösa unga flickornas ställning i de 
stora städerna. Undernärda driva de 

omkring på arbetsförmedlingsbyråer

na och på gatorna med deras frestan
de skyltfönster. Åtminstone en del 

av de skatter kvinnor betala borde gå 
till anskaffande av yrkesutbildning 

för kvinnor. 
Hela problemet om kvinnornas 

ställning på arbetsmarknaden för när

varande är icke nationellt utan inter
nationellt. Överallt gör bakslaget 
sig kännbart. Det tillkommer de inter
nationella kvinnoorganisationerna att 
bringa dessa missförhållanden inför 
offentligheten och i kommande gene

rationers intressen söka förhindra ett 
nytt utsvettningssystem. 

VÅREN STUNDAR! 

Omse Edra sommarkläder! Färga 
alla urblekta plagg! — Skjortor, 
underkläder, strumpor etc. med 

Marknadens yppersta billigaste 
och bästa Hemfärg. Finnes hos alla 
välsorterade färg- & kemikalie
affärer eller mot postförskott hos 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG 

Victor Swenson & C;o 
Manufaktur-  & Kappaffär 

35 Kungsgatan 35. 

K A P P O R ,  D R Ä K T E R  &  

KLÄDNINGSTYGER. 

Stort och välsorterat lager av 

Kläden, Scheviot, Siden m. m. 
•ss> för Kappor och Dräkter. 

HUR 8 DAG 
'en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift * 

' med gedigen 
och fint kultiverad 
ton 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

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

emellan. Gud nåde den pojke eller 

flicka, som fattar humör, och icke kan 
fördraga "chaff" — jag medger att 

för dem göres livet till en börda ända 
tills de lärt sig möta satiren med ett 

småleende, även om vettet icke skär-
pes nog för att "ge igen" med kvick

het och utan bitterhet. Det vore gan
ska bra om vår ungdom kunde få li

tet med av denna självbehärskning, 

som man sedan alltid finner hos den 

bildade engelskan och engelsmannen. 
Och i en riksdagsdebatt, hur ofta 

Selma Sjöberg's 
DAMFRISÉRSALONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  
OBS, i Hedsatta priser. 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HÅNDSKK0MPÅNIET!s379 

har icke en välriktad sarkasm utlöst 
ett befriande skratt, och var den perr 

sonlig, var kanske "offret" den för
sta att skratta. 

Naturligtvis kan satiren också vara 
elak, kan riktas mot dem, som icke 

kunna försvara sig, kan användas i 
hatets och lögnens tjänst, kan skjuta 
över målet, men vilket skarpt vapen 

kan icke användas som mordvapen. 
och för den oädle skämtaren som .så 

använder satiren, blir den lätt en btt-
rnerang, som icke blott kommer till

baka till den som slungat den, Utan 
kommer tillbaka med ett fruktansvärt 
—- och välförtjänt — bakslag. 

Hån är icke satir, kanske det ser 
ut som en bror, men i så fall är det 

en bortbyting. Satir är kvickhet. 

Hån är råhet, och i användandet av 
endera stämplar man sig själv med 

vettets — eller ovettets prägel. 

A. C. 

Såsom Redaktionssekreterare 
vid stor veckotidning i Göteborg sokes en Dam 
med synnerligen god kunskap i svenska språkets behandling och 
med övad litterär omdömesförmåga. Vana vid tidningsgöromål är 
icke nödvändig, men väl lätthet att snabbt och korrekt kunna göra 
sig förtrogen med ämnen av olika art, som förekomma till behandling 
och att därav lämna mer eller mindre koncentrerade referat. Kun
nighet i korrespondens i främmande språk, i maskinskrift, erfordras 
och särskilt avseende fästes vid ordningssinne rörande allt vad till 
sekretariatet hör. 

Sökande torde vid anmälan, som endast emottages skriftligen, 
angiva ålder, fordran å lön samt lämna avskrifter av alla betyg, (såväl 
skol- som anställnings-), och uppgiva alla förutvarande anställningar. 
Personliga referenser önskas. — Behaglig arbetstid, semester. — 
Svar i biljett märkt »Redaktionssekreterare», SVEA-BYRAN, Göteborg. 
Eventuella telefon-förfrågningar eller personliga besök emottagasej. 

Nordlöfs handsydda 
dam-skor i svart kalv kr 34.—, kulört kr. 39. 
herr-skor i svart kalv kr. 37.—, kulört kr. 42.-

Kungsgatan 20. Kungsgatan 20. 

Insändarnes spalt 
Satiriska människor. 

En artikel med d,enna överskrift 
stod i n :r 9 av Kvinnornas Tidning, 
och då tidningen alltid är redo att lå
ta också "andra sidan" göra sin röst 
hörd, så tillåter jag mig framställa 
min syn på saken. 

Är satir alltid elakhet ? Är den inte 
snarare senap på en annars trivial 
rätt? Vad är humor utan satir r Vad 
vore Shakespeare, Molière utan satir ? 

Satiren är ett effektivt vapen, mot 
högfärd, inbilskhet, översitteri, egen
kärlek; mot sådana tjockhudar, där 
ett allvarsord icke tränger igenom och 
gör det ringaste intryck, där tränger 
ibland en liten spets av satirens pil 
igenom — och det unna vi dem av 
fullt hjärta. I den engelska ungdo
mens uppfostran är satiren ett mycket 
använt och nyttigt element, kamrater 

Mademoiselle in 
Av 

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

(13) 

"Vi kunna alltid; hoppas, men aldrig 
lita på framtiden", sade mademoiselle 
Exe, "men för att återkomma till det 
vi förut talade o-m, jag levde och ar
betade bland olyckliga människor för 
att bättre kunna tjäna dem; icke ge
nom allmosor — förstå mig rätt — 
utan genom råd och hjälp. 1 mitt 
land ligger folket nedpressat under 
ett tyranni så omänskligt, att deras 
själar såväl som deras kroppar blott 
till hälften leva. Vem skall inspirera 
dem med frihetshunger och törsten 
efter livsluft, så att de stå upp och 
avkasta fjättrarna, och intaga sin 
plats bland Europas nationer. Lyck
ligtvis finnas nu tusende, som arbeta 
på att väcka deras känsla av männi
skovärde!, att underblåsa kravet på 
frihet, tusende som för folkets skull 

hava lämnat föräldrar, syskon, nöjen 
och rikedomar." 

Om icke Evelyns idéer och intres

sen varit så fruktansvärt trånga, om 
hon fått lov för modern att läsa något 
annat än små noveller i vecko-journa-
lerna och modernt skvaller i tidnin*-
garna; hade hon haft den ringaste' 
idé om de strider ooh kval, so-m-kom-
mer marken att bäva och hjärtan att 
skälva i länder, mindre lyckligt lotta
de än hennes eget, -så borde hon väl ; 
från lärarinnans ord kunnat sluta sig 
till hennes nationalitet och verkliga 
karakter. Men Evelyn hade hittills: 

totalt saknat intresse för alla sådana 
ämnen, som hon klassifierade under 
rubriken "politik", och som för .hen. 
ne betydde allt som var torrt, livlöst, 
prosaiskt, f konungariket '"Roman" 
hade hon blott tittat genom nyckel
hålet, och nu hade hon väntat sig, en 
kärlekshistoria, väntat otåligt, och 
tyckte att mademoiselle Exe vandra
de skäligen långt från huvudpunkten. 
Hon gjorde ett litet försök att åter
föra henne. 

"Men, mademoiselle, berätta; mig 
om er själv. Jag skulle ju få lov att 
fråga; vad var ni ätt börja med?" 

-4. 



2 
K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

SKANDINAVISKA 
KREDITAKTIEBOLAGET 

GÖTEBORG - S.OCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

EGNA FONDER KR. 182,000,000:-

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
' K r e d i t b o l a g e t "  

r ^ 
/ VARJE 

S V E N S K T  H E M  

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon* 

stens och littera* 

turens område 

läser man 
n u m e  r  a  

GÖTEBORGS MELS-
OCl SJÖFARTS-TIDNING 

) 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Förarbetet för Genuakonferensen 

pågår på alla håll. 
De allierade makternas finansex

perter hava sålunda varit samlade i 

London för att söka finna gemensam
ma anknytningspunkter, som kunna 

möjliggöra en allierad samverkan i de 

finansiella frågor Genuakonferensen 

får att behandla. 
Samtidigt har engelske utrikesmi

nistern lord Curzon och italienske 

utrikesministern Schanzer i Paris 
konfererat med franske konseljpresi

denten Poincaré för att före Genua

mötet .ha Orientfrågan ordnad. De 

franska ocih engelska åsikterna, för
ut oförenliga, närma sig nu varandra, 
sedan England för att lugna stämnin

gen i den muhammedanska världen 

närmat sig den franska .'turkvänliga 

ståndpunkten. Sèvrestraktaten, som 

för Turkiet varit detsamma som Ver

saillesfreden för Tyskland, torde 
komma att revideras på Greklands 

bekostnad och till Turkiets favör. I 

så fall den första traktat man vågat 
röra vid av de sex, varmed världs

kriget avslutades ! 
Vidare har sovjetregeringen, även 

med tanke på fördelen av att i sam
lad skara möta upp på Genuakonfe

rensen, i Moskva haft överläggningar 

med representanter för grannländer

na om gemensamt uppträdande i Ge

nua i de östeuropeiska återuppbygg

nadsfrågorna. 
Lilla ententen, sammanslutningen 

av de ententevänliga Balkanstaterna, 

har likaledes enats om ett gemensamt 
aktionsprogram, vilket ansluter sig 

till den franska politiken. 
Även de neutrala makterna hava 

närmat sig varandra för ett förhands-

dryftande av gemensamma intressen 

vid Genuamötet. I överläggningarne, 

vilka på inbjudan av statsminister 

Branting ägt rum i Stockholm, hava, 

utom inbjudaren, deltagit danske ut

rikesministern Scavenius, norske stats

ministern Blehr samt vidare Hollands 

Schweiz' och Spaniens ministrar i 

Stockholm. 
Till Sveriges delegerade på Genua

konferensen hava förordnats stats
minister Branting, justitierådet Tryg-

ger rried professor Undén och hä

radshövding Marcus Wallenberg som 

suppleanter. Som sakkunnige med

följa, i ekonomiska och finansiella 

frågor generaldirektören K. A. Fryx-

ell, professor G. Cassel och d:r M. 

Marcus; i de ryska ersättningsfrågor

na häradshövdingen G. Sandström 

och i de arbetarefrågor, som stå i 

samband med det europeiska återupp

byggnadsproblemet, landsorganisa

tionens ordförande 'hr A. Thorberg. 

Bland veckans övriga händelser 

kunna, nämnas att Egypten, som nyss 

av England erhållit nominell själv

ständighet, åt sig utropat en konung 

Fuad I. Hans tronbestigning fram

kallade, i stället för glädjeyttringar, 

folkupplopp, en icke särdeles lycklig 

inledning till en ny sera. 
Lenin uppgives lida av så allvarliga 

sviter efter ett attentat, att en dödlig 

utgång ej är osannolik. Ett liv mot 

de 1,800,000 avrättningar, som under 

hans regemente sedan 1917 förekom

mit i Ryssland! 
I Irland hotar öppet krig mellan 

den nya irländska fristaten och de 

Beatrice Dickson 70 år. 
Fröken Beatrice Dickson i Göteborg 

fyller den 31 mars 70 år. 

Sondotter till grundläggaren av den 

yngre Dicksonska släktgrenen i Sve

rige och dotter till grosshandlanden 

James Dickson och hans maka Eleo
nore Willerding uppväxte hon i ett 

religiöst, av dagens politiska och so

ciala frågor intresserat hem. De in
tryck hon där mottog länkade, sedan 

vuxen ålder nåtts, hennes verksamhet 

in på det religiöst-sociala området, där 

hon blivit en av de mest framträdan
de kvinnliga gestalterna, en rangplats 

vunnen i kraft av icke blott en stor 

slagen offervillighet utan även och 

framför allt genom de egna personli

ga egenskaperna. Sin första stora so
ciala insats gjorde fröken Dickson in

om nykterhetsrörelsen. Den blåbands 

verksamhet, som numera omspänner 

hela vårt land leder sitt ursprung från 
den av fröken Dickson och hennes 

mor i Göteborg 1884 bildade första 

svenska blåbandsföreningen. Även 

det första kvinnliga nykterhetsför

bundet i Sverige, "Svenska kvinnors 

evangeliska nykterhetsförbund" har 

till grundläggare fröken Dickson, som 

inom båda dessa organisationer, vilka 

därjämte åtnjutit hennes ekonomiska 

stöd, utövat en omfattande föreläs

ningsverksamhet av avgörande bety

delse för dessa rörelsers framgång 

Ännu en religiöst-social verksamhet 

har njutit förmånen av fröken Dick

sons offervilliga intresse, nämligen 

Kristliga föreningen av unga kvinnor, 

Även om detta intresse sträckt sig till 

hela den kristliga världsorganisatio

nen för kvinnor har det dock tagit 

sig det verksammaste uttrycket inom 

den i hemstaden befintliga förenin 

gen. Det inflytande fröken Dickson 

genom sin religiösa föredragsverk 

samhet därinom utövat har nått även 

utanför medlemskretsen, i det att fö 

redragen varit tillgängliga även för 

icke-medlemmar. Oändligt många äro 

helt säkert de som av .hennes före 

drag, burna av varm religiös känsla 

och kännetecknade av en ädel fram

ställningskonst mottagit religiösa im 

pulser av livsavgörande betydelse. 

Till vad ovan sagts bör även kny 

tas hågkomsten av den givmildhet frö 

ken Dickson visat på en mängd andra 

områden, särskilt till förmån för unga 

kvinnor, hennes hem för arbeterskor 

somtnarfhem för medlemmarne av K, 

F. U. K. m. m. Som ett yttre erkän 

nande av sina sociala insatser inne 

har fröken Dickson sedan 1912 me 

daljen Illis quorum. 

A k t i e b o l a g e t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse• 

Tanke, vilja, minne. 
Av Richard Bähr. 

II. 

engelsksinnade Ulstergrevskapen. 

Stridens orsaker äro gränstvister. 

Danmark genomgår en svår inre 

kris på grund av den stora lockouten. 
I stället för det väntade fredsslutet 

har spänningen mellan arbetsgivare 

och arbetare oerhört ökats och man 

fruktar svåra förvecklingar. 

I Tyskland råder krisstämning och 

upphetsning med anledning av de för 

tyskarne utomordentligt hårda be

stämmelser, som ententemakterna fat

tat i skadeståndsfrågan, såväl med 

hänsyn till själva skadeståndet som 

.till de fordrade för nationalkänslan 

förödmjukande garantierna. 

När du är ensam, när du om nat

ten ligger sömnlös på ditt läger, då 

är stunden inne, då du tar din lev
nads bok i handen för att omedvetet 

bläddra i den. 

Ja, det är egentligen alls ej du 
själv, som bläddrar i den. En osyn

lig hand griper in, än här, än där, 
och som framkallade genom ett troll

slag stiga växlande bilder och gestal

ter upp från bladen. 

Livet omkring dig sjunker ned i 
intets natt, du märker ingenting av 

det, som försiggår omkring dig, du 

är blind och döv för alla yttre före
teelser, vaken och ändå liksom so

vande. 

Ju mer världen omkring dig är lik

som försänkt i mörker, dess klarare 
och mera levande öppnar sig för dig 

den tankevärld, som lever inom dig. 

Förnämst bland alla dina sinnen är 

ögat, mottagaren av ljuset, källan och 
ursprunget till allt liv. Men de andra 

fyra äro det förstas tjänare och tjäna 

det, vart och ett på sitt eget sätt. 

Men allt, vad' dina fem sinnen föra 

till dig, flyter samman i ett sjätte 
sinne, minnet. 

Underbar är skapelsen, som lever 

omkring dig, och brukar du dina sin

nen väl, så kan du uppleva mycket 

av dessa under. 

Det största undret lever ej utom 
utan inom dig. 

Du kan ej upptäcka det det med 

dina fem tjänares hjälp, om de än 

ansträngde all sin kraft därför. 
Vill du finna det, så befall dina tjä

nare att lämna dig ensam och ej släp

pa in en ton, en ljusstråle, att hålla 

varje luftdrag, varje vindfläkt borta 

från dig. 
Sorgfälligt slutna äro alla portar, 

som förbinda dig med världen; och 

nu börjar undret. 

En sjätte tjänare träder fram till 

dig och bär till dig allt, som du under 

årens långa rad fått åtnjuta, tack va
re de övrigas trohet och hängivenhet. 

Du behöver ej säga ett ord, ej gi

va en vink, en enda tanke är nog för 
att du skall få allt, vad du önskar. 

I ett nu äro tid och rum försvunna, 

det avlägsna kommer nära, det för

gångna blir till nutid1, det döda vak

nar till nytt liv. 

Alla hinder falla undan, ingenting 

kan hejda dina tankars flykt. 

Utan möda kan du följa ditt livs 
spår, och du finner, att ingenting fe

las i kransen, som du själv bundit dig 

av de rosor och törnen, blommor och 

tistlar, som ditt liv räckt dig. Myc

ket är inflätat i denna krans, som ej 

behagar dig, och gärna skulle du slita 

ut därifrån det ena eller det andra, 

men din tjänare "minnet" tillåter det 
ej, ingenting kan du ändra på den 

kransen vidare. 

Men kring dig pulserar alltjämt nu

tidens liv, länge lämnas du ej i ro, 
och som vaknande ur en dröm åter

vänder du till nuet. 

Minnet är spegeln av ditt förgång

na liv. Lev därför så, att du ej be

höver frukta för att blicka in i den. 

Minnet är det andliga band, som 

förenar din själ med evigheten. Allt 

vetande, all lärdom är ingenting an

nat än minne. 

I minnet ligger all andekraft för

borgad, och det allena höjer männi

skan över alla varelser på jorden. 

Ägde du ej minnet, så vore endast 

det ögonblick ditt eget, som, så fort 

det upplevats, skulle hemfalla åt 

glömskan. 
Fem sinnen förmedla ditt deltagan

de i det månggestaltade liv, som om

ger dig. De tjäna dig som ledare på 

alla dina vägar och bistå dig därvid 

troget, så långt de förmå. 
Det övriga måste de överlämna åt 

dina lemmar. Du går och står, dock 

ej omedvetet; det finns en kraft, som 
styr och leder, som befaller över di

na lemmar. 
Din vilja driver din hand till hand

ling, och du själv har att bestämma 

0111 den därvid skall stå i det godas 

eller det ondas tjänst. Men allt, vad 
du har gjort, rätt eller orätt, gott el

ler ont, formar sig till bilder, som 

outplånligt inristas i ditt minne och i 
ensamma stunder på nytt träda fram 

inför dig. 
Det beror på din vilja, vilka hand

lingar du beslutar dig för, men troget 

rådgivande står därvid en vän vid din 
sida, det är ditt samvete. Det varnar 

dig, då du vandrar på orätta vägar, 
och bönfaller dig att avstå från det 

onda. 
Oskiljaktigt är allt i dig förbundet 

till en enhet. Du kan ej lösa det ena 
från det andra, och om din vilja för

leder dina lemmar till handlingar, som 

ditt samvete förbjudit dig att göra, 

så kommer minnet därav att följa dig 
som en skugga, och det står ej i din 

makt att undfly det. 
Mineralier, växter och djur, alla 

framträda de ur en ringa begynnelse, 

och även människan är underkastad 

denna tillblivelse enligt naturens lag. 

Även du har passerat det ena ut

vecklingsstadiet efter det andra, och 

den tid, som behövdes för din kropps

liga tillväxt, har skänkt dig en skatt 

av minnen. Den kroppsliga utveck

lingen varar en bestämd tid, varefter 

ett skçnbart stillastående äger rum 

och därefter ett långsamt avtynande 

av de hopade stoffen. Men i stoftet 

själv råder en osynlig makt, som för

länar ande, kraft och liv. 

Med den kroppsliga tillväxten vä

xer också den levande kraften, och 

denna kraft kan ej en gång då häm

mas i sitt vardande, när kroppen själv 

nått till höjden av sin utveckling. Ju 

mer du övar din andekraft, dess star

kare skall den bli, och om din kropp 

är missbildad eller måste lida av ål

derdomens skröplighet, så kan dock 

din ande alltid fortskrida på utveck

lingens väg. Men med varje dag av 
ditt liv, som Gud förlänar dig, fogar 

du led till led i ditt minnes kedja. 

Och när kanske tiden kommer, då du, 

gammal och bräcklig, ej mer kan ta 

del i det liv, som omger dig, så har 

den oförgängliga skatt, som är för

borgad i ditt inre, desto större värde 

för dig. 
Åt din vilja är d'et givet att be

stämma, hur du lever och vad du gör, 

men minns, att dina gärningar förbli

va till evig tid och skola följa dig 

som ljus eller skugga även bortom 

graven. 
(Ur Zeitschrift für Seelenleben.) 

KVINNORNAS TIDNING 
erhålles under 

KVARTALET 
1 April—1 Juli 
direkt från EXPEDITIONEN för 

Kronor. 

Beloppet torde i postanvisning insändas till EXPEDITIONEN 

AV KVINNORNAS TIDNING, GÖTEBORG. 

Bara 150 Hark. 
För Kvinnornas Tidning av 

Ella v. Frcijhold. 

Begär alltid 

Kobbs 

Thé 

Ett nytt yrke för kvinnor. 

I London har uppstått ett nytt lö

nande yrke för kvinnor, nämligen att 

gå på auktioner och göra inköp för 

kunder. Det behöves en viss vana, 

sinnesnärvaro, snabbhet i räkning och 

— stadiga nerver för att göra fördel

aktiga inköp på en auktion. Isynner

het är detta fallet vid konstauktioner, 

där samlare söka sig keramik, perser

mattor, glasvaror och andra konst

saker, och ofta få sitta i timvis och 

vänta. "Yrkesköperskan" är hela ti

den på auktionen, har på förhand med 

kunden sökt ut de önskade föremålen 

och överenskommit om ett maximum

pris. För de inköp hon gör, beräknar 

hon 5 % av inköpssumman, och i all-

Ella v- Fr*eijhold, en framstående 
porträttmålarinna i München och glö
dande patriot ägnar sin fria tid åt 
"Medelklassens välfärds-förening, 
som bildats för att söka skaffa peku
niär hjälp och bistånd till den i Tysk
land svårast av alla hemsökta medel
klassen och de till denna hörande tu
sentals kvinnor, som icke kunna fin
na arbete, fastän de äro villiga att 
utföra vilka sysslor som hälst. Men 
alla människor måste inskränka sig. 
Det är endast de "ny-rika" som ha 
pengar och råd att hålla tjänare. 
Fröken v. Freijhold lämnar i skissen 
här nedan en inblick i sitt arbete. 

Det var i München. Vi hade varit 

på ett patriotiskt möte och glänsande 

föredrag hade hållits och blivit mot

tagna med brusande entusiasm. Efter

åt samlades vi en mindre krets i en 

liten restaurant för att unna oss lyx

en av ett glas Lövenbräu ; två av vår 

krets visste jag bestämt kunde unna 
sig denna lyx högst 4 gånger om året !| 

Också här höllos tal, och pratades bå
de muntert och allvarsamt, politik 

och dagens "on dits". 
Min vis-à-vis en fin, synbart rik 

köpman, berättade om tjänstefolks

badrummet i sitt hus — han bodde i 

en annan stad! —- och hur tjänstefol

ket med en viss misstro betraktade 

inrättningen. "Man kunde så lätt 

vänja sig därvid", förklarade de, "och 

det vore skada!" Jag tänkte suckan

de på vår lilla "badcell", som vi icke 

på länge kunnat använda i den här
skande kol- och gas-nöden. En bitter 

saknad för oss "som vant oss därvid". 

Då hörde jag min vis-à-vis säga : "Ja, 
jag har funnit ett mycket billigt hotell 

här, billigare än alla mina bekanta. 

Jag betalar bara 150 mark om dagen 

och har t. o. m. ett bad för samma 
pris." — Vad var det som mumlade, 

som ljöd, som klang i mitt minne, 

vemodigt förstämmande som en kla

gande violinsträng ur dolda djup. Jag 
försjönk i tankar, glömde omgivnin

gen och letade efter detta förborgade, 
vemodiga något. Hörde icke mer av 

den unge mannens lustiga historier 

— troligen en ungkarl, kanske en "ny

rik", synbart godmodig, sorglös. 

Det togs avsked, jag satte på mig 

hatt och kappa> och just när jag kom 

till dörren föll det som ett blixtljus 

över mig. "150 mark!" Min Gud, 

det var ju den unga änkan och mo

dern, musiklärarinnan, som. skälvande 

stått i vår byrå i eftermiddag oöh 

tiggt om ett råd: "Hur#skall jag få 

ihop 150 mark till slutet på veckan?" 

Jag var tvungen köpa mig en klän

ning för 1 år sedan, och har av

betalt allt det övriga, men dessa sista 

150 mark... Jag .har numera en

dast tre elever i veckan, de övriga 

ha slutat, de kunna icke nier betala 

för undervisningen. En annons kos

tar minst 30 mark, det kan jag icke 

betala, och vem vet, om det vore till 

någon nytta. Och affären vill icke 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

fèârtiçt 
doftande och snövitt 
linne får Ni, om Ni 
kokar det med Tom

tens Tvättpulver. 

erhålla Damer, som vilja bliva 

agenter för förstklassigt, svenskt 

livförsäkringsbolag. 

Denna tidnings annonskon* 

tor anvisar. — Telefon 180 70. 
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längre vänta, utan begär de resteran

de 150 mark senast i slutet på vec

kan." 
Vi sutto där hjälplösa med dju

paste ebb i vår understödskassa. 
Ack, det är en oändlig procession 

av änkor, mödrar, olyckliga hustrur, 

döttrar ur bildade kretsar, som ge
nom de nuvarande konjunkturerna 

råkat i det bittraste elände, oför-

skylt. Hur gärna ville man icke taga 

dessa under armarna när de tröttna i 

levnadskampen, giva en liten pekuni

är handräckning, men medlen vi för

foga över äro små och räcka icke 

långt, och ofta, ofta är check-boken 

tom. Det enda jag kunde göra f°r 

den stackars unga modern var-at 

bedja henne komma igen om nagia 

dagar, ifall vi då skulle ha fått 'n 

något. 
Och du, unge man, sov endast tre 

nätter i ett enklare rum och du har 

sparat samman 150 mark, och torkat 

bittra tårar hos den lilla musiklät«1 

rinnan och några tusen mark av di" 

överflöd skulle kunna torka många 

tårar. - Än hör jag det klinga "W1 

töO mark". 

mänhet betyder det en mycket god 

inkomst. Hon håller sig också à jour 

med kommande auktioner och kan ge 

sina kunder en vink på förhand. 

Kanske värt att imitera också här i 

landet ? 

Sällskapet M yrorna, 

den populära och för sin verksan1 

het bland fattiga barn högt skatta 
* f'/'xiC' 

kvinnliga sammanslutningen i " 
borg, anordnar, för att sitärka 

kassa, den 24 mars kl. 5,30 e. m. 

barnfest i Konserthuset. Dessa 

ter bruka vara enastående roliga 

locka överfulla hus. 

sm 
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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: 

K Ä R L E K E N  VAKNAR .  
Operett i 3 akter av Edward Kümrike. 

Lorensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Riddar Blåskäggs åttonde hustru. 

I\iya Teatern. 
I ördaeen den 25 ir.ars (Marie beb.-d.) och 
Söndagen d. 26 mars kl. 1.30 billighetsmatine: 

Uugdre-Lars på Sanningsva.ien. 
Båda dagarne kl. 7.30 (halv åtta): 

B A K K t N  M A R G A R E T A .  

rniimnon 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Stora teatern i Göteborg 

har åter en Künneke-operett på 

sitt program, vilken såväl ifråga om 

libretton som musiken når ännu ett 

stycke högre än samme kompositörs 

tidigare på samma scen framförda 

operett "Lycklige Liebenstein", vilken 
ju dock var en avgjord succés-pjäs. 

Under sådana förhållanden är det ic

ke svårt att för den nya operetten 

"Kärleken vaknar" förebåda en glän

sande seger, något varom det hjärt
liga mottagandet vid premiären även 

bär löfte. Den kvinnliga huvudrollen 

innehades av fru Lejdström ooh an-

draplansrollerna av bl. a. fröken Pe

ters och fru Eklöf. På den manliga 
sidan mötte hr Tjernberg, en av tea

tern nyförvörvad lovande tenor, samt 

vidare hrr Å'by och Norman. 

Mäns tankar om kvinnor. 
"Understundom uttalas tankar i den 

riktningen att det skulle existera nå
got slags kausalsammanhang mellan 

kvinnornas uppträdande på d'en öpp
na arbetsmarknaden och de tendenser 
till avfolkning som uppenbarar sig 
särskilt inom väst- och nordeuropas 

stater. I sådant avseende må endast 

framhållas att, om kulturkvinnan över 
huvud taget hyser mindre benägenhet 

att bidraga till släktets vidmakthållan

de, detta har sin grund i andra om

ständigheter än den att hon skaffar 
sig en ordnad verksamhet. Den yr-

kesanställda kvinnan har lika stor 
moderslängtan som den i kulturellt 

hänseende likställda kvinnan, vilken 

har sin verksamhet förlagd till hem
met. Den förra påstår visserligen i-
bland att hon är mera kräsen i valet 
av man. Men denna kräsenhet, som 

nog för övrigt icke är så stor som det 
understundom låter, har en försvin

nande liten betydelse för äktenskaps
frekvensen inom vårt land. För de 

män som vilja gifta sig och sätta barn 

i världen finns nog och över nog 

med kvinnor. Vad den ringa äkten

skapsfrekvensen kan bero på, icke be
ror den därpå att iandet skulle lida 
brist på äktenskapshågade och mo-
dersträngtande kvinnor. Oclh mot det 

påståendet att kvinnorna genom att 
konkurrera med männen skulle min

ska dessas möjlighet att bilda familj 

står det påståendet att kvinnorna ge
nom sin arbetsinsats ge landet en 
starkare ställning i den ekonomiska 

konkurrensen, såmedelst bidragande 
till en rikare utveckling av landets 

ekonomiska liv och till skapandet av 

nya arbetstillfällen även åt männen. 
fKanslirådet P. E. Lindström, på sin tid ecklesia
stikminister i Lindmans ministär Social Tidskrift.) 

Kvinnornas tillträde 
till statstjänst. 

Regeringsförslaget byggt på likställig

het mellan män och kvinnor. 

Även chefsposterna till 

kvinnor. 

Det bebådade regeringsförslaget 

om kvinnors tillträde till statstjänst 

föreligger nu färdigt och har remitte
rats till lagrådet för yttrande," varef

ter detsamma kommer att föreläggas 
pågående riksdag. 

Enligt detsamma skall ifråga om 

behörighet att inneha statstjänst, med 

de undantag, som i lagförslaget an

givas, kvinna vara likställd med man. 

Angående kvinnas behörighet att in

neha prästerlig eller annan kyrklig 
tjänst skall gälla vad därom särskilt 

stadgas, då sistnämnda fråga som be

kant ej är slutligt utredd. Undanta
gen gälla militära och civilmilitära 

tjänster, de flesta diplomatiska och 
konsulära tjänster, vissa tjänster vid 

fångvårds- och uppfostringsanstalter, 

tjänster, med vilka är förenad skyldig

het att ansvara iör eller biträda vid 

upprätthållande av allmän ordning och 

säkerhet, med vissa undantag, vissa 

tjänster vid tullverket ooh vid skogs

staten samt vissa läraretjänster. 

Lagen är avsedd att träda i kraft 

redan den 1 januari 1923. 
I sin motivering framhåller justitie

ministern att de i fjol antagna grund

lagsändringarna i realiteten betytt 
principen likställighet mellan män och 

kvinnor. Den diskussion som ännu 

föres om detta spörsmål har också 

lämnat de abstrakta principspörsmålen 

och håller sig till praktiska synpunk
ter. Vad de senare beträffar är det 

här icke fråga om någon undanträng-

ning av männen. De villkor, som gälla 

för behörigheten att inneha en viss 

tjänst, vare sig ett sådant villkor lig

ger i tjänstens egen beskaffenhet eller 

i författningsenligt fastställda kom

petensföreskrifter, komme icke att 
rubbas av att män och kvinnor ställas 

lika i fråga om möjligheten att vinna 

anställning i statstjänsten. 
Härav framgår emellertid också att 

kvinnorna icke böra utetstängas från 
chefsposter. Icke heller har justitie
ministern kunnat medge någon undan
tagsställning åt domarämbetet. 

All anledning finnes att hoppas, att 
regeringsförslaget skall i oförändrat 

skick godtagas av riksdagen. Den re
form det här är fråga om, är ju redan 
genomförd i andra länder, däribland 

Norge, Danmark, Tyskland m. fl. och 

sammanhänger på det intimaste med 
den medborgerliga fullmyndighet 

kvinnan fått genom den politiska röst

rätten. 
Vi hänvisa i övrigt till vår utredan

de artikel i denna fråga, införd i n:r 3. 

X; 
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SI 

fir Jfi trött, 
kraftlös och missmodig gör en 
SANOKAPSEL om dagen förvå
nande verkan. Kapslarne alstra 
snabbt nerv- och muskelkraft, 
energi och levnadsmod. Askar om 

20 kapslar kr. 4:25 å alla 
apotek och drogaffärer. 
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Liten kur (5 askar) kr. 20: — 

Stor kur (10 askar) kr. 38:50 

Från utlandets 
kvinnovärld. 
Kvinnliga ämbets- och tjänstemän 

i Amerika. Under den senaste ameri

kanska presidentvalkampan jen gav 

Harding ett löfte, att kvinnornas 

arbetskraft, i händelse han bleve 
vald, skulle i stor utsträckning 

tagas i anspråk av staten. Detta löf 
te har, meddelas det oss från Arne 

rika, redligt hållits. Mer än 50,000 
kvinnor-innehava f. n. ämbetsposter 

av ett eller annat slag, häri icke in
beräknade lägre befattningar såsom 

skrivaresysslor o. d. i regeringens och 

de olika staternas tjänst. 
Ett stort antal kvinnor bekläda 

mycket ansvarsfulla poster. Bland 
dessa kunna nämnas : mrs Mabel W. 

Willebrant från Los Angeles, biträ

dande Förenta Staternas generalad
vokat ; mrs Bessie Parker Bruegge-
man, medlem av de federalanställdas 

försäkrSngskommission, med en lön 
av G,00(t dollars om året; mrs Jennie 
P. Mussler från Chicago, tullupp-

bördskvinna ; Mary Stewart från Co
lorado, chef för minderårigas plats-

anskaffningsbyrå vid arbetsdeparte-
manget ; d :r Valeria H. Parker från 
Hartford, Conn., exekutiv sekreterare 
för federala social- och hygiennämn
den ; miss Pearl Mc Call från Idaho 

biträdande generaladvokat ; d :r Rilla 
A. Bryant, chef för sjöfartsnämn

dens personalavdelning: miss Ruth 

£tt antikens 
mästerverk 

infor restaurering. 

Från Athen kommer nyheten att 
Parthenon skall restaureras, och då 

höjas naturligtvis också röster, som 
säga, att de bortförda skulpturerna 

borde återställas till sin ursprungliga 

plats. Att detta icke skulle upptagas 
nådigt i England är ju klart ! "The 
Elgin-marbles" i Brittiska museum 

tillhöra nationens största och värde-
tullaste skatter och fylla två jättesa
lar och dessutom mindre rum i Bri
tish museum. Parthenon förstördes 

genom en explosion (turkarne använ
de templet som krutmagasin) när 
venezianarne belägrade Athen 1687 

tyvärr var det en svensk, Otto Wilh. 
v. Königsmarck, som ledde belägrin

gen, och detta det härligaste av anti
kens mästerverk förvandlades till den 

ruin det ännu 'är. 
När Lord Elgin på 1830-talet var 

ambassadör vid "Höga porten" i Kon
stantinopel, anhöll han om tillåtelse 
att få bortföra "en del sten" från 
Acropolis. Tillåtelsen gavs, och sten
partiet bestod i hela den berömda 

Parthenonfrisen, som, med undantag 
av ett par meter, finnes i London ; 

alla figurerna ur ena gavel fälteet, bl. 
a. de trè s. k. "ödesgudinnorna" o. s. 
v. Också från det närbelägna Erech-
teïon-templet lät han utbryta en av 

de bärande karyathiderna i den s. k. 
karyathid-hallen, och resultatet var att 
hela hallen störtade samman. Först 
1904 'blev den återställd. En svart 

basalt-karyathid insattes i stället för 
den ursprungligen av vit pentelisk 
marmor. Den vita marmorn hade 

genom århundradens inverkan antagit 

en mörk guldfärg av det ur marmorn 

"utsvettade" järnet, och en ny mar
morstaty skulle ha fallit ännu mer i 

ögonen genom sin vita färg än denna 
genom sin svarta. 

Även om man beklagar, att dessa 
forntidens skönaste mästerverk icke 

mer finnas på sin ursprungliga plats, 
under Greklands blåa himmel, måste 
man dock känna sig glad och tack
sam, att de blivit räddade från full
ständig förstörelse och Undergång, 
möjligen från att malas till "marmor

kalk" eller till småsten att laga vägar 
med,, ett.öde, som träffat hundratals 

både grekiska och romerska statyer 
och- pelare. Hos turkarne kunde man 
icke påräkna någat konstsinne. Gre

kerna tyckas ju nu mer och mer vak

na till sin ansvarighetskänsla som ett 
fritt folk efter århundraden av sla

veri, och de hava -redan för länge 

sedan börjat värna om sina traditio

ner. Det är att hoppas att restaure
ringsarbetet kommer att utföras med 
försiktighet och pietet ; intet nytt 
skall användas, endast de pelare och 

stycken som man vet, varthän de höra, 
kommer att återställas. 

England behåller nog sina "Elgin-
marbles", och i London finns ju till

fälle för oändligt många flera konst
älskare att få beundra dem än i 
Athen. 
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Wardwell, veteran-byråns bitr. juri

diska ombud ; mrs Helen Gardiner, 

U. S. civiltjänstkommissarie ; mrs 
Mary Mc Carthy, bitr. superintendent 
för utrikesposten ; major Julia Stimp-

son, chef för sjuksköterskornas av

delning vid1 krigsdepartemanget ; miss 

Grace Abbot, chef för barnbyrån; 
miss Mary Anderson, chef för kvin

nobyrån ; miss Katherine Rollins, 
bitr. U. S. marshal, den första kvin

na som tjänstgjort i denna befattning 
i sydstaterna. 

Fyra kvinnor ha utnämnts till med
lemmar av den amerikanska rådgi
vande kommittén vid konferensen i 

Washington. 
* 

Högsta domstolen i U. S. A. har i 

avkunnat utslag förklarat, att den 
1919 av kongressen antagna författ

ningsändringen om rösträtt för kvin
nor är lagenlig. Reformens konstitu
tionella giltighet hade nämligen be

stritts. 
* 

En deputation, bestående av ordfö

randena i ett flertal norska kvinno
föreningar har till ecklesiastikmini

stern överlämnat den av kvinnoorga
nisationerna antagna resolutionen om 
att prästämbetet skall göras tillgäng

ligt även för kvinnorna. 

Krigsländernas kuinnor 
i ekonomiskt betryck. 

Den under kriget vunna 

positionen förlorad. 

lifter en mångårig intensiv agita
tion vunno kvinnorna plötsligt ge
nom världskriget en ekonomisk lik
ställdhet med männen, som skulle 

ansetts omöjlig några år tidigare. 
Visserligen sade man sig redan då, 

att inånga kvinnor efter krigets slut 
skulle komma att ersättas av män, 

men man var dock övertygad om, 
att kvinnligt yrkesarbete aldrig mer 
skulle komma att betalas så dåligt 
som före kriget. Det visade sig 
emellertid snart i krigsländerna, att 
kvinnorna blevo utkastade från sina 

nyvunna yrken för att ersättas av 
hemvändande soldater och officerare, 
som ofta med ringa eller ingen 
utbildning alls fingo platser, i vilka 

kvinnor vunnit mångårig erfarenhet. 
Den allmänna ekonomiska depressio
nen förvärrade förhållandena. Ute

stängda från högre avlönat arbete 
återgingo kvinnorna till sina tidiga
re sysselsättningar. Men på grund 

av den starka tillströmningen av 
arbetssökande sänktes lönerna i så 

gott som allt industriarbete till eller 
under minimigränsen. Husligt ar
bete framhålles ju alltid som sär

skilt lämpat för kvinnor. Men även 
här blevo arbetstillfällena i hög grad 

minskade. Tunga skatter och läg
re inkomster ha nämligen tvingat 
medelklassen till stora inskränknin
gar. 

Behandlingen av de arbetslösa 
kvinnorna- från statens eller det all
männas sida lämnar mycl^et övrigt 

att önska. I regel koncentreras 
hjälp- och understödsarbetet på den 

gifte arbetaren med barn. Med 
djup oro måste kvinnorna, som ha 

att tillvarataga en kommande gene

rations intressen, iakttaga de arbets
lösa unga flickornas ställning i de 
stora städerna. Undernärda driva de 

omkring på arbetsförmedlingsbyråer

na och på gatorna med deras frestan
de skyltfönster. Åtminstone en del 

av de skatter kvinnor betala borde gå 
till anskaffande av yrkesutbildning 

för kvinnor. 
Hela problemet om kvinnornas 

ställning på arbetsmarknaden för när

varande är icke nationellt utan inter
nationellt. Överallt gör bakslaget 
sig kännbart. Det tillkommer de inter
nationella kvinnoorganisationerna att 
bringa dessa missförhållanden inför 
offentligheten och i kommande gene

rationers intressen söka förhindra ett 
nytt utsvettningssystem. 

VÅREN STUNDAR! 

Omse Edra sommarkläder! Färga 
alla urblekta plagg! — Skjortor, 
underkläder, strumpor etc. med 

Marknadens yppersta billigaste 
och bästa Hemfärg. Finnes hos alla 
välsorterade färg- & kemikalie
affärer eller mot postförskott hos 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG 

Victor Swenson & C;o 
Manufaktur-  & Kappaffär 

35 Kungsgatan 35. 

K A P P O R ,  D R Ä K T E R  &  

KLÄDNINGSTYGER. 

Stort och välsorterat lager av 

Kläden, Scheviot, Siden m. m. 
•ss> för Kappor och Dräkter. 

HUR 8 DAG 
'en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift * 

' med gedigen 
och fint kultiverad 
ton 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

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

emellan. Gud nåde den pojke eller 

flicka, som fattar humör, och icke kan 
fördraga "chaff" — jag medger att 

för dem göres livet till en börda ända 
tills de lärt sig möta satiren med ett 

småleende, även om vettet icke skär-
pes nog för att "ge igen" med kvick

het och utan bitterhet. Det vore gan
ska bra om vår ungdom kunde få li

tet med av denna självbehärskning, 

som man sedan alltid finner hos den 

bildade engelskan och engelsmannen. 
Och i en riksdagsdebatt, hur ofta 

Selma Sjöberg's 
DAMFRISÉRSALONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  
OBS, i Hedsatta priser. 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HÅNDSKK0MPÅNIET!s379 

har icke en välriktad sarkasm utlöst 
ett befriande skratt, och var den perr 

sonlig, var kanske "offret" den för
sta att skratta. 

Naturligtvis kan satiren också vara 
elak, kan riktas mot dem, som icke 

kunna försvara sig, kan användas i 
hatets och lögnens tjänst, kan skjuta 
över målet, men vilket skarpt vapen 

kan icke användas som mordvapen. 
och för den oädle skämtaren som .så 

använder satiren, blir den lätt en btt-
rnerang, som icke blott kommer till

baka till den som slungat den, Utan 
kommer tillbaka med ett fruktansvärt 
—- och välförtjänt — bakslag. 

Hån är icke satir, kanske det ser 
ut som en bror, men i så fall är det 

en bortbyting. Satir är kvickhet. 

Hån är råhet, och i användandet av 
endera stämplar man sig själv med 

vettets — eller ovettets prägel. 

A. C. 

Såsom Redaktionssekreterare 
vid stor veckotidning i Göteborg sokes en Dam 
med synnerligen god kunskap i svenska språkets behandling och 
med övad litterär omdömesförmåga. Vana vid tidningsgöromål är 
icke nödvändig, men väl lätthet att snabbt och korrekt kunna göra 
sig förtrogen med ämnen av olika art, som förekomma till behandling 
och att därav lämna mer eller mindre koncentrerade referat. Kun
nighet i korrespondens i främmande språk, i maskinskrift, erfordras 
och särskilt avseende fästes vid ordningssinne rörande allt vad till 
sekretariatet hör. 

Sökande torde vid anmälan, som endast emottages skriftligen, 
angiva ålder, fordran å lön samt lämna avskrifter av alla betyg, (såväl 
skol- som anställnings-), och uppgiva alla förutvarande anställningar. 
Personliga referenser önskas. — Behaglig arbetstid, semester. — 
Svar i biljett märkt »Redaktionssekreterare», SVEA-BYRAN, Göteborg. 
Eventuella telefon-förfrågningar eller personliga besök emottagasej. 

Nordlöfs handsydda 
dam-skor i svart kalv kr 34.—, kulört kr. 39. 
herr-skor i svart kalv kr. 37.—, kulört kr. 42.-

Kungsgatan 20. Kungsgatan 20. 

Insändarnes spalt 
Satiriska människor. 

En artikel med d,enna överskrift 
stod i n :r 9 av Kvinnornas Tidning, 
och då tidningen alltid är redo att lå
ta också "andra sidan" göra sin röst 
hörd, så tillåter jag mig framställa 
min syn på saken. 

Är satir alltid elakhet ? Är den inte 
snarare senap på en annars trivial 
rätt? Vad är humor utan satir r Vad 
vore Shakespeare, Molière utan satir ? 

Satiren är ett effektivt vapen, mot 
högfärd, inbilskhet, översitteri, egen
kärlek; mot sådana tjockhudar, där 
ett allvarsord icke tränger igenom och 
gör det ringaste intryck, där tränger 
ibland en liten spets av satirens pil 
igenom — och det unna vi dem av 
fullt hjärta. I den engelska ungdo
mens uppfostran är satiren ett mycket 
använt och nyttigt element, kamrater 

Mademoiselle in 
Av 

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

(13) 

"Vi kunna alltid; hoppas, men aldrig 
lita på framtiden", sade mademoiselle 
Exe, "men för att återkomma till det 
vi förut talade o-m, jag levde och ar
betade bland olyckliga människor för 
att bättre kunna tjäna dem; icke ge
nom allmosor — förstå mig rätt — 
utan genom råd och hjälp. 1 mitt 
land ligger folket nedpressat under 
ett tyranni så omänskligt, att deras 
själar såväl som deras kroppar blott 
till hälften leva. Vem skall inspirera 
dem med frihetshunger och törsten 
efter livsluft, så att de stå upp och 
avkasta fjättrarna, och intaga sin 
plats bland Europas nationer. Lyck
ligtvis finnas nu tusende, som arbeta 
på att väcka deras känsla av männi
skovärde!, att underblåsa kravet på 
frihet, tusende som för folkets skull 

hava lämnat föräldrar, syskon, nöjen 
och rikedomar." 

Om icke Evelyns idéer och intres

sen varit så fruktansvärt trånga, om 
hon fått lov för modern att läsa något 
annat än små noveller i vecko-journa-
lerna och modernt skvaller i tidnin*-
garna; hade hon haft den ringaste' 
idé om de strider ooh kval, so-m-kom-
mer marken att bäva och hjärtan att 
skälva i länder, mindre lyckligt lotta
de än hennes eget, -så borde hon väl ; 
från lärarinnans ord kunnat sluta sig 
till hennes nationalitet och verkliga 
karakter. Men Evelyn hade hittills: 

totalt saknat intresse för alla sådana 
ämnen, som hon klassifierade under 
rubriken "politik", och som för .hen. 
ne betydde allt som var torrt, livlöst, 
prosaiskt, f konungariket '"Roman" 
hade hon blott tittat genom nyckel
hålet, och nu hade hon väntat sig, en 
kärlekshistoria, väntat otåligt, och 
tyckte att mademoiselle Exe vandra
de skäligen långt från huvudpunkten. 
Hon gjorde ett litet försök att åter
föra henne. 

"Men, mademoiselle, berätta; mig 
om er själv. Jag skulle ju få lov att 
fråga; vad var ni ätt börja med?" 

-4. 
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Holger Bille 
TANDKLINIK 

Titfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(Ritt emot Engelska kyrkan). 

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

ståndet till sist bukt med den dum
ma nyfikenheten. 

Och jag fortsatte att flanera. 
Men alla goda makter!! Jag ha-

jade ordentligt till — min blick hade 
fallit på en ny skylt med ett nytt 
kvinnligt namn och därunduer stod 
åter "Sage-femme". 

Villovägar. 
Det här är kanske inte en särskilt 

vacker historia, men den är sann, och 
tien har en humoristisk poäng, som 
det i dessa tider då alla hänga huvu
det kan vara skäl att taga vara på. 

Alltså, jg befann mig som passa
gerare ombord på en lastångare, där 

; en släkting till mig var kapten. Ånga
ren var destinerad till Nordafrika 
och meningen var, att vi skulle gått i 
ett sträck dit, men hur det var, så 

I kommo vi att för några timmar an-
; löpa en fransk hamn. 

Vad var naturligare än att jag an
vände dessa timmar till ett besök 
•land. Kaptenens fru, min goda vän 
var ledsamt nog av illamående hind
rad att åtfölja mig, men "ingen räd-
der här" tänkte jag och stack över 
landgången i väg till staden. Jag 
kunde språket tillräckligt för att 
hjälpligt taga mig fram på egen hand 
och råkade jag på villovägar, behöv
de jag ju bara taga en bil och åka 
ner till hamnen igen. Alltså, friskt 

mod och framåt! 
Jag hade lustvandrat i parkerna 

hängt i butiksfönstren, gottat mig 
konditorierna och fortsatte nu att 
flanera gata upp och gata ned. Plöts 
ligt föll min blick på en skylt mec 
ett kvinnligt namn och därunder or 
den "Sage-femme". 

"Sage" sade jag för mig själv, be
tyder vis och "femme" betyder kvin
na. "Vis kvinna" — naturligtvis me
nas därmed ett spåkunnigt frun 

timmer. 
Genast kom min fantasi i rörelse. 
Så underligt att jag skulle komma 

jusf-den här gatan fram och få syn 
på den skylten! Kanske låg det en 
hemlighetsfull fingervisning däri av 
ödet? Kanske förestode det mig en 
stor lycka, t. ex. ett livsavgörande 
möte??? Om jag skulle gå upp och 
höra vad människan hade att förkun
na mig? 

Lusten att göra det var kolossal, 
men hur det var, började jag reso
nera förstånd med mig själv, ett re
sonemang, vari orden "humbug", "be. 
dragerska" och "vidskepelse" åter 
i>ch åter nämndes, ioch så fick för-

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  

Spåkvinnan n:r 2 på min väg!! 
Vilken makt var det väl, som ledde 
mina steg på detta sätt just dit där 
spåkvinnor bodde?? Någon mening 
måste ligga däri. Ville en osynlig 
makt lämna mig meddelande om en 
stor förestående upplevelse?? En 
stor lycka eller — mitt hjärta hop
pade till i bröstet — kanske hotades 
jag av en stor fara? Skulle ångaren 
måhända gå under ? ? 

I mitt minne döko upp en massa 
historier och berättelser om männi
skor, som på de mest egendomliga 
och övernaturliga sätt varnats för 
en förestående fara och därigenom 
undgått att råka i fördärvet. 

Var det något sådant jag upplev
de? Jag skrattade åt mina dumma 
fantasier och försökte slå bort dem, 
men det gick mycket dåligt, och oron 
satt naggande kvar i mitt sinne. 

Gott, sade jag resolut, jag skall 
sätta den där hemlighetsfulla mak
ten på prov en gång till. Nu vänder 
jag om det där hörnet och går gatan 
fram. Träffar jag också där på en 
"sage-femme", så skall jag rådfråga 
henne. Absolut säkert och utan tve
kan! För då betyder det alldeles sä

kert något. 
Jag vände runt hörnet —• och — 

och — 
På själva hörnhuset satt en skylt 

"Charlotte Pellegrin, sage-femme" 
Skräckens alla symptom inställde 

sig i samma ögonblick: blodet vek 
från mina kinder, håret reste sig un 
der min lätta sommarhatt, knävecken 
veko sig och hjärtat fladdrade som 
en skrämd fågel i min brösthåla 
Tre spåkvinnosikyltar på mindre än 
tio minuter, det måste betyda något 
oerhört viktigt. 

Beklämd och fruktansvärt nyfiken 
steg jag in genom madame Pellegrins 
dörr, som för min ringning öppnats. 
Min förväntan att finna rummet ut
styrt med alla till) spådomskonsten 
hörande attributer, uppstoppade or
mar, ödlor, ugglor och sådant där, 
gäckades fullständigt. Det var ett 
helt vanligt propert rum, och mada
me Pellegrin verkade på intet sätt 
trollhäxa utan var en alldaglig, hygg
lig medelålders matrona. 

Med en handrörelse inbjöd hon mig 
att taga plats. 

Jag kände mig tämligen enkel till 
mods och visste inte riktigt hur jag 
skulle börja, men så högg jag beslut
samt i. 

— Jag skulle önska rådfråga er 

*— Dqt är mig ett nöje stå till 
tjänst, madame, svarade hon, utan 
att dock till min stora förvåning gö
ra några ansatser att plocka upp en 
kortlek eller taga fram en kopp med 
•kaffesump. 

— Hur tror ni — hur tror ni, att 
min framtid kommer att gestalta sig? 
fortsatte jag med ett förläget skratt. 

— Åhjo, sade hon fryntligt, allt 

skall nog gå bra och lyckligt. Ni är 
ogift, madame? 

- Ja, svarade jag förtjust över 
att hon kunde veta detta, fastän mi
na händer voro skyddade av hand
skar och hon således icke av ringens 
frånvaro kunde utlista mitt ogifta 
tillstånd. Detta teaken på hennes 
spådomsförmåga stärkte min tillit till 
henne, min nyfikenhet stegrades och 
jag frågade i frejdigare ton och li
vad av hoppet om idel angenäma 

förutsägelser : 
— Tror ni verkligen, att det kom

mer att arta sig bra för mig? 
- Helt säkert! sade hon med en 

generös handrörelse, söm om hon lo
vade mig nästan vad som hälst. 

— Är det något särskilt jag har 
att iakttaga, frågade jag med för
dubblad iver, gränslöst angelägen att 
få henne att in i detalj ställa mitt 
horoskop. Hon såg mönstrande på 
mig och sade sedan, dragande litet 

på orden : 
Vid vilken tid väntar madame 

det? 
Jag satt där som ett levande, högst 

ointelligent frågetecken. Vad mena

de människan? 
— Jag förstår inte, sade jag osä

kert, jag vet inte 
— Åh, madame, sade hon med 

höjda ögonbryn och ett lätt ogillande 
i stämman, sådant vet man dock — 
på ett ungefär åtminstone. Vilken 
månad skola vi säga? 

Det blixtrade till för mina ögon, 
en nattsvart misstanke smög sig in i 
mitt hjärta och mina kinder togo eld. 
Jag svalde några gånger för att bli 
herre över min röst och sade sedan: 

— Förlåt, madame, men det tycks 
vara något misstag. Var god och säg 
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ALLT MÅSTE SÄLJAS! 
Hela lagret slutsäljes till 

l å n g t  u n d e r  d a g e n s  
p r i s e r  !  
DROTTNINGGATAN 35. 

Har Hi försökt Be,S.I"kas' 
Delikatess-brödsorter? 

Eljes gör det strax I 

mig, "sage-femme", som jag sett pa 
er skylt, är väl detsamma som en 
kvinna som ser människornas öden 
kort eller kaffe? 

Ett det hjärtligaste skratt från spå-

gumman och så : 
O, nej, madame, o nej, ni förstår, 

en ackuschör -— 
Innan hon hunnit tala ut, var jag 

ur rummet och långt nere i trappan 
Crayon. 

Barnens nerver. 
En fråga för dagen. 

Vi leva i oroliga, upprörda tider, 
och vi känna deras skadliga inflytan
de på vårt eget nervsystem. Och 
barnen? Det har alltid funnits nerv 
ösa barn, men deras antal har under 
de sista åren ökats i förfärande grad 
och det är en ytterst viktig uppgift 
för föräldrar och uppfostrare att sö
ka förebygga nervositeten. Det är 
bättre att förekomma än förekommas 
och här vilja vi giva jett par små 
"vinkar" från pedagogisk ståndpunkt. 

Huvudorsaken till barnens nervosi
tet torde ligga i den atmosfär av oro 
som omgiver dem. Föräldrarne, över 
ansträngda och med mångahanda oli 

För husmödrarne är det av syn 
neriigen stor vikt att tillse, att alluminium 
kärlen ej putsas med för skarpa eller frä
tande putsmedel. "Zelos Alumini. 
umputs" är fritt från soda & syror, samt 
andra för metallen skadliga beståndsdelar. 
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R E K O M M E N D E R A S !  

•  G Y N N A  V A R A  
•  A N N O N S Ö R E R  
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ka bekymmer, bliva oîta otåliga och 
häftiga i umgänget med barnen. Bar
nen ängslas — första steget till nerv
ositet — så kommer "skolrädslan", 
fruktan att komma; för sent o. d. 
Det första och nödvändigaste är allt
så att de uppfostrande lära sig själv
behärskning, d. v.s. att icke hängiva 
sig åt ombytliga stämningar, att så 
vitt möjligt visa ett jämt lynne. För
delen därav blir lika stor för upp-
fostrarne själva som för barnen. 

Det är absolut förkastligt att an
vända skrämsel som -en faktor vid 
barnauppfostran. Hotelser med "bu
sen", hotelser med riset o. s. v., även 
fantastiska och hemska sagor och be
rättelser böra undvikas, och, ehuru 
det — tyvärr — i våra dagar är nö
digt inprägla hos alla barn att aldrig 
anförtro sig åt någon främmande och 
obekant, bör man undvika att därvid 
måla ut några faror eller berätta 
skräckhistorier, som ofta sedan ligga 
och jäsa i barnasinnet, komma igen i 
barnens drömmar och kunna t. o. m. 
utveckla osanning hos barnet, som 
icke mer vet vad det upplevat och vad 
det inbillat sig uppleva. Och så ha vi 
mörkrädslan. Dels är den rädsla för 
det stora obekanta, en omgivning, som 
man icke känner; dels den rent fy
siska känsla av osäkerhet, som vi alla 
erfara, när synsinnet icke kan arbeta, 
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NU INKOMMET, 
til! 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-
vâvnadër, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3(orsgatan 15 

och vi icke kunna skydda oss mot 
möjliga faror. Från -mörkrädslan kan 
man befria barnet blott genom vän
lighet, utan allt tvång, genom att väc
ka barnets mod och stolthet såväl som 
självförtroende. 

I en sak försynda sig de flesta män
niskor på det grövsta ! Kom ihåg att 
aldrig tala om barnens nerver i deras, 
närvaro, att aldrig nämna ordet "ner
vositet". Endast alltför lätt komma 
såväl barn som äldre på den tanken, 
att de äro något märkvärdigt och o-
vanligt i sitt slag, och det dröjer icke 
länge, innan de själva börja beskriva 
sina "egendomligheter". 

En grund till nervositeten och icke 
den minsta, ligger i den för nerverna 
otjänliga näring, som bestods under 
krigstiden och i stora) -områden av 
Europa ännu bestås. Framför allt var 
det bristen på animaliskt fett och på 
socker. Här i Sverige torde dock 
barnen numera få någorlunda nog av 
dessa för nerverna nödiga födoämnen. 
I många hem ställas nog också väl 
starka fordringar på barnens arbets
hjälp i de husliga bestyrefl. Det är 
mycket önskvärt att barnen lära sig 
att passa upp på sig själva, bädda 
sina sängar, borsta sina skor, hjälpa 
till att förbereda måltiderna, gå ären
den o. s. v. Men man får aldrig läm
na ur sikte det faktum att det är 
barnakrafter, och att allt bör utföras 
utan hets eller tryck, då barnet dock 
har sitt skolarbete bredvid, som ju 
måste intaga första rummet. 

Och så ha vi de välmenande, dår
aktiga föräldrar, som alltid vilja för
skaffa sina barn nöjen: teater, cirkus, 
biografer och resor. Oavsett den all

tid förskämda luften i nöjeslokalerna, 
så betyder det en massa nya intryck 

REKOMMENDERAR sina 
härliga allmänt omtyckta 

Kaffebfandnfnttar 

i  A L L A  P R I S L Ä G E N .  

Butiker: Östra Hamngatan 39. Teleron 2074. 
Bazar Alliance — Butik N:o 95. 

på barnahjärnan och därav följande 
övertrötthet, och resor betyda, utom 
mångfalden av intryck, oregelbundna 
måltider, ofta otjänlig föda, och ett 
som allt ett över-retande av nervsy
stemet, och ofta oregelmässig sömn. 
För övrigt är sömnen det första och 
bästa av alla universalmedel för "ner
ver". Barn böra njuta riklig sömn 
och gå tidigt i säng, verkligt tidigt. 

Föreningen Hus och hem 

i Göteborg har öppnat en hemut-
stälning, Östra Hamngatan 18, och 
demonstrerar där några smålägenhe
ter på ett och två rum med kök för 
att visa hur inbjudande dessa med 
relativt billig inredning kunna göras, 
om till förfogande stå god smak och 
förstånd. När utställningen öppnades 
var det en formlig rusning av skåde-
lystna, och man hoppas att expositio
nen under den vecka som den hållen 
öppen (även helgdagarne) skall ut
öva samma starka dragningskraft. — 
Även en del firmor deltaga i utställ
ningen : Ferd. Lundquist & Co. A. B. 
med möbler och husgerådsartiklar, 
Claes Öhlén med ett rikhaltigt lager 
av gedigna linnevaror i tilltalande 
mönster, A.-B. Nadco med synnerli
gen vackra färgningsprov, vunna me
dels firmans berömda färgmedel, 
Konstfliten med sina präktiga konst
vävnader o. s. v. 

p>-c,eBOLA<5e>. 

bornas Ångb^ 

SKÖNHET 
är makt, det vet varje kvinna. En välvår
dad kropp är sällan ful, en obetydlighet 
kan förbättra ett utseende. Å Fysikaliska 

.Institutet erhållas de sakkunnigaste råd och 
anvisningar i allt som tillhör skönhetsvård. 
Engelbrektsgatan 7, 2 vän. Tei. 18457. Mot
tagning 11—2, 5—7. 
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"Jag var dotter i ett rikt hem, min 
far var adelsman och hade en hög 
ställning." 

"Åh! Var ni lycklig i hemmet?" 

"Ja, min far var sträng men rätt
vis. Min mor ömheten själv. Mina 
äldre systrar skämde bort mig. Vi 
frodde på landet i en vacker trakt un
der vår och sommar, och jag arbeta
de, läste och drömde bort sommar
dagarna i skogarna. Vintern tillbrak-
te vi i — i en av Europas gladaste 
huvudstäder. Min tillvaro var en 
oavbruten fest. Jag dansade fram på 
rosor från en glad scen till en annan, 
—- baler, konserter, operor. Världen 
tycktes mig en strålande teaterscen, 
jag trodde detta var livet. Drömmen 
var glänsande, så länge den varade." 

"Och så? mademoiselle?" 

"Och så en dag vaknade jag. Jag 
hörde en röst." 

Äntligen ! tänkte Evelyn, —- nu 
kommer han. 

"'En röst", fortsatte hon drömman
de, "som gradvis växte i styrka och 
överröstade alla andra. Och en natt 
lydde jag den. Då hela huset sov, 
steg jag upp, klädde mig i grova klä

der lik en arbeterska och smög mig 
bort från min fars hus för att aldrig 
återvända. Då jag ville lyda denna 
röst, måste jag sluta att leva blott för 
mig själv. Jag tog gärna emot fattig
dom och släp, lidande och fara. En 
dag kommer den att kalla mig till 
schavotten, och jag skall gå — gärna." 

"Och denna röst", sade Evelyn tve
kande, blygt, medveten att hon talade 
lik en sentimental bok, men ur stånd 
att ställa sin fråga med andra ord, 
"denna röst var kärlekens röst, icke 
sannt?" 

"Kärlekens", upprepade mademoi
selle Exe långsamt, "ja kärlekens, 
den högsta, den ädlaste kärlek, på vars 
altare vi offra varje annan." 

Hennes ögon blickade mot den lin
je, där himmel och jord möttes, de 
vidgades och b run no, hennes läppar 
öppnades i ett hänfört leende, och så 
förklarat var hela ansiktet, att Eve
lyn, som betraktade henne i extas, 
undrade om detta kunde vara samma 
kvinna, hon och andra kallat ful och 
vanlig. Och det var densamma. Man 
ser ibland huru människor under in
tryck av en stark, ädel känsla för
vandlas under några ögonblick av en 

lidelse, som kommer- dem att totalt 
förgäta sig själva. 

Men den lilla jordbundna mullva
den vid hennes sida, ännu blind för 
det stora, ännu grävande efter sin 
kärlekshistoria, ställde ännu en min
dre lyckligt vald fråga: 

"Var det grevens röst, mademoi
selle?" 

Evelyn häpnade över resultatet av 
sina ord. Med möda kände hon igen 
det iskalla stela ansikte, som långsamt 
vände sig mot henne. 

"Om vem talar du?" 
"Ack förlåt", stammade Evelyn i 

gränslös förvirring. "Jag trodde — 
jag tänkte — det såg ut, som om ni 
intresserade er för greven, jag me
nar honom hos mr Fox, som om .ni 
hade reda på honom. Jag är rysligt 
ledsen, om jag har sagt något, som 
förargar er, mademoiselle." 

"Kära barn, jag är icke förargad", 
sade mademoiselle Exe ganska milt. 
Hon såg, att flickan var rädd, och 
smålog vänligt, men småleendet kun
de icke mildra det stenhårda uttryc
ket i hennes drag. Under några mi
nuter förblev hon tyst, och såg ut, 
som om hon fallit i djupa, dystra tan

kar. Tystnaden bröts av glada bar
naröster, som närmade sig från sko
gen. Mademoiselle Exe steg upp, 
blickade Evelyn rakt i ansiktet och 
sade med sin vanliga vardagsstäm
ma : 

"Du överrumplade mig just nu, 
emedan mina tankar voro så himmels
vitt fjärran från det du sade. Du 
har gissat rätt, jag hyser intresse för 
greven, men mitt intresse är icke per
sonligt. Jag har ett bud att uträtta 
till honom från andra. Jag skall för
söka få tillfälle att uträtta det." 

"Kanske det blir tillfälle därtill i 
kväll", sade Evelyn, lycklig att finna 
det molnet så snart skingrades. 

"Kanske?" 
"Jag skulle så gärna vilja höra, när 

ni framför budet." 
"Du skall få höra det." 
Och så kommo barnen, överlasta

de med blommor, och flickorna storm-
grälade på Freddy, som vält omkull 
den största korgen. "Med flit", sa
de de, och han förklarade, att han 
"råkat" stöta till den. Striden fort
sattes med avbrott hela vägen hem, 
och det var först, när mademoiselle 
Exe föreslog att de skulle binda bu-

katter av blommorna, som ett tyst 
vapenstillestånd ingicks. I förhallen 
funno de Parry. "Redan !" -sade Eve
lyn. Han hade kommit i sin dog
cart för att se, om han kunde hjälpa 
.tenn«.'. Han blev genast satt i arbete; 
och tack vare hans starka armar be
fann sig snart den väldiga guirlanden 
kring gobelin-tavlan, och så hade Eve_ 
iyn tid att tänka på sig själv och gick 
upp för att undersöka innehållet i en 
jätlekartong, som kommit ned sam
ma morgon från Liberty's. Under 
hela dag< n hade hon delat sina tan
kar m"'1an den kommande balen och 
Exe's kärlekshistoria, men den sena
re trädde helt i bakgrunden, vid åsy
nen av hennes första "riktiga balkläd-
ning" som hon kallade den. Den låg 
utbredd på sängen ; Susanna hade 
packat upp den och beundrat den, 
alltför nyfiken för att vänta, och den 
skimrade i halvdunklet som en snö
driva med rimfrost. För en ung flic
ka, som aldrig ägt något elegantare 
än en hemsydd muslinsklänning var 
det en bedårande syn, och ännu mer 
blev detta fallet, då den omslöt den 
smärta, graciösa flick-kroppen. Eve
lyn såg sig i spegeln och upptäckte 

på en gång att icke blott klänningen, 
men också hon själv var vacker. För 
tredje gången ropades imperativt 

neri/rån : "Evelyn", och med ännu en 
snabb -blick i spegeln ilade hon ned1-
Evelyn tillskrev nog dräkten största 
förtjänsten att spegelbilden var sa 

vacker, men rosenknoppen var i sig 
själv så fager att den lätta skyn av 
chiffon och silverglitter blott gav den 
mäst passande bakgrunden. Det plöts
liga medvetandet om skönhet var nå
got berusande. Det kändes som om 
hon druckit pärlande champagne, när 
hon ilade ned i galleriet, som omgav 
balrummets övre del. Den välbekanta 
scenen, nu glänsande med ljus och 
blommor och fylld av en glad och 
muntert pratande mängd, tycktes 
henne lik en teaterscen, där hon stod 
färdig att uppträda. En lång vibre
rande ton från fiolen kom hennes 
unga nerver att darra av nöje. Hon 
gick ned för den sista trappan me(^ 
en känsla, som om hon svävade over 
jorden, och Parry, som stod på fie' 
dersta trappsteget, fick samma in~ 
tryck. 

(Forts, i nästa n:r.) 
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Vilket skulle bevisas! 
För Kvinnornas Tidning av Trafikassistent Anna Westergaard. 

Riksdagen. 
Ännu ett kvinnligt jungfrutal har 

hållits i riksdagen, nämligen av frö
ken Hesselgren, som i Första kam
maren yrkade bifall till det högre, 
àv k. m:t begärda anslaget till dyr-

barnmorskorna, eller 
370,000 kr. Hon betonade därvid, 
att även efter den senaste löneregle
ringen levde dessa för samhället 
nödvändiga kvinnliga yrkesutövare 
under synnerligen tryckta ekono
miska förhållanden. Kammaren an
tog utskottets lägre förslag 280,000 
kr. Andra kammaren däremot an
tog k. m:ts förslag, vilket vid den 
gemensamma voteringen, att döma 
av röstsiffrorna, torde komma att 
segra. 

Det har oändligt många gånger 
i tal och skrift försäkrats, att kvin
norna, om de ville hålla sig till de 
speciellt kvinnliga yrkena, alltid 
skulle kunna' påräkna en hög värde
sättning av sitt arbete. Barnmor
skorna liksom även andra kvinnliga 
yrkesgrupper, t. ex. sjuksköterskor
na, hava emellertid en erfarenhet, 
som går i annan riktning. Vad har 
en barnmorska i en landskommun 
i lön? Jo, 800 kr. i fast lön, några 
få kronor som ersättning för varje 
förrättning, fri bostad av enklaste 
beskaffenhet och kanske bränsle. 
Och dock är det ett yrke, för vilket 
grundlig utbildning och ganska 
stora personliga förutsättningar er
fordras. Det är också ett hårt yr
ke, förenat som det är med ofta 
nattliga, långa åkfärder i allt slags 
väder, köld och rusk. — Första 
kammarens njugghet ifråga om 
dyrtidsanslaget verkar sannerligen 
icke tilltalande. 

Första lagutskottets förslag i för
budsomröstningsfrågan gäller full
ständigt förbud. Enligt förslaget 
skall omröstningen äga rum redan 
i år och under formen: Den som 
önskar att en lag om fullständigt 
rusdrycksförbud i riket måtte anta
gas röstar "ja", den som icke öns
kar detta röstar "nej". 

Vidare är att märka, att mäns 
°ch kvinnors röster skola skiljas. 
Varför har sistnämnda bestämmelse 
upptagits? Man vet det icke, men 
man har antytt, att riksdagen, när 
den skall besluta i frågan, kommer 
att fästa den huvudsakliga vikten 
vid hur den manliga röstningen ut
fallit. En annan uttydning har för
sökts. Man kan vänta manlig ma-

Byråchef Hamilton har i "Svensk 
Trafiktidning" gjort ett uttalande, 
avsett att bevisa, att det skulle va
ra obefogat att giva kvinnliga och 
manliga telegrafister samma lön. 

Den ginaste vägen skulle ju ha 
varit att visa, att kvinnorna göra 
ett mindre gott arbete än männen 
och därför verkligen endast äro för
tjänta av en lägre lön. Denna väg 
är emellertid icke framkomlig av 
skäl som byråchef H. själv anger: 

"Efter samråd med den mångåri
ge föreståndaren för telegrafver
kets undervisningsanstalt får jag 
meddela, att erfarenheten icke visat 
att de kvinnliga expedienterna skul
le i fråga om skicklighet eller has
tighet vid telegraferingen stå de 
manliga efter. Härav kan således 
icke hämtas stöd för bibehållande 
av skillnad i avlöningar för de man
liga och kvinnliga tjänstemännen." 

I stället för den raka vägen, som 
icke leder till det tydligen på för
hand uppsatta målet, slutsatsen att 
de i arbetet lika dugliga kvinnorna 
böra ha en lägre lön än männen, 
använder sig byråchefen av en stig, 
vars slingringar det är högst intres
sant att följa. 

Han meddelar först, att mer än 
hälften av den manliga personalen 
har avlagt studentexamen och där
för utan större kostnad kan utbil
das för telegrafens tekniska områ
den. 

Man får i detta sammanhang ic
ke veta, hur stor del av den kvinn

liga personalen, som möter fram 
med samma kunskaper, men detta 
synes ej heller — lika litet som by
råchefens upplysning om de unga 
männen — vara av något särskilt 
intresse, ty av fortsättningen fram
går, att man icke tillerkänner de 
högre utbildade manliga telegrafis-
terna bättre löner än de män, som 
endast hava realskoleexamen, detta 
trots det nyss åberopade sakförhål
landet att det är billigare för staten 
att utbilda dem som ha studentexa-

1 men : 
Denna synpunkt att det icke bör 

kosta staten mer att utbilda den 
ene tjänstemannen än den andre 
tillmätes betydelse först när det 
gäller kvinnorna, ty om dessa gör 
byråchefen följande uttalande: 

"Äve den del av den manliga te
legrafpersonalen, som besuttit en
dast realskolekompetens, har, då ur-

joritet för förbudet, men man vill 
ha siffror att peka på för att möta 
antiförbudsfolkets väntade invänd
ning, om majoritet för förbudet 
framginge ur gemensam omröstning, 
den nämligen, att rösterna för för
budet till överväldigande del varit 

kvinnliga. 
Vid reservationstidens utgång ha

de en del reservationer avgivits. 
Dels önskar man uppskov med om
röstningen till nästa ar, dels begär 
man gemensam omröstning. 

När frågan kommer under debatt 
i riksdagen torde vad dolt är bli 
uppenbarat. Mycket heta duster 
kunna helt säkert väntas. 

valet kunnat ske med omsorg, visat 
sig kunna relativt lätt bibringas så
dana kunskaper i fysik, kemi och 
matematik, som erfordrats för att 
följa utbildningskurserna vid ver
kets undervisningsanstalt. Då vid 

flickskolorna elever-na icke erhålla 

motsvarande träning i nämnda äm

nen, skulle det för telegrafverket 

ställt sig onödigt kostsamt att bi

bringa de kvinnliga• eleverna annan 

teknisk utbildning än som nätt och 

jämnt erfordras för telegraferings-

arbetet." 
Nu är det naturligtvis tråkigt, att 

flickorna i skolan icke få lära lika 
mycket fysik och kemi som gossar-
ne, men det är också hårt att detta 
skall hindra dem att i den befatt
ning, i vilken de sköta sig -lika bra 
som de manliga kamraterna, få 
samma lön som dessa. 

Vore det inte mera förnuft och 
rättvisa i att låta kvinnorna själva 
skaffa sig de tekniska förkunska
per de sakna, t. ex. genom privat 
undervisning, bekostad av dem själ
va, och så låta dem komma fram, 
vilka kunna följa med den under
visning staten lämnar. 

Med det här ovan citerade reson-
nemanget har byråchefen slingrat 
sig fram till den punkt, då han kan 
säga, att männen utbildas och an
vändas på annat sätt än kvinnorna, 
vilka senare därför böra avlönas 
lägre. 

I känsla — måhända —• av att 
hela denna bevisföring ändock kan 
förefalla något tunn tillägger byrå
chefen, att vissa ansträngande arbe
ten (punsning för hand och natt-
tjänstgöring) uteslutande är tillag
da den manliga personalen. 

Detta påstående verkar alldeles 
icke som avgörande bevis i den fö
religgande frågan. Dessa arbeten 
och för övrigt alla andra till tjän
sten hörande åligganden kunna 
mycket väl utföras av kvinnor. Ett 
verkligt Jaevis kan förebringas här
för — i Danmark ombesörjes, utan 
varje olägenhet, dessa arbeten av 
kvinnor. De svenska kvinnorna 
skulle naturligtvis också kunna gö
ra det — om man ville tillåta det. 

Byråchefen är icke heller alldeles 
blind för att det kan tänkas, att 
man framdeles skulle kunna ordna 
det så, att kvinnorna finge, samma 
utbildning och tjänsteåligganden 
som männen. Man läser detta med 
tillfredsställelse och väntar att nu 
skall som naturlig slutsats med ab
solut visshet följa: "Och samma lön 
för samma arbete." 

Men nej, med en ny slingring 
klaras denna fara. Det göres i stäl
let gällande, att man lagt märke till 
att de manliga eleverna lättare till
ägna sig den tekniska undervisnin
gen än de kvinnliga och härav dra-

en bättre underbyggnad än kvinnor
na. 

Men att draga den slutsatsen, att 
kvinnorna därför "också säkerligen" 
skola visa sig vara mindre ägnade 
iör det dagliga arbetet än män, och 
att sedan lägga detta antagande till 
grund för påståendet, att kvinnorna 
i telegraftjänsten böra avlönas läg
re än män, det kan man verkligen 
icke utan att överdriva kalla "ett 
opartiskt bedömande", en beteck
ning som byråchef H. själv ger sin 
redogörelse. 

Liksom alltid i uttalanden av det 
slag, som här presterats, visar det 
sig, att en hel rad i realiteten ovik
tiga förhållanden, vilka det skulle 
vara mycket lätt att praktiskt ord
na, blåsas upp till något av stör
sta betydelse med tillämpning på 
alla kvinnor men ingen man (nå
got som naturligtvis icke motsva
ras av verkligheten), och sedan an 
vändes som ett avgörande bevis till 
kvinnornas nackdel. 

Och när till sist det ohållbara i 
bevisföringen alltför bjärt framträ
der, så mynnar det hela ut i en för
modan, ett "säkerligen", ett anta
gande. som icke har någon verklig 
grund eller något stöd i erfarenhe

ten. 
På det besynnerligaste sätt sling

rar man sig undan den enda lo
giska slutsatsen: att kvinnorna »bö
ra hava fri och öppen väg. Och i 
stället reser man på deras väg hin
der efter hinder genom förmodan
den, antaganden och fördomar, upp
byggda på bevis av mera invecklad 
än opartisk natur. 

Förmodligen skola de kvinnliga 
telegrafisterna i Sverige till evig tid 
komma att gå med lägre lön än de 
manliga, därför att byråchef Hamil
ton tror, att männen skola komma 
att visa sig dugligare i telegraftek
nisk tjänst om kvinnorna någon 
gång i framtiden få tillträde till 

denna tjänst! 

Den 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: — V« år Kr. 3:75. 

Lösnummer 20 öre. 

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

unga flickan 
i övergångsåldern. 

Av Med. D:r Karen M. Andersen. 

Vägande ord. 

ges den slutsatsen att männen 

"därför också säkerligen skullle 
visa sig mera skickade att handha
va den tekniska tillsynen å stati ) 
nerna än de kvinnliga." 

Det är ju, inom parentes sagt, 
rätt naturligt att de manliga elever 
na lättare tillägna sig den tekniska 
insikten, då de som byråchef H. 
själv förut upplyst, från skolan ha 

Av all kärlek är egenkärleken den 

största. 
W. E. Swedelius. 
* 

Jag ser hos andra inga fel, som icke 
jag också har -begått- Man behöver 
blortt bli gammal för att bli mild. 

/. W. Goethv.. 
* 

Det är med våra fel som med våra 
naglar, vi klippa dem tid efter annan, 
men småningom växa de åter till. 

Thalès Bernard. 
* 

Lättja, icke flit, utmattar oss i li
vet, ty i fliten ligger hälsa och till
fredsställelse. 

Samuel Smiles. 
* 

Den mindre kraften, uthålligt an
vänd, är lika med stor kraft. 

G. IV. Leibnitz. 
* 

1 varje människas själ finnes även 
en miniatyrbild av hennes folks per
sonlighet. 

Gustaf Freytag. 
* 

Av frosseriet kommer mycken fas
ta. Och frihet som begagnas utan 
måtta, förbytes i tvång.' 

Shakespeare. 

Er hun bann? Er hun Kvinde? 
Det är vanskeligt at finde. 
Vil du Kvinden ha- i Garnet, 
da du fanger bare Barnet. 
Og naar Barnet du vil vinde 
ja, da flygter det som Kvinde. 

(Björnson.) 

Man har de senare åren fått be
vittna att läkarne dragit in i skolans 
värld. Begreppet skolläkare är nu 
allmänt erkänt. Detta samarbete mel
lan läkaren och skolan visar, att man 
bland pedagogerna har fått upp ögo
nen för det nära sammanhanget. mel
lan kroppens och själens krafter. För 
läkaren är det en viktig och tillfreds
ställande uppgift att lämna lärarne 
hjälp i det svåra livskall de valt. 

Ett svårt kall, men också betydelse
fullt, inte endast för den enskilde, 
men för land och folk. Ty just des
sa svåra övergångsår ha så stor bety
delse för framtiden. Oelenschläger 
säger i sina ungdomsminnen: "Jeg er 
bevidst, at jeg aldrig som Mand har 
haft nogen Tanke, der ej alt hos mig 
som Barn var en slumrende Dröm", 
och Topelius säger i "Blad ur min 
tänkebok" : "Allt stort är inte utfört 
av ungdomen, men allt stort har sin 
begynnelse i ungdomens drömmar". 
En så stor betydelse tillmätes barn
domen och ungdomen av dessa två 
andens stormän. Men att ungdomen 
också kan gå andra vägar visar för
brytarestatistiken, där åldersgränsen 
stadigt går nedåt. 

Under en resa i Tyskland tillbragte 
jag nyligen några nattimmar på Dres
dens bangård, som liksom Köpen
hamns och flera andra storstäders 
bangårdar har blivit nattlivets mark
nadsplats, något som väl hänger till
sammans med de dåliga belysnings
förhållandena på gatorna och den ti
diga stängningen av utskänkningsstäl-
lena. Vad som mest gjorde intryck 
på mig var att se hur unga dessa vo
ro som salubjödo sig. Trots de all
mänt brukliga korta kjolarne som gör 
det svårare att bedöma åldern kunde 
man på deras gestalter se att de voro 
rena barnungar. Under den tid jag 
satt där såg jag bara en enda något 
äldre, fullt utvecklad. Samma erfa
renhet har man gjort på andra plat
ser. 

Om man sammanställer de ovan 
nämnda citaten och dessa sista fakta, 
så inser man huru många möjligheter 
som finnas och hur stort deras an
svar är, som övar inflytande på ung
domen i den åldern, då den är som 

så intressant, att man aldrig finner 
två som äro riktigt lika. Det är det 
som var dag-ställer såväl läkaren som 
pedagogen inför nya uppgifter, det gör 
arbetet svårare, men det uppehåller 
intresset, skyddar oss från mekanise
ring. 

I andligt avseende är det alltså 
I svårt att säga något bestämt, men 
lyckligtvis finnes det kroppsliga tec
ken som kan ge oss en fingervisning. 
Vid det nordiska flickskolemötet i 
Kristiania 1920 redogjorde d :r 
Sc-hiötz för längd- och viktförhållan
den hos 28,700 skolbarn i åldern från 
7—18 år. Därav framgick att poj-
karne äro längst i alla åldrar, utom 
mellan 12—14 år, då flickorna äro 
längst. Tfråga om vikt gäller det
samma, vid 12 års åldern äro flic
korna före. Detta visar oss tydligt 
att det vid denna ålder sker en rent 
kroppslig förändring, skillnaden mel
lan könen, som inte funnits förut, 
framträder nu. Man kan därför 
knappast tala om "barn" längre än 
till Il-årsåldern, ty vid den tiden bör
jar den schism, som gör, att vi hädan
efter få skilja på dem som "gosse" 
och "flicka". 

Jag anser att man begår ett stort 
misstag då man fortsätter med ge
mensam undervisning vid denna ål
der, det är att inte taga hänsyn till 

mest lättledd. Suggestionens makt 
är stor i den åldern, det visar också 
Starbuchs och Sanford Bells under
sökningar över tidpunkten för de re
ligiösa väckelserna. För flickorna in
träffade den i regeln i åldern 14—^16 
år. Är hon barn? Är hon kvinna? 
Ja, hur länge är ett barn egentligen 
bara 'ett barn, när börjar de drag 
framträda, som karaktäriserar skill
naden mellan de två könen? I andligt 
avseende är det svårt att sätta en be
stämd gräns, det finns barn, som äro 
så lillgamla, att de aldrig förefallit 
som riktiga barn, och det finns vuxna 
som aldrig växa ur barnskorna. Det 
är väl egentligen det som gör allt ar
bete med människor, stora och små, 

naturens fingervisning. En 13-års 
flicka och en 13-års pojke äro till bå
de kropp och själ så olika som tänkas 
kan, även om de utgått från samma 
miljö. Under den- perioden söka de 
inte heller varandras sällskap, det är 
snarare ett spänt förhållande mellan 
dem, och på rasterna hålla sig gossar 
och flickor var för sig -—- det är i 
denna den varma vänskapens tid, som 
gossen förtror sig till sin hjärtevän, 
och flickan viskar, arm i arm, med 
sin allra bästa väninna. 

Var ligger nu orsaken till denna 
stora skillnad? Det är utvecklingen 
av organ som hava legat i dvala, och 
i vilka det danas ämnen, som, över
förda i blodet, få inflytande på hela 
den övriga organismen. Dessa organ 
äro inte bara olika byggda hos gossar 
och flickor, utan utvecklingen av dem 
börjar och avslutas även flera år tidi
gare hos flickan än hos gossen. En 
16-års flicka har redan för ett par år 
sedan passerat övergången till en 
fortplantningsduglig individ, då där
emot en pojke först i den åldern har 
kommit i målbrottet, ett tecken till att 
pubertetsperioden är förestående. 
Hos flickebarnen börjar mognandet av 
dessa organ tidigt och går fort, hos 
gossar börjar det senare och går lång
samt. 

Det som sker hos en sådan liten 11 
—12-års flicka är inte endast att fort
plantningsorganen förvandlas under 
denna tid. Som längd- och vikt
förhållandena visade oss, präglas 
hela organismen av det, det är som 
om det gick osynliga trådar från bäc
kenorganen ut till alla kroppens övri
ga celler. Flickebarnet skjuter i höj
den, samtidigt som de kantiga kontu
rerna avrundas —- med andra ord. 
barnet börjar att växa upp till en ung 
jungfru. 

(Forts, i nästa n:r.) 
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