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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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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, 

*T DAMBLUSAR, 
Klädningar och Kjolar köpes bäst och 
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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. 

OBS.! Rådfrågningar kostnadsfritt. 
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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 
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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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Språket och 
tanken. 

Som barn lära vi språket för att 
göra oss förstådda av andra och för 
att själva förstå vår omgivning, icke 

på något mera ingående sätt utan så 
där i största allmänhet. Vi behöva 

orden för att ge uttryck åt våra be
hov och känlor. Detta barndomens 

språk är ofullständigt och konstlöst 

men gör ändå den enkla tjänst, för 

vilken det är avsett. 
Åren gå, våra kunskaper ökas, vi 

komma ut i nya större förhållanden, 

kretsen av människor, bland vilka vi 
röra oss, vidgas, våra behov bli an
dra, våra känslor imera sammansatta, 

och ett helt nytt krav framställer sig, 
vi måste börja tänka d. v. s. med stöd 

av givna premisser och med hjälp av 

vår intelligens göra självständiga 
slutledningar. De enkla, alldagliga 
ord, de konstlösa, litet sägande ut
tryck, som tidigare voro tillräckliga 

för oss, äro det icke längre, vi känna 

behov icke blott av ett större ord
förråd utan även av vackrare och ut
trycksfullare ord att använda om icke 
i vardagslag så dock vid tillfällen av 

större vikt, ord och uttryck som för
må att spegla även de finare skift

ningarne hos en känsla eller i en 

stämning, och i vilka tanken på ett 
värdigt sätt kan manifestera sig. 

Detta rikare, uttrycksfullare, böj
ligare språk skulle vi nog, de flesta 

av oss, kunna bli ägare av, om vi 
ville ägna saken någon uppmärksam

het och någon möda. 

I allmänhet göra vi det icke. Vi 

nöja oss med det minsta möjliga ord
förrådet, med de alldagligaste orden, 

med en del allmänna fraser, färglösa 
eller granna, bullrande, tomma. 

Hur ofta förseglar nian icke ett 

brev med en nedstämmande känsla : 

"En tråkig, färglös epistel det här 

utan egentligt värde! Jag har ju inte 

alls fått fram vad jag så gärna velat 

säga, det varma, det vackra jag kän
ner, det tröstande, styrkegivande jag 

önskar att skänka!" 

Varför har man det icke? Därför 

att man icke ägt ord och uttryck för 
det ! 

En annan ganska vanlig erfarenhet 
är denna : Man ryckes med in i ett 

samtal, en diskussion, i en av dagens 
brännande frågor, och man vet pre

cis vad man vill säga. Men se, när 
det kommer till stycket, så lyckas 

man icke att ge uttryck åt detta, som 
man tycker sig veta så "precis". Man 

säger något oklart och innehållslöst, 

riktigt nonsens, eller man säger nå

got, som går på sidan av saken och 

inte alls ger vad man avsett. Man är 
överraskad och otålig, h.. .1 visste ju 

verkligen så precis vad man ville ha 

sagt. Det är fullständigt oförklar

ligt! 
Nej, det är icke oförklarligt! För

hållandet är att tanken, som vi tycka 

oss förnimma i vår hjärna, endast är 

möjligheten till en tanke. En verk

lig tanke föreligger icke, förrän vi 

för detsamma funnit det rätta språk

liga uttrycket. Tanken födes i ordet. 

Detta behöver icke vara uttalat, men 

det måste finnas absolut klart i vårt 

medvetande, så att vi kunna viska 
det till oss själva. 

Den som behärskar språket finner, 

under förutsättning att det är ett rikt 

och böjligt språk han äger, utan stör
re svårighet de ord och uttryck, som 

Pojk- och flickgifter-
mål i Amerika. 

En biobesökare kan icke undgå 
att förvåna sig över den stora ung

domligheten hos de hjältar och 

hjältinnor, vilka på de amerikanska 
filmerna efter allehande äventyr och 
motigheter slutligen få varandra 
och ingå i dep äktenskapliga lyc

kan. 
Filmen talar sanning. Den ameri

kanska ungdomen har utomordent

ligt brått att gifta sig. Och den 
kan gifta sig. Medan den europeis
ke unge mannen har sin svåraste 

och fattigaste tid, hänvisad till en 

liten nybörjarlön inom sitt yrke, el
ler kanske ännu genom studier 

grudläggande en framtida position, 

har hans amerikanske jämnårige sin 
glansperiod, påpekar Muriel Harris 

i Manch. Guardian. 
Ungdomen är populär i Amerika. 

Den unge mannen är en favorit hos 
arbetsgivarne. Han är en god. kraft, 
påhittig, tilltagsen, oförfärad. Miss

lyckas han på en bana, står honom 

dussintals andra till buds. Han slår 

om och slår igenom. Vid ett par 

och tjugo år är hans ekonomi så 
god, att han kan skaffa sig ett vac

kert hem, en fru och en bil i gara

get. Så länge hans ungdondiga vi

talitet varar, fortsätter den gyllene 

tiden och kanske hinner han därun

der skaffa sig den självständiga 

ställning, som garanterar en tryg

gad ålderdom. Om ej, får han vid 

litet mera mogen ålder känna på 

den mördande konkurrensen' från 

den anstormande ungdomen, med 

vilken chefen så alltför gärna vill 

ersätta de äldre slitna medarbetar-
ne. 

Men låt oss återgå till hans gif

termål. Hon är vanligen en flicka 

i tonåren med ännu ett stycke till 
de två fullbordade decennierna. 

Den amerikanska medelklassflickan 

står ifråga om bokliga kunskaper 

under europeiskan, men hon är ut

rustad med en del andra för en ung

fru goda egenskaper och färdighe

ter. Hon är förtrogen med husligt 

arbete. Barnjungfru har inte före
kommit i hennes hem, hon har som 

barn hängt sin mamma i kjolarne, 

när denna gjort sina uppköp eller 

ge hans tankar liv och gestalt. Språ

ket är hos honom tankens tjänare. 
Den som icke råder över språket 

hindras i sitt tänkande. Han kom

menderar icke fram orden, han får i 

stället leta efter dem, han finner 

ibland de rätta,, men oftast icke, och 

han får nöja sig med andra mindre 

goda eller rent av underhaltiga ord, 

oklara, intetsägande, överdrivna, löj

liga, enfaldiga, falska i tonfallet och 

den beklagansvärda tanken får deras 
prägel ! 

Hur skall man lära sig att behärs-
ska språket? Genom övning! Genom 

att när man talar och skriver icke 
hålla till godo med första bästa ord 

eller uttryck, som tränger sig fram, 

utan söka ett söm verkligen säger vad 

man vill ha sagt. Genom självstän

digt tänkande! Genom att bilda sig 

egna åsikter i dagens och livets frå

gor, icke stå där ill's JBliaiue hinein utan 

i ord, i vilka verkliga tankar tagit 
gestalt ! 

Aktiebolaget  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse. 

En gymnastikafton hos 
de döustumma. 

Himlen punkterades redan av några 

stjärnor och uppe på Oscar Fred
riks höjd låg skolhuset som en ly
sande borg. Ljuset strömmade ut 

från gymnastiklokalen, där den 

kvinnliga föreningen Surd •— de 
dövstummas klubb — hade en van

lig gymnastikafton. 
Det var med spänt intresse un

dertecknad steg in för att taga en 

sådan gymnastikafton i betraktan
de. Hur skulle den te sig? Hur 

skulle det verka med en gymnastik-
lektion utan kommandorop och 

taktklappningar, med endast tecken 

och rörelser? Hur skulle samverkan 

kunna åstadkommas? Spänningen 
var så mycket större som denna 

klubb är den första kvinnliga döv-

stumsklubb i Sverige och här alltså 
voro nya rön att göra. 

Vid inträdet var den lilla truppen 

redan i full aktion. Dess ledare, en 
av Lingförbundets ledare för olika 

klubbar i Göteborg, gymnastikdi

rektör Dagmar Palmqvist tog älsk
värt emot mig såsom en representant 

för Kvinnornas Tidning samt bad 

mig betrakta det hela icke som en 

uppviiisoing utan som en vanlig gyrn-

nastifcafton rätt och slätt. 

Det blev en utomordentligt intres

sant llektion. Vid förisita flyktiga an
blicken fanns ingenting som sade att 

denna trupp på något sätt skilde sig 

från en vanlig gyimnaisitiktirupp. Rö
relserna gingo med fart och"*1 preci

sion — genom en handrörelse, en 

vink upprätthöll ledaren disciplinen 

över idet faiella. Först vid (uppställnin

gen till friiSttåferadie gymnastik blev 

-skådespelet sällsammare. Först då 

blev man slagen av den egendomliga 

tystnaden över lektionen — tystnai-

den i de dövisitiumimais värld . 

Det var i högstia grad intressant 

att följa växelxerlkan mellan ledaren 

och truppen. Den fördes ej såsom 

man kunnat förimoda på dövsltum-s-

språk. Vid inledningen till varje ny 

rörelse voro truppens ögon i inten

siv uppmärfcsaimhet riktade på 1 o d-a
ren. 

En rörelse demonstrerades och 

läpparna formade sig kring dhöribara 

ord, som dock uppfattades av va,r och 

en av dessa, sam lärt sng förstå sam

talsspråket endast .på munnens linje-

styrt och ställt i hemmet. När mo
dern varit upptagen har hon 

släppts ut i köket till kokerskan, 

som låtit henne hjälpa till med litet 
av vart. 

Hon är vidare en flink sömmer

ska och road av att sy åt sig själv. 

Hon klär sig med smak, spelar litet 
piano, sjunger kanske också en 

smula, har ett friskt och glatt hu

mör och hon blir en riktigt trevlig 

kamrat åt pojken, som hon gifter 
sig med. 

Så komma barnen. Föräldrarne, 

som själva ännu icke trampat ut 

barnskorna, kunna icke begära nå

gon verklig respekt hos sina ätte-

läggar, skillnaden i ålder är alltför 

liten, men förhållandet blir så myc

ket kamratligare, förtroligare och 

roligare. Det är närmast som en 

syskonkrets, vilken en vacker dag 

om ett tjugotal år utvidgas med den 

tredje generationen. Det finns icke 

något kulturland i världen, som har 

så unga far- och morföräldrar som 

Amerika. De vördas kanske icke så 

mycket som sina åldrigare europe

iska motsvarigheter men förhållan

det mellan dem och deras barnbarn 

präglas av så mycket mer förståelse 
och förtrolighet. 

Varför just jag? 
En regnig dag, storm. 

En pojke ställer sin cykel på trotto
aren invid husväggen, medan han går 

in i en butik. 

En stormil kastar omkull cykeln, 

som faller tvärs över den smala trot
toaren, vilken den fullständigt bloc
kerar. 

En gentleman, som brådskat trotto

aren fram, stannar framför hindret 
och blir stående ett ögonblick. Man 

kan avläsa hans ansikte otålighet, 
missnöje och även vad han tänker. 

"Varför skall just jag ta upp den 

där cykeln? Det är inte mitt fel, att 
den ligger där. Någon annan kan 
göra det!" 

Och hellre än att höja sig ned efter 

cykeln och ställa den mot väggen för 

att få fri passage för sig själv och 
alla dem som komma efter, tar han 

omvägen ned på den smutsiga gatan. 

Det är i ett affärskvarter och tra

fiken är mycket livlig. Hundrade 
människor finna sin väg spärrad av 

den kullfallna cykeln. Alla se otåliga 

och förargade ut, alla tänka: "Var

för skall just jag ta upp den där cy

keln? Det är inte mitt fel, att den 

ligger där. Någon annan kan göra 
det." 

Är det icke en god illustration till 

missförhållandena i samhällslivet och 

vårt ställningstagande till dem? Vi 

se dem, vi reta oss på dem, vi ha 

obehag av dem och vi förstå, att an
dra också måste ha det, men det fal
ler oss icke in att gripa in och söka 

rätta till det som är på tok. Vår tan
ke är alltid en och densampia : 

"Varför just jag? Varför icke nå
gon annan?" 

Vilken mäktig och god effekt skulle 

det icke ha, om vi kastade om tan
ken och orden och sade : 

"Varför just någon annan? Jag 
skall göra det !" 

Och så läte handling följa- på de 
duktiga orden ! 

Sparkasseräkning 
Södra Hamngatan 23. östra Hamngatan 39 

GÖTFBO^G > 
Sparkasse-Kreditiv 

kan därvid utfärdas möjhggöranda uttag 
vid vilket som helst av 

Svenska Handelsbankens 
255 kontor. 

Ju 

spel. Därpå 'ljöd en kraftig stamp

ning i golvet — tecknet til! truppen 

att begynna. Särskilt äger denna 

stampning — det imiärkte anan snart 

— en stor -betyddse vid ledningen av 
de idövisitummais gymnastiik. (Den Jjiud-

vilbraition, som därigenom uppstår, 

uppfattades nämligen blixtsinaibbt od: 

samtidigt av alla. De helhöva icke 

se åtbörden — de känna den,* även om 

de vända ryggen åt ledaren, och föl
ja omedelbart dess maning. 

Det hela gick också med fart och 

glans. Nya rörelser, nya komman

don, nya stampningar. Man glömde 

att det var en dövstuimtrupp man såg, 

en trupp för viillken ljudets alla vägar 

voro stängda. Så utvecklade voro 

hos dem i stället nervernas, känslig

het — synens skärpa — ialkttageilse-

fönnågan. Därav detta som gjorde 

det djupaste intrycket från denna af

ton — den ögonblickliga uppfattnin

gen av ledarens kommando och sam-

stäimnrgheten vid rörelsernas utfö
rande. 

Det är tydligt att ledningen av en 

sådan trupp ställer sina alldeles sär
skilda anspråk på ledaren. När den 

lilla käcka och energiska truppen ef

ter en rad duktigt utförda rörelser 

marscherade ut fylldes man emeller

tid av den fasta förvissningen, att 
direktör Palmqvist på ett glänsande 

sätt läst denna sin uppgift. 

göra ! 
Utan pengar kan man ingenting 

Så du pratar! Skulder! 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

"Europa sådant det kunnat vara" 

eller något liknande står i dessa da

gar över artiklar i många engelska 
tidningar. Dessa uttalanden anslu

ta sig till den engelska statsminis
terns mycket överraskande och liv

ligt diskuterade manöve'r, att apro

pos ingenting offentliggöra, ett 

hemligt memorandum, som han vå

ren 1919 framlade för den samman

trädande fredskonferensen i Versa

illes. I detta memorandum gjorde 

Lloyd George gällande, att freden 

måste bliva sådan, att den icke in-

neslötc brodden till ett nytt krig. 

Det skadestånd Tyskland skulle å-

dömas finge därför icke vara större, 

än att det verkligen kunde gäldas 

och då av den generation, som del

tagit i kriget. Vidare skulle ome

delbart efter fredsslutet alla mark

nader öppnas för Tyskland och 

fredliga förhållanden åvägabringas, 

icke blott på papperet utan även i 
verkligheten. — Fredens utforman

de i denna kloka och rättvisa anda 
hade varit möjligt, påpekar den en

gelska pressen. President Wilson 
hade kunnat vinnas därför och även 

Italiens tillmötesgående kunnat på

räknas. Under det samlade trycket 

av denna försoningspolitik skulle 

Frankrike tvingats till större mode

ration i sina krav. Varför blev det 

icke så? —- Lloyd George, svaras 

det, kom icke som en fri man till 

konferensen. För att segra vid ett 

val, där han under alla förhållan
den skulle segrat, hade han givit 

de engelska väljarne sitt löfte om 

ett skoningslöst bestraffande av 

Tyskland: "Käjsaren skall hänga 

och det tysak folket betala intill sis

ta skärven!" Dessa löften utläm

nade honom bunden till händer och 

fötter åt Frankrike. De franska 

konferensdeltagarne kunde peka på, 

att det var det engelska folkets vil

ja till hämnd och alls icke någon 

försoningspolitik Lloyd George fö

reträdde. Det blev ju också Frank

rike som dikterade den fred, som 

ännu icke blivit fred. 

Den engelska pressen förmodar 

att Lloyd George genom att just nu 

offentliggöra sitt '  memorandum 

möjligen velat lämna ett förhands

meddelande om den försonliga poli

tik, han ämnar företräda vid Genua
konferensen. 

Under den gångna veckan hava 

Frankrikes, Englands och Italiens 

utrikesministrar, samlade i Paris, 

utformat ett fredsförslag för Tur

kiet och Grekland, vilket innebär en 

omfattande revidering av den hår

da fred, som ententemakterna på 

sin tid i Sèvres dikterade för Tur

kiet. Det turkiska folket, som med 

vapenmakt motsatte sig denna fred, 

inhöstar nu rika frukter av sitt mot

stånd bl. a. i form av återvinning 

av annekterade landområden. 

Som en bjärt kontrast härtill står 

Tyskland, vilket skördar frukten av 

I 

V* Vaxduk rO. 
Lader-klot 

Reseffekter, Damväskor 
bäst och billigast 

Korsgaten 6 
Vh Göteborg * 

°'*umbol39C 

Jönsson, Frändberg & C-o 
Tel. 202 J3. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas l 

Kappmagasin 
Vallgatan 28. Tel. 1330. 
Stilfulla modeller. 

Goda tyger. 
Förstklassigt arbete. 

Damer! 
GOD EXTRAINKOMST 
erhålla de som vilja bliva 
a g e n t e r  f ö r  f ö r s t k l a s s i g t ,  
svenskt livförsäkringsbolag. 

Denna tidnings annonskon« 
tor anvisar. Telefon 18070 

HERR! HANDSKAR 
för våren 

i kända goda kvalitéer. 

v/> Lägsta priser. <&> 

NILSSONS HANDSKFABRIK 
HVITFELDTSG. 9, (mitt emot garrna Latin). 

sir till den yttersta gränsen av det 

möjliga bedrivna underkastelse- och 

uppfyllelsepolitik i de nya fruktans-

\äida bördor den allierade skade

ståndskommissionen pålägger lan

det. Bland kraven märkes särskilt  

det på en ytterligare skatteutskriv-

iv.ng för i år på sextio miljarder 
mark. 

Ur livet — för livet. 

Var icke nöjd med en första fram

gång, utan fördubbla dina ansträng

ningar för att nå en andra! 

Många människor slappna när de 

vunnit en framgång, och y vas där

över, men bliva stående. "De vila p» 

sina lagrar." Men detta är lika far

ligt som dåraktigt. Det bör heta: 

"Icke blott ernå, utan behålla och 

sätta nästa mål dubbelt högt". Därtill 

erfordras en andra framgång, som 

ofta kostar dubbelt så mycket arbete 

som den första. Men belöningen ute
bliver icke. 

Cù>eZtcui 
Guld Choklad 

Förnämsta svenska fabrikat. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Söndag kl. 8 sista gången 

KÄRLEKEN VAKNAR. 
Måndag kl. 7,30 Premier 
M ICAR EM E. 

PAJ AZZO. 

"Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 
En nyck. 
Komedi i en akt. 

• ek ej med kärleken 
Proverb i 3 akter av Alfred de Musset. 

Nya Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

BARKEN MARGARETA. 

rnunoiuti 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Lorensbergsteatern i Göteborg 

har vigt sitt senaste program åt 

tvenne dramatiska alster, l*aktskome* 

dien En nyck och Lek ej med kärleken, 

proverb i 3 akter, av den franska 

litteraturens ungdomsskald par prés 

férence, Alfred, de Musset. Man hör 

icke Mussets namn utan att otrivil« 

ligt sammanbinda det med ett annat 

av den franska litteraturens mest be= 

römda — George Sands. Det fanns 

en tid då dessa två, mot bakgrunden 

av en gemensam och tragisk kärleks« 

tragedi, behärskade världen med sina 

bekännelser, sina tårar, sin poetiska 

bikt. George Sand behärskar den 

litterära marknaden ännu i dag. Al* 

fred de Musset, den mest brinnande, 

den ömtåligaste, den poetiskt rikaste 

och intressantaste av dem båda skall 

alltid hava mest att säga för fåtalet, 

som räknar värdet i ett epos mindre 

än en enda livserfarenhetens tår. 

Mussets öde blev tårarnas och för* 

tvivlans. Men om hans poetiska 

gärning gäller hans egna ord: »De 

mest förtvivlade sångerna äro de 

skönaste . . .». 

Lorensber Jsteatern, som tidigare 

med framgång tillvaratagit så mången 

bortglömd pärla inom den rika dras 

matiska världslitteraturen hade ska* 

pat en verkligt minnesvärd afton 

kring kärlekens, ungdomens och tås 

rarnas skald. Den litterära förlis 

ning, den högsta, början av 1860= 

talet hade att erbjuda, den känslans 

häftighet och dock oerhörda böjligs 

bet som denne glödande erotiker 

förfogade över tidsstämningen över» 

huvud, tolkades med behag och 

övertvgelse av fru Karin Molander, 

hr Alv, och fru EUa Widbotg i resp. 

pjäser. Salongen avtackade med både 

blommor och applåder den minness 

värda föreställningen. 

Stora Teatern i Göteborg 

har tidigare än man väntat nedlagt 

operetten »Kärleken vaknar», ehuru 

den helt säkert icke varit utspelad. 

Så här i vårens tid fordras dock sn^b« 

bare växling än eljes i fråga om "pro« 

grammen för att hålla teaterintresset 

vid det starka liv en direktion måste 

sätta som sitt mål. Av de tidigare 

bebådade nya programmen kommer 

som nummer ett, d n 3 april, »Mis 

carême» och »Pajazzo». 

Aya Teaterns i Göteborg 

stamtiupp, som i dagarne varit ute 

på en kort och framgångsrik turné i 

landsorten, har t u återkommit tdl sin 

W. 

t 

fir jKi 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 
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Diskussions
spalten. 

Den övergivna på Glas
berget. 

Det är några nummer sedan vi ha
de "diskussion". Nedanstående ar

tikel kan måhända locka till inlägg. 
Den är hämtad ur "Atlantic Month

ly" och utgör svar på en skarp manlig 

artikel, riktad mot de ogifta kvinnor

na. Vad artikeln innehåller framgår 
av svaret, skrivet av en "spinster", 

den engelska beteckningen på den 

kvinnliga motsvarigheten till ungkarl. 

Tonen är något spetsig, men man får 

anta, att" detta sammanhänger med 
det kända sakförhållandet, att som 

man ropar i skogen får man svar ! 
Vad det här gäller är att fatta stånd

punkt till frågan, om spinstern har 

rätt i vad hon säger eller ej ! Var 

god meddela redaktionen er åsikt här
om ! 

Är den "övergivna" mer att bekla
ga eller klandra? skriver spinstern. 
"Övergiven" uttrycker, att vi blivit 
förbisedda både av vårt eget och det 

andra könet, och att vi förtjänat det! 

egen scen. Det behöver väl knap = 

past sägas, att den lyckosamma seg* 

lasten med »Barken Margareta» forts 

sättes. 

Svenska teatern i Stockholm. 

Efter framförandet av Paul Lan

ge och Tora Parsberg beredde 

Svenska teatern stockholmspubli

ken tillfälle att få se Gerda Lunde-

quist-Dahlström i ännu en av hen

nes glansroller, nämligen som hu
vudfiguren i de danska författarna 

Kenrik Pontoppidans och Hjalmar 

Bergströms bekanta skådespel Tho-

ra van Deken. 

Det fordras Gerda Lundequist-

Dahlströms utmärkta spel för att 
tolka denna sönderslitna själ. I de 

sista akterna nådde framställningen 

sin höjdpunkt. Man står djupt gri
pen inför denna storslagna konst. 

Det hela gavs på ett förtjänst

fullt sätt. Réné Björling spelade 
den unga dottern känsligt vackert 

och förlänade åt gestalten ett verk

ligt tragiskt drag i den skakande 
slutscenen. 

Gerda Lundequist-Dahlströms 

gästspel på Svenska teatern har nu 

avslutats. 

5. 

Biografteatern Palladium 

i Göteborg har vid en generalres 

petition för prässen demonstrerat det 

drama, som under innevarande vecka 

skall utspelas på dess vita duk. 

»Drömmarnes tämpel» är en prakts 

film, som ger allt vad en granntyckt 

publik kan begära. Den talar såväl 

till fantasien genom sin säregna upp» 

ränning, sin mysticism och sina nervs 

spännande händelser som till känslan 

genom de skildrade människoödena. 

Det ger en känsla, som om vi vore 
ett slags underdjur i burar, och åskå-
darne klappa oss på huvudet, med 

sitt medlidande eller borra in sina 
käppar och paraplyer i våra revben 

med bitter kritik eller stirra på oss 

mållösa över den stoicism med vilken 
vi uthärda inom dessa celibatets järn
galler. 

Och vi? Man väntar lika litet ett 

gensvar från oss, ogifta feminor, som 

man väntar det från markattor och 
gorillor i deras burar, och i allmänhet 
tiga vi också och visa bara tänderna i 

ett grin. Men ibland kan man icke 

längre tiga.. 
Vilka argument bevisa väl att vi 

skulle haft tillfälle att gifta oss och 

att vi — om detta tillfälle varit för 
handen -— med glad iver borde ha' 

gripit det? För att tillfredsställa den 

"instinkt" som blivit uttryckt i orden : 

"I havet söker droppen droppen" etc. 
Eller av längtan efter moderskap, de 

större fröjder i livet som tillhöra ett 
lyckligt äktenskap, eller för att ernå 
den ädlare karaktersutveckling, som 

vinnes genom att uthärda misären av 

ett olyckligt äktenskap, och till slut : 

"plikt, uppoffring och vår skyldighet 

mot staten". Allt detta sade nyligen en 

kvinna som inte klappade oss på hu

vudet utan använde dobbskon på pa
raplyet ! 

"instinkten" kallas i allmänhet kär

lek, och leder ofta till tidiga giftermål, 

som senare visa sig ha' varit ett miss

tag. Det var inte den rätta "drop

pen", och så ha' de inte lust att hålla 
fast vid Varandra. Man bör klargöra 

för de unga, både gossar och flickor, 

att den lidelse de kalla kärlek ofta är 
endast falskt mynt. 

Den moderna uppfattningen att kön 

är det viktigaste i livet, naturens star
kaste lag, tyckes icke riktigt stämma 

överens med Pauli uppfattning om 

pålen i köttet och kroppens underku-
velse; eller som en liten pojke ut

tryckte det att "själen ska' sitta 

överst". Pauli uppfattning har ändå 

märkvärdigt nog hållit sig nära 2,000 
år och i allmänhet känna vi oss icke 

hågade att vända upp och ned på sa

ken och låta det fysiska härska över 
det psykiska. 

"Rätten till moderskap." Det an-

ages, att alla kvinnor, åtminstone alla 

ogifta kvinnor bittert sakna denna 
rättighet, men i huru många hundra 

tidningsartiklar, böcker etc, klagas det 

icke över de gifta kvinnornas motvilja 

'not moderskapet, och deras önskan 
att begränsa barnens antal till två, 

högst tre. I de flesta familjer anses 

fyra barn alldeles nog; komma fler 
-å bliva de ofta mottagna med miss

nöje, sorg, ängslan eller stoisk under
givenhet, allt efter det individuella 

temperamentet. Föräldrarna älska 
nog barnen, när de väl ha'~ kommit, 
men i fattiga eller icke särdeles väl-
situerade familjer betyder en stor fa 

milj stora uppoffringar icke blott för 
föräldrarne utan också för barnen. 
Det vore rätt intressant ifall en skick
lig tankeläsare kunde uppställa statis
tiska tabeller för att visa huru många 
barn komma till världen, t. ex. under 
ett år, emedan deras' mödrar så brin
nande längtade efter dem. Och ändå 
antages det som trosartikel att alla 
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till dagens lägsta priser 

ogifta kvinnor hysa — eller åtminsto

ne borde hysa -— denna längtan. 

Man talar om "rätten till moder
skap , men jag tycker det finns även 
andra rättigheter, som äro minst lika 

viktiga, och det är barnets rätt till för

ståndig vård och god uppfostran, till 
sunda, fysiskt och moraliskt värdiga 

föräldrar, till ett lyckligt, harmoniskt 
hemliv. Och om en kvinna talar om 

att hennes liv blivit förkrympt och 
trångt, emedan hon är barnlös, eller 
om hon, lik de ultra modärna roman
hjältinnorna, fordrar sina "rättighe

ter stick i stäv mot allmänt härskan
de seder och moral, så tänker hon på 

sig själv, sina själviska begär och icke 

på barnet, och visar tydligt sin odug
lighet för kallet. Där finns mer än 

nog av barn i världen, som sakna mo
derskärlek, och på vilka hon kan slö
sa sina moderliga omsorger. 

Vad världen behövar är bättre möd
rar snarare än flere mödrar ; icke flera 

barn men sundare och lyckligare. 

Och ändå säga våra kritici : "äk

tenskap till varje pris, lyckliga eller 
olyckliga !" En grannkvinna bru

kade komma in och beklaga sig över 

en suput till man, men tillade alltid : 
"Till och med en fyllbult är bättre än 

ingen", och t. o. m. en av våra kritici 

säger att: "Ett olyckligt äktenskap är 
bättre än intet alls". Och vad blir 

följden av äktenskap med den princi

pen ? — ännu mer skilsmässor ! Eller 

en annan följd, att den sämre av två 
olämpligt förenade karaktärer drager 

ned den bättre, ty man behöver just 
inte vara en cyniker för att ha' varse

blivit, att människonaturen har mer 
fallenhet för att sänka än höja sig. 

Inflytandet är ömsesidigt, och den 
bättre höjer den sämre något. Men 

om vi antaga att hustrun är värd 80 

% och mannen 40 %, (om man jäm

för deras karakterer vid giftermålet) 
så får man ett medeltal av 60 %. 

Men är det säkert att kvinnan stan
nar där, eller sjunker hon till 50 % 
eller mindre, d. v. s. hon förlorar 30 

% för att han må vinna 10 %. Na

turligtvis ßnns det helgon, som så för-

äd'as genom lidandet att de kunna 
stiga till 100 % men de bli inte gamla. 
Hur många män och kvinnor ingå 
äktenskap av plikt-känsla, självupp

offring eller önskan att, tjäna staten? 

Jag skulle beklaga den man, som gifte 

sig med en sådan kvinna och vice 
versa och deras avkomma ! 

Folk gifter sig för att bli lyckliga 

och lyckliggöra, inte hela världen eller 
staten utan den älskade maken, fram

för allt gifta de sig inte för att vinna 
en helgongloria genom ett olyckligt 
äktenskap ! 

Vi på glasberget skulle också -
oss —• om någon anmälde sig — och 
om vi kunde se utsikt till lycka fram

för oss. Men ju mer bildning och 
kultur stiga desto mer växa också 
svårigheterna för ett tillfredsställande 

äktenskap. Grottinvånaren, som rö
vade sig hustru och bar henne till sin 

håla, var troligen1 nöjd med henne 
och hon med honom, de voro på sam
ma nivå, mycket litet över djurets. 

Men evolutionen marscherar framåt 
och uppåt ; det homogena har blivit 
heterogent, av enheten har blivit 

mångfald. Ett barn bygger med fyr
kantiga träblock, som alla passa till
sammans liksom grottemannen och 

hans kvinna, men det moderna livet 
är mer likt ett puzzle-spel, bestående 

av tusentals bitar, där ingen passar 
tillsammans med mer än en enda an
nan. 

En rättfram, praktisk man friade 
till en kvinna och försökte förklara 

skälet. "Jag tyckte genast om er från 
första ögonblicket — mer och mer —. 
Skäl nog! Passioner och roman

kärlek är icke nödvändig, men ett 
"tycke" som växer, sympati, likhet i 
smak och livsåskådning, aktning. En 
kvinna vill ha' en god kamrat eller 

VÅREN STUNDAR! 
Omse Edra sommarkläder! Färga 
alla urblekta plagg! — Skjortor, 
underkläder, strumpor etc. med 
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ingen. Taga vara på sig kan hon 
själv. 

För övrigt finns där mer i världen 
att sträva efter än en mans kärlek. 
Alldeles som det för en inan finns 

mer att sträva efter än en kvinnas 
kärlek. 

Här slutar spinstern sitt tydligen 
med rynkade ögonbryn men också med 

ett humoristiskt drag kring munvink-
larne nedskrivna opus. 

Redaktionen tillåter sig uppställa 

några frågor för den diskussion som 
förväntas. 

Förstår ungdomen vad verklig kär
lek är? Förlovar och gifter den sig 
ej ganska ofta på något, som icke är 

kärlek, icke ens "tycke" och sympati, 

utan endast en tillfällig och rätt snart 
övergående "förtjusning". Vem sä

ger de unga vad verklig djup kärlek 
är? Modern? Fadern? Eller läm

nas icke de unga här att handla i 
blindo? 

Längtan efter moderskap? Varie

rar icke denna känsla i betydande grad 
ifråga om styrka? Är den icke hos 
många slumrande för att vakna först 
med kärleken till mannen ? Är denna 

moderslängtan någonsin obegränsad? 
Är den icke tillfredsställd med en rätt 
liten kull barn ? 

Ännu en fråga kan göras i anslut
ning till inledningsartikeln : Är för 

kvinnor även ett olyckligt äktenskap 
lyckligare än inget äktenskap? 

HÄLSOVÅRD. 
Korta strumpor. Försök icke, skri

ver en läkare, att härda barnen genom 

att låta dem gå med korta strumpor 

på våren, innan luften blivit upp
värmd eller ut på -hösten, sedan luf

ten blivit rå och kall. Det är direkt 

hälsofarligt och kan föranleda svåra 
sjukdomar. Till en mängd svåra reu

matiska lidanden, vilka först längre 
fram i livet ge sig tillkänna, har grunt 
den lagts med de "härdande" korta 
strumporna. 

KVINNORNAS TIDNING 
erhålles under 

KVARTALET 
1 April—1 Juli 
direkt från EXPEDITIONEN för 

Kronor. 

Beloppet torde i postanvisning insändas till EXPEDITIONEN 

AV KVINNORNAS TIDNING, GOTEBORG. 

• • 

Mademoiselle Eté. 
Av 

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

(14) 

"Evelyn", började han med en bed

jande blick, "du ger mig väl första 

valsen ?" 

Men Evelyn, i sitt nuvarande strå
lande humör, fann ett särdeles nöje i 

att plåga honom. 

"Var inte odräglig i kväll, Parry. 
Just i kväll har jag lust att också se 

annat folk. Kan du inte valsa med 
någon flicka, som du inte träffar-var

enda dag?" 

Medan hon talade lät hon blickarne 
vandra kring salen och mötte blicken 
ur två vackra och beundrande ögon. 
De tillhörde kapten Leslie, mrs Fox's 
kusin, som just kommit i mr Fox's 
vagn. Mr Fox, som tröttnat på att 

vänta på sin fru, hade tagit alla gäs
terna utom en med sig, och lämnat 

en annan vagn för henne och greven. 

I detta ögonblick hördes mycket tyd
liga "teater-avsides" uppifrån. Bar

nen, som klädda i sina finaste sön
dagskläder, skulle få lov att se på 

dansen från övra galleriet, hade upp

täckt den godhjärtade Parry och tigg

de honom i bevekande viskningar att 
ge dem var sin glace. Han kunde al

drig avslå en sådan bön, utan rusades 

till bufféen och hämtade det åtrådda, 

men när han kom igen dansade Eve

lyn redan med ägaren till de beund
rande ögonen. På mrs Merrington's 

begäran dansade Parry med en av 
misserna Harolds, som efteråt alltid 
beskrev honom ungefär så : "Hans 

dumhet växer lika kolossalt sorn hans 

kroppshydda från år till år". Nästa 
dans var en polonaise, och han var 
oundvikligen tvungen för sin rangs 
skull att föra en viktig men bedagad 
dam i dansen. Äntligen slutade polo-

naisen och han flög till Evelyn, men 

hon var vid ett oefterrättligt humör. 
Kapten Leslie var den mäst intagan

de man hon någonsin träffat. (Vilken 
erfarenhet hon ägde!) Han konver

serade lika utmärkt, som han dansa

de. — Hans konversation var pepp

rad med lustiga anekdoter och pikan-



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

SKANDINAVISKA 
KREDITAKTIEBOLAGET 

GSTEBOKO - 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 "  

/ VARJE 
SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politiken«;, 

handelns, kon» 

stens och littera» 

turens område 

läser man 
n um e r a 

GÖTEBORGS HfWIDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

v_ 
j 

Språket och 
tanken. 

Som barn lära vi språket för att 
göra oss förstådda av andra och för 
att själva förstå vår omgivning, icke 

på något mera ingående sätt utan så 
där i största allmänhet. Vi behöva 

orden för att ge uttryck åt våra be
hov och känlor. Detta barndomens 

språk är ofullständigt och konstlöst 

men gör ändå den enkla tjänst, för 

vilken det är avsett. 
Åren gå, våra kunskaper ökas, vi 

komma ut i nya större förhållanden, 

kretsen av människor, bland vilka vi 
röra oss, vidgas, våra behov bli an
dra, våra känslor imera sammansatta, 

och ett helt nytt krav framställer sig, 
vi måste börja tänka d. v. s. med stöd 

av givna premisser och med hjälp av 

vår intelligens göra självständiga 
slutledningar. De enkla, alldagliga 
ord, de konstlösa, litet sägande ut
tryck, som tidigare voro tillräckliga 

för oss, äro det icke längre, vi känna 

behov icke blott av ett större ord
förråd utan även av vackrare och ut
trycksfullare ord att använda om icke 
i vardagslag så dock vid tillfällen av 

större vikt, ord och uttryck som för
må att spegla även de finare skift

ningarne hos en känsla eller i en 

stämning, och i vilka tanken på ett 
värdigt sätt kan manifestera sig. 

Detta rikare, uttrycksfullare, böj
ligare språk skulle vi nog, de flesta 

av oss, kunna bli ägare av, om vi 
ville ägna saken någon uppmärksam

het och någon möda. 

I allmänhet göra vi det icke. Vi 

nöja oss med det minsta möjliga ord
förrådet, med de alldagligaste orden, 

med en del allmänna fraser, färglösa 
eller granna, bullrande, tomma. 

Hur ofta förseglar nian icke ett 

brev med en nedstämmande känsla : 

"En tråkig, färglös epistel det här 

utan egentligt värde! Jag har ju inte 

alls fått fram vad jag så gärna velat 

säga, det varma, det vackra jag kän
ner, det tröstande, styrkegivande jag 

önskar att skänka!" 

Varför har man det icke? Därför 

att man icke ägt ord och uttryck för 
det ! 

En annan ganska vanlig erfarenhet 
är denna : Man ryckes med in i ett 

samtal, en diskussion, i en av dagens 
brännande frågor, och man vet pre

cis vad man vill säga. Men se, när 
det kommer till stycket, så lyckas 

man icke att ge uttryck åt detta, som 
man tycker sig veta så "precis". Man 

säger något oklart och innehållslöst, 

riktigt nonsens, eller man säger nå

got, som går på sidan av saken och 

inte alls ger vad man avsett. Man är 
överraskad och otålig, h.. .1 visste ju 

verkligen så precis vad man ville ha 

sagt. Det är fullständigt oförklar

ligt! 
Nej, det är icke oförklarligt! För

hållandet är att tanken, som vi tycka 

oss förnimma i vår hjärna, endast är 

möjligheten till en tanke. En verk

lig tanke föreligger icke, förrän vi 

för detsamma funnit det rätta språk

liga uttrycket. Tanken födes i ordet. 

Detta behöver icke vara uttalat, men 

det måste finnas absolut klart i vårt 

medvetande, så att vi kunna viska 
det till oss själva. 

Den som behärskar språket finner, 

under förutsättning att det är ett rikt 

och böjligt språk han äger, utan stör
re svårighet de ord och uttryck, som 

Pojk- och flickgifter-
mål i Amerika. 

En biobesökare kan icke undgå 
att förvåna sig över den stora ung

domligheten hos de hjältar och 

hjältinnor, vilka på de amerikanska 
filmerna efter allehande äventyr och 
motigheter slutligen få varandra 
och ingå i dep äktenskapliga lyc

kan. 
Filmen talar sanning. Den ameri

kanska ungdomen har utomordent

ligt brått att gifta sig. Och den 
kan gifta sig. Medan den europeis
ke unge mannen har sin svåraste 

och fattigaste tid, hänvisad till en 

liten nybörjarlön inom sitt yrke, el
ler kanske ännu genom studier 

grudläggande en framtida position, 

har hans amerikanske jämnårige sin 
glansperiod, påpekar Muriel Harris 

i Manch. Guardian. 
Ungdomen är populär i Amerika. 

Den unge mannen är en favorit hos 
arbetsgivarne. Han är en god. kraft, 
påhittig, tilltagsen, oförfärad. Miss

lyckas han på en bana, står honom 

dussintals andra till buds. Han slår 

om och slår igenom. Vid ett par 

och tjugo år är hans ekonomi så 
god, att han kan skaffa sig ett vac

kert hem, en fru och en bil i gara

get. Så länge hans ungdondiga vi

talitet varar, fortsätter den gyllene 

tiden och kanske hinner han därun

der skaffa sig den självständiga 

ställning, som garanterar en tryg

gad ålderdom. Om ej, får han vid 

litet mera mogen ålder känna på 

den mördande konkurrensen' från 

den anstormande ungdomen, med 

vilken chefen så alltför gärna vill 

ersätta de äldre slitna medarbetar-
ne. 

Men låt oss återgå till hans gif

termål. Hon är vanligen en flicka 

i tonåren med ännu ett stycke till 
de två fullbordade decennierna. 

Den amerikanska medelklassflickan 

står ifråga om bokliga kunskaper 

under europeiskan, men hon är ut

rustad med en del andra för en ung

fru goda egenskaper och färdighe

ter. Hon är förtrogen med husligt 

arbete. Barnjungfru har inte före
kommit i hennes hem, hon har som 

barn hängt sin mamma i kjolarne, 

när denna gjort sina uppköp eller 

ge hans tankar liv och gestalt. Språ

ket är hos honom tankens tjänare. 
Den som icke råder över språket 

hindras i sitt tänkande. Han kom

menderar icke fram orden, han får i 

stället leta efter dem, han finner 

ibland de rätta,, men oftast icke, och 

han får nöja sig med andra mindre 

goda eller rent av underhaltiga ord, 

oklara, intetsägande, överdrivna, löj

liga, enfaldiga, falska i tonfallet och 

den beklagansvärda tanken får deras 
prägel ! 

Hur skall man lära sig att behärs-
ska språket? Genom övning! Genom 

att när man talar och skriver icke 
hålla till godo med första bästa ord 

eller uttryck, som tränger sig fram, 

utan söka ett söm verkligen säger vad 

man vill ha sagt. Genom självstän

digt tänkande! Genom att bilda sig 

egna åsikter i dagens och livets frå

gor, icke stå där ill's JBliaiue hinein utan 

i ord, i vilka verkliga tankar tagit 
gestalt ! 
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En gymnastikafton hos 
de döustumma. 

Himlen punkterades redan av några 

stjärnor och uppe på Oscar Fred
riks höjd låg skolhuset som en ly
sande borg. Ljuset strömmade ut 

från gymnastiklokalen, där den 

kvinnliga föreningen Surd •— de 
dövstummas klubb — hade en van

lig gymnastikafton. 
Det var med spänt intresse un

dertecknad steg in för att taga en 

sådan gymnastikafton i betraktan
de. Hur skulle den te sig? Hur 

skulle det verka med en gymnastik-
lektion utan kommandorop och 

taktklappningar, med endast tecken 

och rörelser? Hur skulle samverkan 

kunna åstadkommas? Spänningen 
var så mycket större som denna 

klubb är den första kvinnliga döv-

stumsklubb i Sverige och här alltså 
voro nya rön att göra. 

Vid inträdet var den lilla truppen 

redan i full aktion. Dess ledare, en 
av Lingförbundets ledare för olika 

klubbar i Göteborg, gymnastikdi

rektör Dagmar Palmqvist tog älsk
värt emot mig såsom en representant 

för Kvinnornas Tidning samt bad 

mig betrakta det hela icke som en 

uppviiisoing utan som en vanlig gyrn-

nastifcafton rätt och slätt. 

Det blev en utomordentligt intres

sant llektion. Vid förisita flyktiga an
blicken fanns ingenting som sade att 

denna trupp på något sätt skilde sig 

från en vanlig gyimnaisitiktirupp. Rö
relserna gingo med fart och"*1 preci

sion — genom en handrörelse, en 

vink upprätthöll ledaren disciplinen 

över idet faiella. Först vid (uppställnin

gen till friiSttåferadie gymnastik blev 

-skådespelet sällsammare. Först då 

blev man slagen av den egendomliga 

tystnaden över lektionen — tystnai-

den i de dövisitiumimais värld . 

Det var i högstia grad intressant 

att följa växelxerlkan mellan ledaren 

och truppen. Den fördes ej såsom 

man kunnat förimoda på dövsltum-s-

språk. Vid inledningen till varje ny 

rörelse voro truppens ögon i inten

siv uppmärfcsaimhet riktade på 1 o d-a
ren. 

En rörelse demonstrerades och 

läpparna formade sig kring dhöribara 

ord, som dock uppfattades av va,r och 

en av dessa, sam lärt sng förstå sam

talsspråket endast .på munnens linje-

styrt och ställt i hemmet. När mo
dern varit upptagen har hon 

släppts ut i köket till kokerskan, 

som låtit henne hjälpa till med litet 
av vart. 

Hon är vidare en flink sömmer

ska och road av att sy åt sig själv. 

Hon klär sig med smak, spelar litet 
piano, sjunger kanske också en 

smula, har ett friskt och glatt hu

mör och hon blir en riktigt trevlig 

kamrat åt pojken, som hon gifter 
sig med. 

Så komma barnen. Föräldrarne, 

som själva ännu icke trampat ut 

barnskorna, kunna icke begära nå

gon verklig respekt hos sina ätte-

läggar, skillnaden i ålder är alltför 

liten, men förhållandet blir så myc

ket kamratligare, förtroligare och 

roligare. Det är närmast som en 

syskonkrets, vilken en vacker dag 

om ett tjugotal år utvidgas med den 

tredje generationen. Det finns icke 

något kulturland i världen, som har 

så unga far- och morföräldrar som 

Amerika. De vördas kanske icke så 

mycket som sina åldrigare europe

iska motsvarigheter men förhållan

det mellan dem och deras barnbarn 

präglas av så mycket mer förståelse 
och förtrolighet. 

Varför just jag? 
En regnig dag, storm. 

En pojke ställer sin cykel på trotto
aren invid husväggen, medan han går 

in i en butik. 

En stormil kastar omkull cykeln, 

som faller tvärs över den smala trot
toaren, vilken den fullständigt bloc
kerar. 

En gentleman, som brådskat trotto

aren fram, stannar framför hindret 
och blir stående ett ögonblick. Man 

kan avläsa hans ansikte otålighet, 
missnöje och även vad han tänker. 

"Varför skall just jag ta upp den 

där cykeln? Det är inte mitt fel, att 
den ligger där. Någon annan kan 
göra det!" 

Och hellre än att höja sig ned efter 

cykeln och ställa den mot väggen för 

att få fri passage för sig själv och 
alla dem som komma efter, tar han 

omvägen ned på den smutsiga gatan. 

Det är i ett affärskvarter och tra

fiken är mycket livlig. Hundrade 
människor finna sin väg spärrad av 

den kullfallna cykeln. Alla se otåliga 

och förargade ut, alla tänka: "Var

för skall just jag ta upp den där cy

keln? Det är inte mitt fel, att den 

ligger där. Någon annan kan göra 
det." 

Är det icke en god illustration till 

missförhållandena i samhällslivet och 

vårt ställningstagande till dem? Vi 

se dem, vi reta oss på dem, vi ha 

obehag av dem och vi förstå, att an
dra också måste ha det, men det fal
ler oss icke in att gripa in och söka 

rätta till det som är på tok. Vår tan
ke är alltid en och densampia : 

"Varför just jag? Varför icke nå
gon annan?" 

Vilken mäktig och god effekt skulle 

det icke ha, om vi kastade om tan
ken och orden och sade : 

"Varför just någon annan? Jag 
skall göra det !" 

Och så läte handling följa- på de 
duktiga orden ! 

Sparkasseräkning 
Södra Hamngatan 23. östra Hamngatan 39 

GÖTFBO^G > 
Sparkasse-Kreditiv 

kan därvid utfärdas möjhggöranda uttag 
vid vilket som helst av 

Svenska Handelsbankens 
255 kontor. 

Ju 

spel. Därpå 'ljöd en kraftig stamp

ning i golvet — tecknet til! truppen 

att begynna. Särskilt äger denna 

stampning — det imiärkte anan snart 

— en stor -betyddse vid ledningen av 
de idövisitummais gymnastiik. (Den Jjiud-

vilbraition, som därigenom uppstår, 

uppfattades nämligen blixtsinaibbt od: 

samtidigt av alla. De helhöva icke 

se åtbörden — de känna den,* även om 

de vända ryggen åt ledaren, och föl
ja omedelbart dess maning. 

Det hela gick också med fart och 

glans. Nya rörelser, nya komman

don, nya stampningar. Man glömde 

att det var en dövstuimtrupp man såg, 

en trupp för viillken ljudets alla vägar 

voro stängda. Så utvecklade voro 

hos dem i stället nervernas, känslig

het — synens skärpa — ialkttageilse-

fönnågan. Därav detta som gjorde 

det djupaste intrycket från denna af

ton — den ögonblickliga uppfattnin

gen av ledarens kommando och sam-

stäimnrgheten vid rörelsernas utfö
rande. 

Det är tydligt att ledningen av en 

sådan trupp ställer sina alldeles sär
skilda anspråk på ledaren. När den 

lilla käcka och energiska truppen ef

ter en rad duktigt utförda rörelser 

marscherade ut fylldes man emeller

tid av den fasta förvissningen, att 
direktör Palmqvist på ett glänsande 

sätt läst denna sin uppgift. 

göra ! 
Utan pengar kan man ingenting 

Så du pratar! Skulder! 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

"Europa sådant det kunnat vara" 

eller något liknande står i dessa da

gar över artiklar i många engelska 
tidningar. Dessa uttalanden anslu

ta sig till den engelska statsminis
terns mycket överraskande och liv

ligt diskuterade manöve'r, att apro

pos ingenting offentliggöra, ett 

hemligt memorandum, som han vå

ren 1919 framlade för den samman

trädande fredskonferensen i Versa

illes. I detta memorandum gjorde 

Lloyd George gällande, att freden 

måste bliva sådan, att den icke in-

neslötc brodden till ett nytt krig. 

Det skadestånd Tyskland skulle å-

dömas finge därför icke vara större, 

än att det verkligen kunde gäldas 

och då av den generation, som del

tagit i kriget. Vidare skulle ome

delbart efter fredsslutet alla mark

nader öppnas för Tyskland och 

fredliga förhållanden åvägabringas, 

icke blott på papperet utan även i 
verkligheten. — Fredens utforman

de i denna kloka och rättvisa anda 
hade varit möjligt, påpekar den en

gelska pressen. President Wilson 
hade kunnat vinnas därför och även 

Italiens tillmötesgående kunnat på

räknas. Under det samlade trycket 

av denna försoningspolitik skulle 

Frankrike tvingats till större mode

ration i sina krav. Varför blev det 

icke så? —- Lloyd George, svaras 

det, kom icke som en fri man till 

konferensen. För att segra vid ett 

val, där han under alla förhållan
den skulle segrat, hade han givit 

de engelska väljarne sitt löfte om 

ett skoningslöst bestraffande av 

Tyskland: "Käjsaren skall hänga 

och det tysak folket betala intill sis

ta skärven!" Dessa löften utläm

nade honom bunden till händer och 

fötter åt Frankrike. De franska 

konferensdeltagarne kunde peka på, 

att det var det engelska folkets vil

ja till hämnd och alls icke någon 

försoningspolitik Lloyd George fö

reträdde. Det blev ju också Frank

rike som dikterade den fred, som 

ännu icke blivit fred. 

Den engelska pressen förmodar 

att Lloyd George genom att just nu 

offentliggöra sitt '  memorandum 

möjligen velat lämna ett förhands

meddelande om den försonliga poli

tik, han ämnar företräda vid Genua
konferensen. 

Under den gångna veckan hava 

Frankrikes, Englands och Italiens 

utrikesministrar, samlade i Paris, 

utformat ett fredsförslag för Tur

kiet och Grekland, vilket innebär en 

omfattande revidering av den hår

da fred, som ententemakterna på 

sin tid i Sèvres dikterade för Tur

kiet. Det turkiska folket, som med 

vapenmakt motsatte sig denna fred, 

inhöstar nu rika frukter av sitt mot

stånd bl. a. i form av återvinning 

av annekterade landområden. 

Som en bjärt kontrast härtill står 

Tyskland, vilket skördar frukten av 

I 

V* Vaxduk rO. 
Lader-klot 

Reseffekter, Damväskor 
bäst och billigast 

Korsgaten 6 
Vh Göteborg * 
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Jönsson, Frändberg & C-o 
Tel. 202 J3. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas l 

Kappmagasin 
Vallgatan 28. Tel. 1330. 
Stilfulla modeller. 

Goda tyger. 
Förstklassigt arbete. 

Damer! 
GOD EXTRAINKOMST 
erhålla de som vilja bliva 
a g e n t e r  f ö r  f ö r s t k l a s s i g t ,  
svenskt livförsäkringsbolag. 

Denna tidnings annonskon« 
tor anvisar. Telefon 18070 

HERR! HANDSKAR 
för våren 

i kända goda kvalitéer. 

v/> Lägsta priser. <&> 

NILSSONS HANDSKFABRIK 
HVITFELDTSG. 9, (mitt emot garrna Latin). 

sir till den yttersta gränsen av det 

möjliga bedrivna underkastelse- och 

uppfyllelsepolitik i de nya fruktans-

\äida bördor den allierade skade

ståndskommissionen pålägger lan

det. Bland kraven märkes särskilt  

det på en ytterligare skatteutskriv-

iv.ng för i år på sextio miljarder 
mark. 

Ur livet — för livet. 

Var icke nöjd med en första fram

gång, utan fördubbla dina ansträng

ningar för att nå en andra! 

Många människor slappna när de 

vunnit en framgång, och y vas där

över, men bliva stående. "De vila p» 

sina lagrar." Men detta är lika far

ligt som dåraktigt. Det bör heta: 

"Icke blott ernå, utan behålla och 

sätta nästa mål dubbelt högt". Därtill 

erfordras en andra framgång, som 

ofta kostar dubbelt så mycket arbete 

som den första. Men belöningen ute
bliver icke. 

Cù>eZtcui 
Guld Choklad 

Förnämsta svenska fabrikat. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Söndag kl. 8 sista gången 

KÄRLEKEN VAKNAR. 
Måndag kl. 7,30 Premier 
M ICAR EM E. 

PAJ AZZO. 

"Lorensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 
En nyck. 
Komedi i en akt. 

• ek ej med kärleken 
Proverb i 3 akter av Alfred de Musset. 

Nya Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

BARKEN MARGARETA. 

rnunoiuti 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Lorensbergsteatern i Göteborg 

har vigt sitt senaste program åt 

tvenne dramatiska alster, l*aktskome* 

dien En nyck och Lek ej med kärleken, 

proverb i 3 akter, av den franska 

litteraturens ungdomsskald par prés 

férence, Alfred, de Musset. Man hör 

icke Mussets namn utan att otrivil« 

ligt sammanbinda det med ett annat 

av den franska litteraturens mest be= 

römda — George Sands. Det fanns 

en tid då dessa två, mot bakgrunden 

av en gemensam och tragisk kärleks« 

tragedi, behärskade världen med sina 

bekännelser, sina tårar, sin poetiska 

bikt. George Sand behärskar den 

litterära marknaden ännu i dag. Al* 

fred de Musset, den mest brinnande, 

den ömtåligaste, den poetiskt rikaste 

och intressantaste av dem båda skall 

alltid hava mest att säga för fåtalet, 

som räknar värdet i ett epos mindre 

än en enda livserfarenhetens tår. 

Mussets öde blev tårarnas och för* 

tvivlans. Men om hans poetiska 

gärning gäller hans egna ord: »De 

mest förtvivlade sångerna äro de 

skönaste . . .». 

Lorensber Jsteatern, som tidigare 

med framgång tillvaratagit så mången 

bortglömd pärla inom den rika dras 

matiska världslitteraturen hade ska* 

pat en verkligt minnesvärd afton 

kring kärlekens, ungdomens och tås 

rarnas skald. Den litterära förlis 

ning, den högsta, början av 1860= 

talet hade att erbjuda, den känslans 

häftighet och dock oerhörda böjligs 

bet som denne glödande erotiker 

förfogade över tidsstämningen över» 

huvud, tolkades med behag och 

övertvgelse av fru Karin Molander, 

hr Alv, och fru EUa Widbotg i resp. 

pjäser. Salongen avtackade med både 

blommor och applåder den minness 

värda föreställningen. 

Stora Teatern i Göteborg 

har tidigare än man väntat nedlagt 

operetten »Kärleken vaknar», ehuru 

den helt säkert icke varit utspelad. 

Så här i vårens tid fordras dock sn^b« 

bare växling än eljes i fråga om "pro« 

grammen för att hålla teaterintresset 

vid det starka liv en direktion måste 

sätta som sitt mål. Av de tidigare 

bebådade nya programmen kommer 

som nummer ett, d n 3 april, »Mis 

carême» och »Pajazzo». 

Aya Teaterns i Göteborg 

stamtiupp, som i dagarne varit ute 

på en kort och framgångsrik turné i 

landsorten, har t u återkommit tdl sin 

W. 

t 

fir jKi 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 
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Diskussions
spalten. 

Den övergivna på Glas
berget. 

Det är några nummer sedan vi ha
de "diskussion". Nedanstående ar

tikel kan måhända locka till inlägg. 
Den är hämtad ur "Atlantic Month

ly" och utgör svar på en skarp manlig 

artikel, riktad mot de ogifta kvinnor

na. Vad artikeln innehåller framgår 
av svaret, skrivet av en "spinster", 

den engelska beteckningen på den 

kvinnliga motsvarigheten till ungkarl. 

Tonen är något spetsig, men man får 

anta, att" detta sammanhänger med 
det kända sakförhållandet, att som 

man ropar i skogen får man svar ! 
Vad det här gäller är att fatta stånd

punkt till frågan, om spinstern har 

rätt i vad hon säger eller ej ! Var 

god meddela redaktionen er åsikt här
om ! 

Är den "övergivna" mer att bekla
ga eller klandra? skriver spinstern. 
"Övergiven" uttrycker, att vi blivit 
förbisedda både av vårt eget och det 

andra könet, och att vi förtjänat det! 

egen scen. Det behöver väl knap = 

past sägas, att den lyckosamma seg* 

lasten med »Barken Margareta» forts 

sättes. 

Svenska teatern i Stockholm. 

Efter framförandet av Paul Lan

ge och Tora Parsberg beredde 

Svenska teatern stockholmspubli

ken tillfälle att få se Gerda Lunde-

quist-Dahlström i ännu en av hen

nes glansroller, nämligen som hu
vudfiguren i de danska författarna 

Kenrik Pontoppidans och Hjalmar 

Bergströms bekanta skådespel Tho-

ra van Deken. 

Det fordras Gerda Lundequist-

Dahlströms utmärkta spel för att 
tolka denna sönderslitna själ. I de 

sista akterna nådde framställningen 

sin höjdpunkt. Man står djupt gri
pen inför denna storslagna konst. 

Det hela gavs på ett förtjänst

fullt sätt. Réné Björling spelade 
den unga dottern känsligt vackert 

och förlänade åt gestalten ett verk

ligt tragiskt drag i den skakande 
slutscenen. 

Gerda Lundequist-Dahlströms 

gästspel på Svenska teatern har nu 

avslutats. 

5. 

Biografteatern Palladium 

i Göteborg har vid en generalres 

petition för prässen demonstrerat det 

drama, som under innevarande vecka 

skall utspelas på dess vita duk. 

»Drömmarnes tämpel» är en prakts 

film, som ger allt vad en granntyckt 

publik kan begära. Den talar såväl 

till fantasien genom sin säregna upp» 

ränning, sin mysticism och sina nervs 

spännande händelser som till känslan 

genom de skildrade människoödena. 

Det ger en känsla, som om vi vore 
ett slags underdjur i burar, och åskå-
darne klappa oss på huvudet, med 

sitt medlidande eller borra in sina 
käppar och paraplyer i våra revben 

med bitter kritik eller stirra på oss 

mållösa över den stoicism med vilken 
vi uthärda inom dessa celibatets järn
galler. 

Och vi? Man väntar lika litet ett 

gensvar från oss, ogifta feminor, som 

man väntar det från markattor och 
gorillor i deras burar, och i allmänhet 
tiga vi också och visa bara tänderna i 

ett grin. Men ibland kan man icke 

längre tiga.. 
Vilka argument bevisa väl att vi 

skulle haft tillfälle att gifta oss och 

att vi — om detta tillfälle varit för 
handen -— med glad iver borde ha' 

gripit det? För att tillfredsställa den 

"instinkt" som blivit uttryckt i orden : 

"I havet söker droppen droppen" etc. 
Eller av längtan efter moderskap, de 

större fröjder i livet som tillhöra ett 
lyckligt äktenskap, eller för att ernå 
den ädlare karaktersutveckling, som 

vinnes genom att uthärda misären av 

ett olyckligt äktenskap, och till slut : 

"plikt, uppoffring och vår skyldighet 

mot staten". Allt detta sade nyligen en 

kvinna som inte klappade oss på hu

vudet utan använde dobbskon på pa
raplyet ! 

"instinkten" kallas i allmänhet kär

lek, och leder ofta till tidiga giftermål, 

som senare visa sig ha' varit ett miss

tag. Det var inte den rätta "drop

pen", och så ha' de inte lust att hålla 
fast vid Varandra. Man bör klargöra 

för de unga, både gossar och flickor, 

att den lidelse de kalla kärlek ofta är 
endast falskt mynt. 

Den moderna uppfattningen att kön 

är det viktigaste i livet, naturens star
kaste lag, tyckes icke riktigt stämma 

överens med Pauli uppfattning om 

pålen i köttet och kroppens underku-
velse; eller som en liten pojke ut

tryckte det att "själen ska' sitta 

överst". Pauli uppfattning har ändå 

märkvärdigt nog hållit sig nära 2,000 
år och i allmänhet känna vi oss icke 

hågade att vända upp och ned på sa

ken och låta det fysiska härska över 
det psykiska. 

"Rätten till moderskap." Det an-

ages, att alla kvinnor, åtminstone alla 

ogifta kvinnor bittert sakna denna 
rättighet, men i huru många hundra 

tidningsartiklar, böcker etc, klagas det 

icke över de gifta kvinnornas motvilja 

'not moderskapet, och deras önskan 
att begränsa barnens antal till två, 

högst tre. I de flesta familjer anses 

fyra barn alldeles nog; komma fler 
-å bliva de ofta mottagna med miss

nöje, sorg, ängslan eller stoisk under
givenhet, allt efter det individuella 

temperamentet. Föräldrarna älska 
nog barnen, när de väl ha'~ kommit, 
men i fattiga eller icke särdeles väl-
situerade familjer betyder en stor fa 

milj stora uppoffringar icke blott för 
föräldrarne utan också för barnen. 
Det vore rätt intressant ifall en skick
lig tankeläsare kunde uppställa statis
tiska tabeller för att visa huru många 
barn komma till världen, t. ex. under 
ett år, emedan deras' mödrar så brin
nande längtade efter dem. Och ändå 
antages det som trosartikel att alla 

G  ö t e b o r g s ^  
Hvitvaruaffär 

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

WICKMAN& STILLSTRÖM 
Kyrkog. 23; Victoriagatan 8; Berzel eg. 19; Linnég. 57 

Förstklassiga SPECERIER, 

KONSERVER & FRUKTER 

till dagens lägsta priser 

ogifta kvinnor hysa — eller åtminsto

ne borde hysa -— denna längtan. 

Man talar om "rätten till moder
skap , men jag tycker det finns även 
andra rättigheter, som äro minst lika 

viktiga, och det är barnets rätt till för

ståndig vård och god uppfostran, till 
sunda, fysiskt och moraliskt värdiga 

föräldrar, till ett lyckligt, harmoniskt 
hemliv. Och om en kvinna talar om 

att hennes liv blivit förkrympt och 
trångt, emedan hon är barnlös, eller 
om hon, lik de ultra modärna roman
hjältinnorna, fordrar sina "rättighe

ter stick i stäv mot allmänt härskan
de seder och moral, så tänker hon på 

sig själv, sina själviska begär och icke 

på barnet, och visar tydligt sin odug
lighet för kallet. Där finns mer än 

nog av barn i världen, som sakna mo
derskärlek, och på vilka hon kan slö
sa sina moderliga omsorger. 

Vad världen behövar är bättre möd
rar snarare än flere mödrar ; icke flera 

barn men sundare och lyckligare. 

Och ändå säga våra kritici : "äk

tenskap till varje pris, lyckliga eller 
olyckliga !" En grannkvinna bru

kade komma in och beklaga sig över 

en suput till man, men tillade alltid : 
"Till och med en fyllbult är bättre än 

ingen", och t. o. m. en av våra kritici 

säger att: "Ett olyckligt äktenskap är 
bättre än intet alls". Och vad blir 

följden av äktenskap med den princi

pen ? — ännu mer skilsmässor ! Eller 

en annan följd, att den sämre av två 
olämpligt förenade karaktärer drager 

ned den bättre, ty man behöver just 
inte vara en cyniker för att ha' varse

blivit, att människonaturen har mer 
fallenhet för att sänka än höja sig. 

Inflytandet är ömsesidigt, och den 
bättre höjer den sämre något. Men 

om vi antaga att hustrun är värd 80 

% och mannen 40 %, (om man jäm

för deras karakterer vid giftermålet) 
så får man ett medeltal av 60 %. 

Men är det säkert att kvinnan stan
nar där, eller sjunker hon till 50 % 
eller mindre, d. v. s. hon förlorar 30 

% för att han må vinna 10 %. Na

turligtvis ßnns det helgon, som så för-

äd'as genom lidandet att de kunna 
stiga till 100 % men de bli inte gamla. 
Hur många män och kvinnor ingå 
äktenskap av plikt-känsla, självupp

offring eller önskan att, tjäna staten? 

Jag skulle beklaga den man, som gifte 

sig med en sådan kvinna och vice 
versa och deras avkomma ! 

Folk gifter sig för att bli lyckliga 

och lyckliggöra, inte hela världen eller 
staten utan den älskade maken, fram

för allt gifta de sig inte för att vinna 
en helgongloria genom ett olyckligt 
äktenskap ! 

Vi på glasberget skulle också -
oss —• om någon anmälde sig — och 
om vi kunde se utsikt till lycka fram

för oss. Men ju mer bildning och 
kultur stiga desto mer växa också 
svårigheterna för ett tillfredsställande 

äktenskap. Grottinvånaren, som rö
vade sig hustru och bar henne till sin 

håla, var troligen1 nöjd med henne 
och hon med honom, de voro på sam
ma nivå, mycket litet över djurets. 

Men evolutionen marscherar framåt 
och uppåt ; det homogena har blivit 
heterogent, av enheten har blivit 

mångfald. Ett barn bygger med fyr
kantiga träblock, som alla passa till
sammans liksom grottemannen och 

hans kvinna, men det moderna livet 
är mer likt ett puzzle-spel, bestående 

av tusentals bitar, där ingen passar 
tillsammans med mer än en enda an
nan. 

En rättfram, praktisk man friade 
till en kvinna och försökte förklara 

skälet. "Jag tyckte genast om er från 
första ögonblicket — mer och mer —. 
Skäl nog! Passioner och roman

kärlek är icke nödvändig, men ett 
"tycke" som växer, sympati, likhet i 
smak och livsåskådning, aktning. En 
kvinna vill ha' en god kamrat eller 

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 

rmRôDAO 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift " 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton " 
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för 

Konfirmander 
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FRIBERG & ANDERSON 

Kungsportsplatsenl. Tel. 7235 
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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! 

ingen. Taga vara på sig kan hon 
själv. 

För övrigt finns där mer i världen 
att sträva efter än en mans kärlek. 
Alldeles som det för en inan finns 

mer att sträva efter än en kvinnas 
kärlek. 

Här slutar spinstern sitt tydligen 
med rynkade ögonbryn men också med 

ett humoristiskt drag kring munvink-
larne nedskrivna opus. 

Redaktionen tillåter sig uppställa 

några frågor för den diskussion som 
förväntas. 

Förstår ungdomen vad verklig kär
lek är? Förlovar och gifter den sig 
ej ganska ofta på något, som icke är 

kärlek, icke ens "tycke" och sympati, 

utan endast en tillfällig och rätt snart 
övergående "förtjusning". Vem sä

ger de unga vad verklig djup kärlek 
är? Modern? Fadern? Eller läm

nas icke de unga här att handla i 
blindo? 

Längtan efter moderskap? Varie

rar icke denna känsla i betydande grad 
ifråga om styrka? Är den icke hos 
många slumrande för att vakna först 
med kärleken till mannen ? Är denna 

moderslängtan någonsin obegränsad? 
Är den icke tillfredsställd med en rätt 
liten kull barn ? 

Ännu en fråga kan göras i anslut
ning till inledningsartikeln : Är för 

kvinnor även ett olyckligt äktenskap 
lyckligare än inget äktenskap? 

HÄLSOVÅRD. 
Korta strumpor. Försök icke, skri

ver en läkare, att härda barnen genom 

att låta dem gå med korta strumpor 

på våren, innan luften blivit upp
värmd eller ut på -hösten, sedan luf

ten blivit rå och kall. Det är direkt 

hälsofarligt och kan föranleda svåra 
sjukdomar. Till en mängd svåra reu

matiska lidanden, vilka först längre 
fram i livet ge sig tillkänna, har grunt 
den lagts med de "härdande" korta 
strumporna. 

KVINNORNAS TIDNING 
erhålles under 

KVARTALET 
1 April—1 Juli 
direkt från EXPEDITIONEN för 

Kronor. 

Beloppet torde i postanvisning insändas till EXPEDITIONEN 

AV KVINNORNAS TIDNING, GOTEBORG. 

• • 

Mademoiselle Eté. 
Av 

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

(14) 

"Evelyn", började han med en bed

jande blick, "du ger mig väl första 

valsen ?" 

Men Evelyn, i sitt nuvarande strå
lande humör, fann ett särdeles nöje i 

att plåga honom. 

"Var inte odräglig i kväll, Parry. 
Just i kväll har jag lust att också se 

annat folk. Kan du inte valsa med 
någon flicka, som du inte träffar-var

enda dag?" 

Medan hon talade lät hon blickarne 
vandra kring salen och mötte blicken 
ur två vackra och beundrande ögon. 
De tillhörde kapten Leslie, mrs Fox's 
kusin, som just kommit i mr Fox's 
vagn. Mr Fox, som tröttnat på att 

vänta på sin fru, hade tagit alla gäs
terna utom en med sig, och lämnat 

en annan vagn för henne och greven. 

I detta ögonblick hördes mycket tyd
liga "teater-avsides" uppifrån. Bar

nen, som klädda i sina finaste sön
dagskläder, skulle få lov att se på 

dansen från övra galleriet, hade upp

täckt den godhjärtade Parry och tigg

de honom i bevekande viskningar att 
ge dem var sin glace. Han kunde al

drig avslå en sådan bön, utan rusades 

till bufféen och hämtade det åtrådda, 

men när han kom igen dansade Eve

lyn redan med ägaren till de beund
rande ögonen. På mrs Merrington's 

begäran dansade Parry med en av 
misserna Harolds, som efteråt alltid 
beskrev honom ungefär så : "Hans 

dumhet växer lika kolossalt sorn hans 

kroppshydda från år till år". Nästa 
dans var en polonaise, och han var 
oundvikligen tvungen för sin rangs 
skull att föra en viktig men bedagad 
dam i dansen. Äntligen slutade polo-

naisen och han flög till Evelyn, men 

hon var vid ett oefterrättligt humör. 
Kapten Leslie var den mäst intagan

de man hon någonsin träffat. (Vilken 
erfarenhet hon ägde!) Han konver

serade lika utmärkt, som han dansa

de. — Hans konversation var pepp

rad med lustiga anekdoter och pikan-



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

BRÄUTIGAMS KONDITORI 
R E K O M M E N D E R A S  

För husmödrar ne ar det av syn
nerligen stor vikt att tillse, att aluminium-

:  käTlen ej putsas med för skarpa eller frä
tande putsmedel. "Zelos Alumini
um puts" är fritt från soda och syror, 
samt andra för metallen skadliga bestånds-

! delar. 

Centraltryckeriet 
Oscar Ericson 

har flyttat till nya tidsenliga lokaler 

(huset nedanför den gamla lokalen) 

Telefon 4303. J 
Holger Bille 

TANDKLINIK 
Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 

(Mitt emot Engelska kyrkan). 

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten pä dagen-

Vackra moderna 

KL&DN1NGAR 
av Frotte, Viole, Gabardine 

etc. 

inkomma nu dagligen i po* 

pulära prislägen 

hos 

G I L L B L A D S  
Konfectionsavdelningen 

Kapten Blom som från sin senaste 

Afrikaresà medfört en ettårig fader-

och moderlös kolsvart negerpojke i 

akt och mening att uppfostra honom, 
skickar så fort ångaren anlänt till 

hemstaden en matros upp till bosta
den med bytingen, väl inlagd i en 
stor korg. med order till hushåller

skan att taga hand om honom. Efter 
en stund går han i land och in i en 

telefonkiosk för. att själv tala med 
hushållerskan och hör henne då till 

sin förskräckelse säga : 
— Jag l lar 'ätit det konstiga dju-

Kvinnliga poliser. 
Inspektören för engelska polisvä

sendet, sir L. Dunnings, säger i sin 

rapport rörande polisen i England och 

Wales för 1921 : 
Deras värde ligger egentligen i för

hindrandet av brott. Det är därför 
svårt att direkt påvisa resultatet av 

deras insats i polisens verksamhet, 
och åsikterna om deras betydelse äro 

följaktligen mera växlande, än om 

man hade påtagliga fakta att komma 
med. En medlem av polismyndighe

terna på en plats, som nyligen avske
dat sina kvinnliga poliser, har upp

givit som ett av skälen till åtgärden, 
att motarbetandet av osedlighet vore 

en uppgift, som borde skötas av reli

giösa organisationer. Argumentet vo
re fullkomligt; tillfredsställande, om 

hän också kunnat tillägga, att arbetet 
verkligen utfördes av någon dylik or

ganisation. Fjörnämligast till följd 

av dåligt inflytande i hemmet fäster 
den unga flickan i våra dagar ej så 

mycket vikt vid ett sedligt liv. 
Sexuell omoraliskhet leder ej alltid 

till de lagbrott eller förbrytelser, som 
det är polisens klara skyldighet att 
beivra, men direkt eller indirekt står 

den dock i samband med dessa i så 

stor utsträckning, att den ej kan sägas 

ligga utom polisens gebit. Inseende 
mitt eget köns begränsning, tror jag, 

att en kvinna genom råd och person

ligt inflytande kan förmå mer än en 
man, då det galler att skydda en flic
ka för frestelsen, och att kvinnan har 

sin givna plats i poliskåren överallt, 
där dessa frestelser äro talrika, så

som de måste bli i en stor stad." 

Vill Ni bliva vacker? 
Den berömda YVY-TVÅLEN, som kommer 

kinden att stråla av hälsa och skönhet, inne
håller dyrbara och undergörande essenser 
och förlänar ansikte, hals, armar och händer 
en utsökt skönhet. På förvånande kort tid 
borttager den finnar, fräknar och rodnad på 
näsan, liksom röda och skrovliga händer. 
Sträv och sprucken hud försvinner, och 
genom ständigt bruk av densamma kan 
bildande av rynkor förebyggas. 

YVY-TVÅLEN säljes i varje välsorterad 

parfym- och herrekiperingsaffär. 

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

DIdF Asklunds 

Bröd 
•et £r bäst/ 

och BOKSAMLINGAR 
k ö p a s  a v  

H. MELLGRENS ANTIKVARIAT 
Vasaplatsen 8. Tel. 16145. 

Vem brås barnet på? 
Det har visat sig, att om en per

son av brunögd släkt gifter sig med 

en person med blåa ögon, så bliva 

alla deras barn brunögda, men om 
dessa avkomlingar, vilka vi kunna 

kalla hybrid-brunögda personer, gifta 
sig med andra hybrid-brunögda eller 

blåögda personer, så komma deras av

komlingar att bliva både brun- och 
blåögda. Rent blåögda föräldrar kun

na däremot endast få blåögda barn, 
även om det tidigare i släkten före

kommit bruna ögon. 

Om en färgblind man gifter sig med 

en kvinna med normal syn, så taga 

barnen i detta fall arv efter modern. 

De manliga avkomlingarna av en så

dan förbindelse fortplanta icke färg
blindheten, men döttrarna återigen få, 

även om de gifta sig med män med 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata pri
ser. Förstklassigt! Centralt! 

Rikste. 13554. A m. tel. 24241 

FÄRSKT och RÖKT 

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

E. Björks Vildtaffär 
Tel. 1648, 20834. St. Saluhallen 1. 

Tyllspetsar till Rober { 
Spetsar: F i l e t ,  I r l a n d e ,  K n y p p l .  m  m  

Motiv, Dukar, Kragar, Näsdukar 
Underkläder, Barnklädn., Siden 

Depôten för Äkta Spetsar 
Kungsgatan 58, 1 tr. 

Öppet 11—6. Tel. 12655. 

flökt lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg , 

Bazar Alliance N:o55 0 60 

Högaktningsfullt A. Magnusson 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Extra Prima Press- och Droppäkta 

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

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

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERTZ' Extrait Vegetal 
bästa hârkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kimel 
Hovleverantör ziwertz Eftr. i Göteborg 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 1098. 

m på två dagar mm 

framkalla och kopiera vi Edra plåtar och 
films. Förstklassigt arbete, vanliga priser. 
GÖTEBORGS ILLUSTRATIONSBYRÅ, Arkivgat. 7 

Billiga kameror,- plåtar och films. 

AUG. SJÖBERGS 
KLICH É ANSTALT 

(f. d. S1LF\SEFISPAFIR£.S) 
MAGASINSGATAN 3 * GÖTEBORG - TEL. A2.58 

"Mui Tsai. 9 9 

priser 

KUNGSTORGET 

ret ligga kvar i korgen, 
kokas eller stekas? 

Skall det 

Plock ur annons-
spalterna. 

"Ett parti gödda kycklingar inkom

na. De som köpa dem plockas och 

urtagas medan de vänta." 

"Nyttigt preparat för barn. När 
barnet fått sin ranson, lägges det på 

><• liAAR HUTFABRIKi«^ 

ett mörkt och kallt ställe för att icke 

surna." 

"Silkesstrumpor för damer, som 

legat i skyltfönster och blekts, säljas 

till vrakpris." 

"En medelålders jungfru som vill 

åtaga sig att städa tvätta och mjölka 

en ko får plats." 

! 

normal synförmåga, färgblinda söner. 

Äro båda föräldrarna musikaliska 

övergår denna egenskap till deras 

barn. Är endast den ena kontrahen

ten musikalisk, visar det sig ofta, att 

några av barnen bliva musikaliska, 

andra inte. Understundom händer att 

även omusikaliska föräldrar få musi

kaliska barn. Arv torde även i detta 

fall föreligga, i det att musikaliska 

anlag- ehuru i latent tillstånd då tor-

de vara tillfinnandes hos föräldrarna. 

Om en icke fulft normal person 

gifter sig med en normal person, ha

va avkomlingarna i första led goda 

utsikter att bliva normala. Men bland 

deras barn återigen kommer det tro

ligen -att förekomma ett eller annat 
icke normalt barn. Äro båda föräld

rarna icke normala finnes intet hopp 

att deras barn skola bliva normala. 

A.-B. Joh. Ulrik Johansson 
Hårborstar Ansiktsborstar 
Tandborstar Nagelborstar 
Frotérborstar Brilliantlnborstar 
Parfymer Kammar 
Alla slajs toiletteartiklar 

42 Drottninggatan 42 

Synnerligen gott finna att Bergmans 
Enkas, Sthlm, DELIKATESSBRÖD är. 
Prova blott! 

Kortfattade telegram i dagspres

sen hava meddelat, att England i 

Hong-Kong förbjudit den under 

namn av "Mui Tsai" kända trafi

ken. 
Vad är "Miu Tsai"? Ett system 

vilket tillåter kinesiska fäder att 

sälja sina döttrar. Handeln ligger i 

händerna på agenter, vilka köpa 
upp och avyttra småflickor i åldern 

4—13 år till tjänarinnor eller för 
andra ändamål. Det är fullständiga 

slavkontrakt, som de kinesiska fä

derna underskriva för sina döttrar 

med sådana bestämmelser som: 
* "Köparen får förfara med henne ef

ter gottfinnande." "Det är föräld-
rarne förbjudet att efterforska hen

nes vistelseort eller i händelse av 

hennes död anställa några under

sökningar." Många av dessa barn 

komma till hem, där de behandlas 

väl av sina ägare men ett stort an

tal gå givetvis fruktansvärda öden 

till mötes. 

Under den tid Hong-Kong varit 

engelsk koloni hava 50,000 barn där 
på detta sätt sålts till slaveri. Kam

panjen i England rriot denna trafik, 

som satt en fläck på nationens ära. 

inleddes 1880 men har först nu lett 
till systemets avskaffande. 

Om guld kan skänka hälsa, glädje, 

tillgivenhet och levnadsmod är väl 0-

säkert, men att bristen på guld kan 

förtaga alla dessa lyckliga egenskaper 
är däremot otvivelaktigt. 

GYNNA VARA 
ANNONSÖRER 

f 

.WILKES 

H A N D A R B E T S A F F H R  

T E X T I L  
E N 

MODELL 

Innehavare: A N N A  S Ä R N B L O M  
Korsgatan 12 

Telefon 152 88 

NU INKOMMET, 
till  dagens lägsta priser: 

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

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 yorsgatan 15 

ELISABETH BERGS 
Tapisseriaffär 
26 Linnégatan 26 
REKOMMENDERAS 

Bästa miterialier. Bil
ligaste priser pä platsen. 

.ceo 

aj°rnas 

*ö, 

Antifräknin 
är bästa giftfria medel för avlägsnande 
av fräknar, bruna fläckar (leverfläckar) 
revormar och solbränna. Gör en ful 
hy- ren och vit, Behagligt att använda. 
Säljes à 3 kr. pr burk hos Parfymeri O. 
Pihlström, Göteborg. 

HÄ M O RR Ol DER. 
Försvinna absolut efter några dagars an

vändning av Hämosalvan, gammal beprö
vad huskur. Finnes i alla välsorterade 
färg- & kemikalieaffärer samt mot postför
skott frän Tekniska fabr, Elefanten. Åberopa 
denna tidning. Göteborg. Tel. 10470. 

Ensamjungfrur, 
Hushållerskor 
Kokerskor 
Husjungfrur 
Barnjungfrur 

i Barnhusor 
Passflickor 
Springflickor 
Hotell- o. Restaurations

betjäning m. fl.  
erhålla goda och förmånliga 
p'atser nu genast, eller 24:e 
april genom 

Göteborgs Stads 
Arbetsförmedling 

Manliga avdeln. öppen 7 f. m.—7 e. m. 
Kyinnl. avdeln. öppen 9 f. m.—7 e. m. 
OBS.1 All platsförmedling 

är avgiftsfri. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

ta beskrivningar, och utan att säga 

direkta komplimanger lät han genom
blicka huru högt han uppskattade sin 

täcka moitiée. Evelyn hade absolut 

ingen lust att byta ut honom mot 

Parry, och skickade denne stackars 

förälskade unge man att se çfter, om 

det regnade. 
Den sista som anlände var mrs 

Fox, och då hon inträdde följd av 

greven, kunde man icke undgå att 

tänka på en satyr som uppvaktade en 

gudinna. 
"Sent? Inte är det sent! Det var 

Cosmo, som hade så gräsligt bråttom 

— som vanligt. 1 London, mrs Mer

rington, om inte jag hölle i tömmarne, 

skulle vi alltid komma på alla bjud

ningar innan folk ens hade hunnit 

tända. Åh, vad detta är smakfullt, 

en så förtjusande danssal. Bra gjort, 

Evelyn! Kära mrs Merrington, vad i 

all världen har mrs Harold på hu

vudet? Jag har aldrig sett något så 

konstigt ; — och varför i herrans 

namn klä'r sig mrs Duncombe i vitt, 
med en sådan hy och vid hennes år? 

Vem i alla helgons namn är det, som 

sitter där i hörnet och gör grimaser? 
Den nye prästen i Barton. Gud ske 

lov att vi inte hör till Barton. Men 

herr greve, låt oss dansa innan denna 

gudomliga vals är alldeles slut.' I 
detsamma mötte hon lady Duncom 

he's stränga blick, och tillade högt : 

"Greven har bjudit upp mig till alla 

valserna". 
Lady Duncombe beskrev sedan 

denna scen med följande ord: "Och 

så grep hon den stackars karlens arm 

och släpade honom med sig utan att 

ens rodna". 
Man får förlåta lady Duncombe, 

då m.;n betänker, att detta var tredje 

dansen hennes dotter suttit som 

"väggprydnad"; och hela tiden stod 

den där late mr Lethbridge i dörren 

och hängde. Mrs Merrington märkte 

dèt också och sökte vinka åt honom, 

men då detta ingen verkan hade, gled 

hon ib ort till honom: "Käre Parry", 

sade hon utan att närmare betrakta 

hans min, "skulle du vilja bjuda upp 

miss Duncombe till den här valsen?" 

Parry, vars hjärta sved under de 

stadigt växande orättvisorna kände 

detta som ett direkt hån och muttra

de med sammanbitna tänder: "Nej. 
om mrs Merrington, fördöme mig, 

jag det gör". Han svängde på klao 

ken och gick med stormsteg därifrån, 

lämnande den av häpnad förstenade 

mrs Merrington. En lösning på gå

tan gavs emellertid nästan genast av 
lady Duncombe : 

"Tänk mrs Merrington att Evelyn 

redan gjort en erövring, detta är 

sjätte gången hon dansar med den 

där ståtlige unge mannen; jag tror 

han tillhör mrs Fox' sällskap." 

Mrs Merrington, som varit helt 

sysselsatt ined att se till, att annat 
folks döttrar fingo dansa, hade under 

tiden icke haft ögon för sin egen dot

ter. Hon hörde lady Duncombe's 

qrd med förtret, och då hon följde 

riktningen av den icke alltför vänliga 
blicken, såg hon Evelyn lutad mot 

väggen i en attityd av kokett non

chalans, och kapten Leslie viftade 

svalka med hennes solfjäder. Detta 

måste ögonblickligen upphöra och 

medan mrs Merrington raskt sökte 

sig väg mellan de dansande tänkte 

hon ut en ursäkt för att avbryta den

na mycket offentliga tête-à-tête. Hon 
bad kapten Leslie kort om ursäkt att 

hon avbröt deras vals, och sände Eve

lyn att hämta mademoiselle Exe. 

"Hon lovade komma ned till supén, 

och det är snart tid nu. Säg, hon 

måste nödvändigt komma, och gå in

te, förrän hon kommer med. Jag vet, 
att Winifred sover nu, och Susanne 

sitter i rummet bredvid". 

x "Får jag föra er till bordet?" vis

kade kapten Leslie, då Evelyn vände 

sig för att gå; men Evelyn, i vilken 

koketteriets ande nu var fullt vaken, 

gav honom endast en blick med höjda 

ögonbryn, en blick som kunde betyda 

både "ja" och "nej", men som han 

naturligtvis beslöt översätta på det 

för hans smak mest passande viset. 

Vid foten av trappan mötte hon en 

annan beundrare i ett helt annat hu

mör. 
"Ämnar du låta mig föra dig till 

bordet?" sade Parry mellan samman

bitna tänder. 
"Inte om du ser ut, som du ville 

bitas", sade Evelyn med ett litet 

skratt och flög upp för trappan. 

Också han trodde att svaret betydde 

"ja". 
När Evelyn kommit genom den rö

da svängdörren som slöt sig efter 

henne, kändes det, som om hon kom

mit i en ny värld. Det var så stilla 

och dunkelt i barnens korridor efter 

ljus. musik och glada röster där nere. 

"Mademoiselle Exe ! Mademoiselle 

Exe ! ropade hon dämpat och knacka

de på dörren, "mamma har skickat 

mig att hämta er. Kom strax !" 
"Ts, t s"," sade mademoiselle Exe 

och öppnade dörren. Du väcker Wi

nifred. Jag kommer på ögonblicket." 

Hon gick tillbaka till toilettbordet, 

ordnade håret och gömde något inom 

det lösa och och som vanligt illasit-

tande klänningslivet. Som vanligt 

bar hon svart aftontoalett. Ännu en 

blick kastade hon hastigt kring rum

met, liksom för att vara säker, att 

hon ingdnting glömt, släckte ljusen 

och följde så efter Evelyn. 

"Jag måste titta in ännu en gång 
till Winifred", sade hon, då de kom-

mo till barnkammardörren som stod 

på glänt, och båda gingo in. 

Elden låg och glödde i den öppna 

kaminen, rummet var mörkt, blott en 

liten nattlampa flämtade svagt i ett 

hörn. Mademoiselle Exe tog lampan 

till sängen och lyste ett ögonblick på 

det sovande barnet. Hon lade fing

ret liksom smekande på den lilla han
den och pannan och dröjde en liten 

stund, som för den otåligt väntande 

vid dörren tycktes oskäligt lång. Det 

är i ljuset av de kommande händel

serna, som Evelyn nu ser allt detta 

med minutiös tydlighet. Hon genom

lever det ofta. Hon står i det halv

mörka rummet och hör den lilla an

das dämpat, och hon hör det avlägs

na något klagande ljudet av fiolerna 

i dans-salen: och hon s e r  mademoi

selle Exe's ansikte, så som hon halst 

minns det, med en blick mild och un

derlig som en madonna. Men just da, 

såg hon just ingenting, otåligt tram

pande från en fot till den andra, och 

bara längtande att få komma ned ti" 

sitt eget lilla lustspel där nere. 
När de tillsammans passerade g£ 

nom svängdörren upphörde musiken 

De dansande gingo par efter par 

matsalen. Mr Merrington förde mrS 

Fox i spetsen. Mademoiselle Exe 

mycket långsamt nedför trappan ' 

Evelyn, otålig, trampade henne nas 

tan på hälarna, såg över hennes axe' 

nedåt, och, se där, vid trappan stoC '1 

till 

Parry och kapten Leslie som skih-

vakter en på vardera sidan, och båd3 

fast beslutna att föra Evelyn till l ,or 

del 
(Forts, i nästa n:r.) 
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Riksdagen. 
Förbudsomröstningen. 

Stockholm den 5 april 1922. 
På planen framför riksdagshuset 

ryckte idag strax före kl. 11 en polis
styrka in i samlad trupp. Den var 
omkring 40 man stark och således 
mer än tillräcklig att skingra de kvin

nor, uppgående till ett 150-tal, som 
samlats där för att demonstrera mot 
åtskiljandet av mäns och kvinnors 

röster vid en stundande omröstning i 

förbudsfrågan. Kvinnorna kördes till

baka mot Norrbro, där fingo de stå, 

och så var riksdagens säkerhet räd
dad. 

I båda kamrarna förelåg frågan 

ined nästan omedelbar början i den 

andra. Det sågs strax att den var 
brännande : läktarna voro överfulla 

med ungefär lika många kvinnor som 

män — och icke mindre än 16 talare 
voro redan anmälda. 

Debatten öppnades i andra kamma

ren av hr Säfström, soc.-dem., sedan 

han först uttalat en protest mot att de 
demonstrerande kvinnorna bortvisats 
från planen. Talaren bemötte den 

falska föreställningen från deras håll^ 
som ville särskiljandet av rösterna, 

att den stora allmänheten ej 'skulle 
förstått att det endast gällde en kon

sultativ omröstning, och betonade det 

meningslösa i att kvinnorna i det hela 
tagé't gingo med till röstning, om de

ras röster 'skulle gälla mindre än män

nens. Flertalet av Sveriges kvinnor 
kunde ej gilla delningen, namnen på 

de 9 protesterande kvinnoföreningar
na lästes upp, och talaren instämde 

med hr Larssons i Lerdala reserva

tion i första lagutskottet, vilket i sitt 
förslag förordat uppdelandet. 

Ordföranden i utskottet, hr Pet
tersson i Södertälje, (f.) framlade en 
vidlyftig förklaring onj skälet för 'sär
skiljandet. Då männen i allmänhet 

äro mera mot förbud än kvinnorna, 

var det viktigt att se huru stor majo
riteten bleve bland dem för att därav 

döma om möjligheten av förbudets 
upprätthållande. 

Sedan växlade talarnes färg, som 
•nslagstrådarna i en randig väv. D. 
v- s. inte den politiska färgen utan 
nyansen gentemot frågan, ty allt var 

denna dag blandat i kammaren. Re
presentanter av alla partier talade för 
och emot. I det hela var ju de fri-

Ett år är en kort tid, men på den 

kan dock hinnas med inte så litet, det 
har Svenska Kvinnors Medborgarför-
bund i all. anspråkslöshet visat. 

Först har då 23 lokalavdelningar 
bildats, mestadels på landsbygden. I 

regeln äro de ganska små, men några 
få lysande undantag ges, främst 

Stockholm med omkring 500 medlem

mar. Så ha, som i en föregående ar

tikel nämnts, föredragsturnéer med 
framgång hållits i Norrland och Skå

ne. Tyvärr medge de knappa tillgån

garne inte den utsträckning av upp

lysningsverksamheten som vore önsk-

lig. 
S. K. M., som uppmärksamt följer 

allt som gäller kvinnors intressen, har 
insänt skrivelser till vederbörande 

riksdagsutskott : <3|w -med yrkande på 

rättvisare villkor för kvinnor i pen

sioneringsfrågan och på revision av 
hela pensionsförsäkringen på grund

val av mäns och kvinnors likställighet, 

en till stödjande av Alfred' Petréns 
motion rörande sterilisering av sin

nesslöa, sinnessjuka och fallandesju
ka, eventuellt vissa grövre sedlighets

förbrytare, till förekommande av så

dana personers barnalstring. . 
Tillsammans med andra kvinnoför

eningar har S. K. M. instämt i den 
internationella resolution som tillställ

des stormaktskonferensen i Washing-
Ion angående minskning i rustning, 

samt undertecknat ett upprop om 
klädinsamling' till det 

o  
hungrande 

sinnade de som här liksom de förut 

gjort i pressen, ivrigt agiterade för 
delning. Emellertid talade v. talman 
nen (1.) mot delningen, hr Larsson i 

Kroken (h.) menade att när nu kvin
norna fått rösträtt skulle de också i 
folkomröstningen åtnjuta likställig
het : "Ska de' va' så ska' de va'". 

Amiral Lindman (h.) uppträdde för 
åtskiljande. 

Den som kraftigast :skilde sig från 
sina partivänner var hr Österström, 

som höll det mest uppmärksammade 

försvarstalet för kvinnornas rätt. 
Även fru Nelly Thüring (soc.-dem.) 

som höll sitt jungfrutal, åvägabrakte 
en -sällsynt tystnad i kammaren. Folk 

omröstningen, betonade hon, är ett 

gammalt vänsterkrav, nu har nykter-

hetsfrågan blivit dess föremål, men 
ingen fråga får förrycka principen 

folkomröstningsinstitutet, ytterligt 

farligt vore om ett prejudikat bilda
des. I Danmark har varit fråga om 

en folkomröstning om värnplikten, 

men där är intet tal om att skilja 
rösterna. 

Bland övriga talare, som togo till 

orda mot uppdelningen av rösterna, 
märktes fröken Tamm (1.), som beto 
nade att förbudet bör uppbyggas på 

förståelse för nykterhetssaken, icke 
på ett särskiljande av mäns och kvin

nors röster, samt fru Östlund, (s.) 

som framhöll att männen i den före

liggande frågan mera tänka på sig 
själva, kvinnorna mera på samhället. 

Andra kammaren biföll med 92 

röster mot 88 utskottets hemställan 
om uppdelning av mäns och kvinnors 
röster. 

Även i första kammaren blev de

batten synnerligen livlig och ungefär 
samma synpunkter framdrogos. Här 
talade fröken Hesselgren mot röst-
uppdelningen och framhöll, att kvin

norna skola komma att uppfatta den 
som ett underkännande visserligen 

icke av deras röster men av deras om

döme. 
Denna kammare beslöt likaledes 

ett särskiljande av rösterna med 89 

röster mot 38. 
Båda kamrarne biföllo förslaget att 

förbudsomröstningen skall äga rum i 

år. 

Ryssland. 

På anmodan av Soc.-dem. kvinno 

förbundet har S. K. M. tagit initiati

vet till en principiell protest mot ett 
särskiljande av mäns och kvinnors 

röster vid den stundande förbudsom 
röstningen. 

I skrivelse till Konungen har S. K. 

M. hemställt att två kvinnor måtte 

inväljas i Fattigvårdslagstiftnings-

kommittén för utarbetande av lösdri-
varlagen. 

Även i år har Stockholmskretsen 
haft intressanta möten, det ena med 
föredrag av prof. Heckscher om va

lutan, det andra av lektor Odal Otti-
lin om talandets konst. 

Så har S. K. M. anordnat till syster 
Karin Lindskogs minne en insamling, 
egentligen blott inom Stockholm, för 

att anskaffa barnmat och sjukmat till 
disposition för våra sköterskor i Sa

mara. Insamlingen har redan inbragt 
över i,000 kronor. 

Och slutligen startar S. K. M. en 

populär artikelserie i landsortspressen 

med löfte om bidrag från ett trettio 
tal bland de bästa författare och för 
fattarinnor vårt land äger på olika 
områden. 

Ordförande i S. K. M :s arbetsut 
skott är fröken Ingeborg Walin, v 

ordf. fröken Gertrud Bergström och 

professorskan Ida Nordin-Pettersson, 

I Stockholmskretsen är professor 
skan Ebba Heckscher ordförande 

och v. ordf. fru Esther Järte ooh frö 
ken Beda Cederborg. 

Detta är nu i korthet det väsent 
liga av detta kvinnoförbunds verk 

samhet under det första levnadsåret 

Om det skall kunna få luft under vin 

garne beror på om landets kvinnor 
vilja ge det nödig handräckning, vil 

ket vi innerligt hoppas, ty detta för 
!sta år har till fullo styrkt att S. K. M 

är av behovet påkallat och skulle kun 

na göra stor nytta speciellt på lands 
bygden. 

Kvinnlig solidaritet. 
Den kvinnliga protestskrivelse mot 

särskiljandet av mäns och kvinnors 
röster vid förbudsomröstningen, vil 

ken före riksdagsdebatten i ärendet 
utdelades på riksdagsmännens bord 
var undertecknad av följande före 
ningar : Centralstyrelsen för Sver 

ges moderata kvinnoförbund, Sverges 
socialdemokratiska kvinnoförbund 

Svenska kvinnors medborgarförbund 
Kvinnliga postföreningen, Kvinnliga 
telegrafpersonalens förening, Stock 
holms kvinnliga telefontjänstemanna 
förening, Svenska skolkökslärarinno 
nas förening, Sverges folkskollära 
rinneförbund och Telegrafverkets 

Nya giftermålsbalken. 
Äktenskaps upplösning. 

Återgång. 
Ett äktenskap kan upplösas genom 

skilsmässa, dödsfall eller återgång. 

För att taga den sist nämnda orsa
ken först så uppställer lagen ifråga 
om återgång en hel rad skäl, som man 

dock högst sällan torde ha att räkna 
med i praktiken. 

Först är att nämna de privata åter
gångsskälen, som kunna åberopas en
dast av make : Han kan t. ex. vid 

äktenskapets ingående hava varit be
rövad förståndets fulla bruk, varit 
överlastad av starka drycker, han 

kan hava tvingats till giftermålet el

ler av misstag blivit vigd vid en an
nan än sin trolovade. 

Mera antagliga skäl finnas emeller

tid. Make kan yrka återgång, om han 
med svek förletts till giftermålet, t. 

ex. genom att andre maken lämnat 
falska uppgifter om sin sociala ställ

ning (osanna meddelanden om förmö

genhetsförhållandena tagas däremot 
e\ i betraktande) eller därigenom att 
han fördolt omständigheter i sitt ti

digare liv av sådan art att vetenska
pen därom bort avhålla andre ma

ken från giftermålet. Lagberednin

gen nämner här grövre brott, eller att 
kvinnan vid äktenskapets ingående va

rit havande med annan än den blivan
de maken. Huruvida den omständig

heten att .hustrun fördolt för sin ma

ke, att hon tidigare blivit moder, un

der alla förhållanden skall utgöra gil
tigt återgångsskäl angives icke ut

tryckligen i lagen. Giltiga privata 

återgångsskäl äro vidare att det visar 

sig att den andre maken vid äkten

skapets ingående lidit av fallandesot 
av särskilt svår art eller av könssjuk
dom i smittosamt skede. 

De publika återgångsskälen, vilka 

ålägga allmänne åklagaren att ingripa 
äro : så nära släktskap mellan kontra

henterna, att det bort utgöra absolut 
äktenskapshinder, samt tvegifte, d. v. 

s. att den ene av makarne redan förut 

är bunden av en annan bestående äk
tenskaplig förbindelse. 

Medan de publika återgångsskälen 
alltjämt bibehålla sin kraft gäller för 
de privata skälen en längre eller kor

tare preskriptionstid. Maximitid är 
tre år efter vigseln. 

Rättsverkningarne av återgång äro 
för de nyare äktenskapen, de efter 

1920 ingångna äktenskapen, i stort 
sett desamma som de vilka gälla för 

äktenskapsskillnad. Redogörelse här
för skall senare lämnas. 

En viktig fråga är ju hur boet skall 
delas mellan de båda makarne. Lagen 

stadgar att vid bodelningen skall an
ses, som om den egendom var och en 

av makarne vid vigseln hade eller 
efteråt förvärvat genom arv, testa
mente ooh gåva, varit hans enskilda. 

Var och en av makarne tar denna sin 
tillhörighet. Den egendom, som ma

karne på annat sätt under äktenskapet 

kvinnliga kontorspersonals förening. 

Här har det tydligen icke varit 
själva frågan om förbud eller icke 
förbud, som uppkallat kvinnorna till 

handling utan en önskan att gemen
samt försvara en kvinnornas med

borgarrätt vilken utsatts för angrepp. 

Vad saken gäller belyses närmare i 
riksdagsbrevet. 

förvärvE^t, t. ex. genom lårbete, på 
affärer o. d., betraktas däremot som 

giftorättsgods. Den behållna delen 
därav, d.. v. s. den del som återstår 
sedan boets skulder betalats, skall så

lunda delas lika mellan makarne. 
Vid återgång kan den skyldige ma

ken icke åläggas att utgiva underhåll 

till andre maken men däremot i visâa 
fall skadestånd. Hustrun kan på 
mannens yrkande om så befinnes skä

ligt, förbjudas att vidare bära hans 

namn, men lagen nämner ingen på
följd, om hon trotsar förbudet. Präst

betyget kommer givetvis att rätta sig 
efter domstolsutslaget. 

Hemskillnad och skilsmässa. 
Det har mot den nya giftermåls

balken anmärkts, att den underlättar 
möjligheten att ernå skilsmässa. Så 

är också förhållandet. Om detta är 
en brist eller en förtjänst därom kun

na ju meningarne vara delade. Goda 
och vägande skäl finnas att anföra 

för båda uppfattningarne. Den nya 
giftermålsbalkens bestämmelser äro 

tillämpliga även på äktenskap in 

gångna före 1921 med undantag dock 
för vissa ekonomiska bestämmelser, 

vilka i fortsättningen skola angivas. 

Den första paragrafen i lagavsnit
tet om hemskillnad och äktenskaps 
skillnad lyder : "Makar, som finna sig 

på grund av djup oçh varaktig sönd

ring ej kunna fortsättet sammanlev
naden, äge, när de äro ense därom 

vinna rättens dom å sammanlevna
dens hävande (hemskillnad)." I en 

annan paragraf tillägges : "Hava ma
kar efter vunnen hemskillnad levat 

åtskilda ett år och är sammanlevna

den ej heller därefter upptagen var

de på talan av endera dömd till äk
tenskapsskillnad." 

Som synes är en överenskommelse 
mellan makarne om skilsmässa till
räcklig för att erhålla domstolens ut

slag på sammanlevnadens hävande 

(motsvarande det äldre begreppet 
skillnad till säng ooh säte) samt i si 

nom tid även på fullständig s-kils 

mässa. Några bevis för den påstådda 
djupa söndringen behöva icke före
bringas inför domstolen. 

Vidare stadgar lagen : 

Gör ene maken sig skyldig till grov 

försummelse av sin plikt att försörja 

andra maken eller barnen, eller åsido 
sätter han eljes i märklig mån sina 

plikter mot dem, eller är han hem
fallen åt missbruk av rusgivande me

del eller för han ett lastbart liv, äge 

andre maken vinna hemskillnad. 

Har på grund av stridighet i lynne 

och tänkesätt eller av annan orsak 
uppstått djup och varaktig söndring 
mellan makarne och vill endera er 

hålla hemskillnad, vare han därtill be 
rättigad. 

Till dessa stadganden fogas emel 
lertid följande villkor: "såvida e 

med hänsyn till hans förhållande el
ler andra särskilda omständigheter 
ändock skäligen kan fordras, att 
han fortsätter sammanlevnaden" 
— Det blir domstolen, som prövar 
om dessa särskilda omständigheter 
föreligga eller ej. 

Sedan makarne efter vunnen 
hemskillnad levat åtskilda ett år, 

kan på begäran av endera dömas 
till äktenskapsskillnad. 

Make kan erhålla skilsmässa di

rekt, alltså utan föregående hem
skillnad om andra maken gjort, sig 
skyldig till äktenskapsbrott, grov 
misshandel mot den klagande, eller 

om han lider av smittosam köns
sjukdom, dömts för grövre brott, är 
hemfallen åt missbruk av rusgivan

de medel (och rätten answer synner
liga skäl föreligga för skilsmässa) 

samt slutligen om han under äk
tenskapet varit sinnessjuk i tre år 
och hopp om hälsans varaktiga 
återställande icke föreligger. 

Det finns även andra mindre 
svårartade omständigheter, som 

kunna berättiga till direkt skils
mässa. 

Make kan sålunda erhålla skill
nad i äktenskapet, om andre ma

ken egenvilligt och utan giltig or

sak undandragit sig sammanlevna
den två år och ej sedermera upp
tagit den samt vidare om andre 

maken är borta oçh tre år förgått 
sedan han veterligen var i livet. 

Slutligen är att märka att om 
makar, utan dom å hemskillnad, 

levat åtskilda sedan minst tre år, 

äger en var av dem att vinna äk
tenskapsskillnad. — Här finnes 

dock ett förbehåll: "Ej må till äk

tenskapsskillnad dömas, om endast 

ena maken vill skiljas ooh med hän

syn till hans förhållande eller an

dra särskilda omständigheter äkten
skapet finnes skäligen icke böra på 
hans talan upplösas. 

Mål om hemskillnad upptages 

icke av domstol med mindre det 

visas att medling ägt rum, eller att 

den make, som står såsom svaran

de i målet, underlåtit att på kallel
se infinna sig eller ej kunnat an
träffas med kallelse därtill. 

Medling kan påkallas hos bl. a. 

prästen i församlingen, eller av nå

gon som häradshövdingen i orten 
eller rättens ordförande, om makar

ne bo i stad, på begäran utsett eller 
ock av den person, som av kommu
nen, där makarne ha sitt hemvist, 
utsetts att vara medlare i tvister 

mellan makar. 

Om makar, som vunnit hemskill
nad, icke låta det gå till skilsmäs

sa, utan åter flytta tillsammans, 

förfaller verkan av hemskillnaden 

utom beträffande en del stadgan

den rörande bodelningen. 
(Forts, i ett kommande n:r.) 

Spetsigheter. 
Förr lekte flickorna göm ring. 

Men nu de gömma ingenting. 
(Anna Maria Lenngren.) 

* 

Ett fel eller en svaghet kostar oss 
ofta mycket mer än den välgörenhet 
vi utöva. 

* 

Avunden tar djupare av sig hatten 

än högaktningen. 
* 

Mellan slughet och förstånd är det 
samma skillnad som mellan apor och 
människor. 

# 

Pengar äro för en del människor 
samvetskontots — radérgummi. 

* 

Ingen känner sig mera otillfreds
ställd med det jordiska än den, som 
njutit mest därav. 
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