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Glänsande resultat uppnäs säk
rast vid putsning av aluminiumkärl med 
"Zelos Alumiumputs". Giftfritt. 
Skadar ej händerna eller metallen. 

Priset endast 45 öre pr burk. 
Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

lames Lundgren t G 
Göteborg 

Sveriqeé sforsfa och fornåméte 
théfirma. 

0B5l VARNAS'FOR ÉTO^N^QAR! 0B5! 
the 

Den kända engelska Suffragetten 

miss Christa'bel Pankhurst höll en 
gång ett agitationsföredrag över kvin
norösträtten och avbröts därunder 
gång på gång av personer bland pu
bliken, vilka tillkastade henne frågor, 
som hon med mycken snarfyndighet 

besvarade. 
Slutligen tillropade henne en ung 

snobb : 
— Skulle ni gärna vilja vara en 

man? 
— Nej ! svarade miss Pankhust 

raskt. Slkulle ni? 

te då köpa detta från ''Blindas Arbe
ten", Vallgatan 14, Göteborg.'' 

Telefonnumret är 14530. 
A—e. 

DAMBLUSAR, 
Klädningar och Kjolar köpes bäst och 

billigast i 
O. F. Hultbergs Blusaffär, 

Husargatan 40. 
Konfirmationsklädningar från 12.50 till 

högre priser. 

Den uppretade frun : — Då du, när 
vi voro förlovade, jämt och ständigt 
sa, att du tyckte, att jag var en än
gel, trodde jag bara, att det var en 
tom fras, men nu förstår jag, att du 
menade blodigt allvar, för naturligt
vis är det därför du tycker, att jag 

inte behöver några kläder??! 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

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

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen 

I en småstad utfärdades följande 

kungörelse: 
Härigenom bekantgöres, att varje 

särskild hund skall vara försedd med 
skattemärke. Var och en som låter 
en husbondelös hund löpa ute, böte 
fem kronor och dödas efter tre da

gars förlopp. 
* 

Den snälla tanten : — Min käre lille 
gosse, jag hörde du sade "sjutton 
gubbar". Det är ett. mycket fult ut
tryck i en barnamun, och du skall få 
tio öre, om du lovar att aldrig säga 
det mera. 

Pysen efter en stunds funderande: 
— Vill inte tant i stället köpa ett än
nu fulare ®rd, som jag kan. Det är 
värt minst en och femti. 

Blindas arbeten. 
Giv ett gott handtag! 

I en butik Vallgatan 14, Göteborg, 
lämna de blinda in sina arbeten till 
försäljning. Det är idel välgjorda sa
ker, verkligt prima. Dyrare än i andra 
butiker? Ja, en smula. Men uppvä-
ges icke prisskillnaden tillfullo av ett 
bättre material och handgjort arbete? 

Genom att göra sitt husbehovsinköp 
av borstar m.m. där, ger man de blin
da ett handtag i deras strävan att för
sörja sig själva. Man ger dem en 
smula uppmuntran i deras mörka, 
mången gång förtvivlade tillvaro. 

Har ni tänkt på, där ni går omkring 
i ert välombonade hem, hur svårt det 
kan vara att skrapa ihop medel till li
vets nödtorft när man är berövad si

na ögons ljus? 
Låt oss var och en i vår stad upp

muntra de blinda genom att köpa de
ras arbeten! Varje hushåll behöver 
årligen förnya sin uppsättning av oli
ka borstar, korgar o. dyl. Varför in-
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I Framkallning 
i  

I och 

I Kopiering 
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I A. rs * Erfarenhet 
I i fotografiskt amatörarbete ligger till | 
I grund för det arbete vi leverera. 

I Vi använda för våra kopior endast | 
I Velox Papper, vilket är erkänt som det | 
I bästa» världen —ehuru ej det billigaste. | 

I Vi emottaga tacksamt Eder beställ- f 
1 ning å Framkallning, Kopiering och | 
I Förstoringar och utföra detta arbete | 

Â på bästa möjliga sätt. 

I HASSELBLADS FOTOGRAFISKA 
AKTIEBOLAG \ 
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Statskontrollerat, absolut sortäkta 
Grönsaks- och Blomsterfrö 
samt Gråsfrö blandningar 

billigast hos 

•hon.it 

rm 

•lof Asklunds 

Gronsakstorget 1, Göteborg. 
Begär katalog! K ö p  1 tid. 

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 Korsgatan 15 

Lägsta priser urval 

KUNGSTORGET 

' . : 

En fatal händelse. 
Skiss för Kvinnornas Tidning av —e. 

London-expressen lämnade South
ampton kl. 9,15 förm. Den lilla ele
ganta doktorinnan Ryle åkte ned till 
stationen i sin magnifika bil, köpte 
sin biljett, tredje klass, .ty hennes man 
såg icke gärna, att hon reste ensam 
första. "Alla skojare resa första 
klass" brukade doktorn säga, och i 
England' finnas sällan eller aldrig 
damkupéer. Doktorinnan sökte sig 

en kupé, där en äldre, enkelt klädd 
kvinna satt ensam, steg in och bredde 
ut sin eleganta päls på bänken. Tåget 
höll blott en gång, i Basingstoke, på 
vägen till Waterloo-stationen i Lon
don, och då morgontidningarne just 
utropades i Basingstoke, tog hon en 
penny ur sin lilla handväska, hoppa
de ur, sprang efter tidningspojken 
och köpte sig en tidning, under det 
väskan låg kvar i kupén. 

Så slog hon sig åter ned och läste 
sin tidning, medan tåget ilade fram 
genom småskog och slätter, här en 

sjö, där en liten granskog. När hon 
ögnat igenom det väsentligaste, lade 
hon bladet åt sidan, jämkade på päls-
hatten, såg ut genom fönstret etc., 
och så kom den- angenäma tanken: 
.Jag ska' titta på min 10-pundssedel. 
Gemålen hade just överraskat henne 
därmed vid frukost-téet och lagt den 
vid hennes kopp. 

Hon öppnade sin lilla plånbok 
tom ! Feberaktigt undersökte hon 
börsen, fickorna, tömde hela hand
väskan — allt förgäves, ingen sedel 

fanns. 
Reskamraten mitt emot hade som

nat med hopknäppta händer ; bredvid 
henne på soffan låg hennes hand

väska. 
"Hon måste ha stulit min sedel, 

medan jag köpte tidningen" —- var 
doktorinnans tysta tanke. "Skall jag 
väcka henne, fråga henne? Kanske 
ställer hon då till en scen, vägrar 
öppna sin väska ? Ho.n ser grov ut, 
kanske blir det till och med handgrip
ligheter? — Vad skall jag göra? 
Kalla på polisen i Waterloo? Innan 

AUG.SJÖBERG GÖTEBORG 
iFn<;!iF\/FP^DüOPF<;i TELEFONER 4258 (FD.SILFVERSPARRES) 
"ï®GÖTEBORGS© ..g 

TELEFONER 4258 
BOSTADEN 5276 

FÄRSKT och RÖKT 

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

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

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 vån. 
Öppet 8—7. 

erfordras ej för att frambringa frisk och 
vacker hy, behövs blott 

Y V Y - T V A L ,  
Den verkar vid ständigt bruk av samma som 

ett trollmedel 
och erhålles i varje välsorterad affar 

från Ytsad till Haparanda. 

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

Medicinsk 

Rå två dagar hh 

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

Billiga kameror, plåtar och films. 

HÄMO RR O ID ER. 
Försvinna absolut efter några dagars an

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

Hårbehandl ing  
jämte rationell 

huTudmassage  
och medic inska  

huvudbad med och utan elektricitet. 
Ansiktsbehandling, Hanicnre. Pedicnre. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Qustafsgatan 16. Telf. 154 20 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, 6g0n. 
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

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

Bergmans Enkas, välsmakande 
Delikatessbrödsorter rekommenderas Eder. 

jag får tag i någon polis är hon för
svunnen i folkvimlet. 

Om jag bara inte låtit väskan ligga 
kvar i kupén i Basingstoke ! 

Ack, om jag ändå kunde se utanpå 
vad som finns i hennes väska! —-

Tänk'om jag skulle se efter! Hon 
sover ju — jag ta'r odh öppnar väs
kan och ser efter. —- Bara hon inte 

vaknar ! 
Sakta försiktigt gled en ringprydd 

hand mot den främmandes väska, 
men flög tillbaka vid en lätt rörelse 
hos den sovande. Hon sov emellertid 
vidare, och än en gång kröp sakta den 
vita handen närmare, närmare, me
dan ögonen hängde fast vid den so
vandes sänkta ögonlock, — ett fast 
grepp, och ännu en sekund, så var 
väskan öppnad — och där låg vårds
löst nedstoppad en 10-pundssedel! 

Doktorinnans ögon vidgades, och 
hon rodnade av harm: "Oförskämda 
människa, men jag har varit dig för 
slug", och snabbt drog hon sedeln 
upp, lade den i sin plånbok, och pla
cerade väskan så försiktigt som möj
ligt på dess förra plats. 

Tåget flög vidare, gumman sov, och 

DAMER, SEN HIT! 
Champonering med frisering utföres 

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

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

Tel. 42259. Närmaste spärvägshållplats: 
Värmlandsgatan. 

(röd etikett) 

fr>n GÖTEBORGS ÅNGBAGERI 
F r ä m s t  i  s k ö r h e t  o c h  s m a k  

ELISABETH BERGS 
Tapisseriaffär 
26 Linnégatan 26 
REKOMMENDERAS 

Bästa materialier. Bil
ligaste priser på platsen. 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Bästa frukosträtt. 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

doktorinnan satt på nålar. "Tänk, 
om hon vaknar och tittar i väskan? 
Då gör hon kanske ändå en scen eller 
ställer till skandal på stationen." 

Men allt avlopp lugnt; tåget gled 
in på Waterloo-terminus, fru Ryle 
hoppade lätt ur, upp i första bil oeh 
hade en trevlig dag i London; njöt 
av de vackra färgerna i fönstren hos 
Liberty, åt lunch på Terrassen hos 
Gelfridge, köpte siden till kuddar hos 
Peter Robinson, och beundrade juve
lerna i Bondstreet-fönstren. 

6,15 for hon tillbaka, »öjd och be
låten med sin dag och ivrig att få 
skryta för sin man med sin detektiv-
skicklighet. Han mötte hense vid sta
tionen, men då gaitorna voro fulla av 
folk, fick han ägna hela sin .upp
märksamhet åt bilen utan att kunna 
prata. Till diner kom doktorinnan 
glad och upprymd och visade sin man 
de vackra sidenkuddar och andra sa
ker hon köpt. 

"Men, kära du, hur kunde du reda 
dig utan pengar?" frågade han. 

"Utan pengar?" — och långsamt 
började färgen vika från kinder och 
läppar. — 

"Ja, du glömde ju 10-pundsedeln 
bredvid té-koppen i m&rse !" 

Herrskapet Ryle's äro visserligen 
miljonärer, men så ha de också utgi
vit en förmögenhet i annonser över 
hela landet iför att finna rätt på den 
bestulna reskamraten. Hittills utan 
resultat. 

ARLA MJÖLK 
Distribution pd glasflaskor 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSBR VERINO 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

Av 

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

(16) 

Mademoiselle Exe såg snabbt och 
skarpt på honom, och kastade sedan 

era blick blixtrande som återskenet av 
en skarpslipad klinga på tavlan över 

henne. 
"Sannt, monsieur, och ibland är 

•hans hämndeverktyg — en kvinna." 
"Vad tjänar det till att tala till 

henne nu?"sade mr Merrington, "frå
gan är, vad ska' vi göra-med henne?" 

En rådplägning följde, av vilken 

Evelyn endast minns slutet, som var, 
att mr Merrington borde utöva sin 
rätt som magistratsperson, att kvar-
hålla mademoiselle Exe för närvaran
de, och skicka bud efter en poliskom
missarie i Winchester så snart som 

möjligt. 
Man ansåg, att hennes eget rum var 

en lika säker arrest som något an
nat, och hon var genast beredd att 

begiva sig dit. Det ljöd lik en suck 
av lättnad från åskådarne där nere, 
då hon, beledsagad av de tre herrar
ne gick med fasta steg uppför trap
pan och försvann genom den röda 
dörren. Blott ett ögonblick stannade 
hon för att se på Evelyn, som satt 
böjd med huvudet mot knäet och 
snyftade hejdlöst. 

"Stackars barn", sade mademoiselle 
Exe med en röst full av det ömmaste 
medlidande, "någon måste hjälpa 
henne att komma i säng". 

Mr Merrington kastade en halft 
förvirrad blick på sin dotter i förbi
gående. 

"Parry", sade han, och såg över 
axeln, "skicka någon efter Susan, så 
är du snäll." 

"Nej, nej", sade Evelyn, sträckte 
ut handen och hejdade Parry, som 
just stod på språng, "inte Susanna. 
Åh, hjälp mig! Jag vill gå med ma
demoiselle Exe — jag menar med 

pappa." 
Feberaktigt verksamhetsbehov ha

de följt på hennes förra apati. Icke 
ens med Parrys hjälp kunde hon rö
ra sig så fort hon önskade, och de 
anlände till mademoiselle Exe's dörr, 

just som mr Merrington vred om nyc
keln utifrån. 

"Jag tycker du bör låta nyckeln sitta 
i", föreslog mr Harold, "då är det 
inte så lätt att ha konster för sig med 
låsen inifrån." 

"Och där finns nog ingen som har 
mod att släppa ut henne", sade mr 
Merrington. "Jag undrar, vem jag 
kan skicka till Winchester. Giles är 
redan åstad efter doktorn." 

"Låt mig få köra", sade Parry, 
"mitt lilla sto är alldeles utvilat och 
med min lilla dogcart bakom sig dan
sar hon till Winchester." 

Mr Merrington mottog anbudet 
tacksamt, men hans tacksägelser ble-
vo avbrutna av en tjänare, som kom 
med kallelse fråtn mr Cosmo Fox att 
komma genast., 

"Jag hoppas, att den olycklige gre
ven ioke är sämre", sade mr Merring
ton. "Eva, min kära lilla flicka, skall 
jag inte skicka Susan till dig? Nej? 
Gå då och lägg dig som ett snällt 
barn. Du behöver inte vara så för
skräckligt rädd. Hon kan inte kom
ma ut, och förresten kan du ju regla 
din egen dörr inifrån." Han gav hen
ne en hastig kyss, sköt henne in i 

hennes eget rum, stängde dörren och 
återvände till förhallen med de andra 
två herrarna. Här var allt i vild ore
da. Man hade burit mrs Merrington 
in i hennes boudoir. Mrs Cosmo Fox 
hade lämnat huset med sina vänner, 
men hennes man blev kvar för att se 
till greven. De övriga gästerna för
sökte komma åstad så fort som möj
ligt, och begärde sina vagnar alla på 
en gång, medan tjänarna, mycket mer 
intresserade av den uppskakande hän
delsen än av sitt arbete, utförde det 
därefter. Parry gick själv ned i stal
let, för att icke förlora någon tid. Där 
var allt larm och oväsen; hästarne 
stampade och vrenskades vid den ova
na behandlingen och stallknektar gor
made och svuro. Han fann sin egen 
groom oh hjälpte honom att spän
na för stoet, då en betjänt kom 
rusande över gården med en brevlapp 
till mr Lethbridge. Han öppnade och 
läste den vid stallyktan, och de nästan 
oläsbara ojämna raderna innehöllo 
följande: Jag måste se dig innan du 
far, genast i skolrummet. Detta skall 
visa, om du verkligen håller av mig, 
och om du vill göra något för mig, 

Evelyn." 

"Kör utomkring till lönn-allén, och 
vänta där tills jag kommer", sade 
Parry till stallknekten och flög tillba
ka till huset och uppför trapporna. 

Det oroliga stoet stod på bakbenen 
av otålighet, när äntligen hennes äga
re kom och sprang upp i sätet. 

"Du behöver inte följa med, Jini", 
sade han till drängen, "här i huset be
hövs nog mer hjälp." 

Emellertid var barnens korridor det 
enda ställe i hela huset, där stillhet 
och lugn härskade. Barnen själva i 
lycklig omedvetenhet om allt som 
hänt, sedan de gått till sångs, sovo 
gott. Susanna, den enda av tjänarna 
som hade sitt sovrum i denna våning, 
hade gått ned till en utvald cirkel i 
hushållerskans rum, vilken livligt och 
högljutt diskuterade ända inpå små
timmarna nattens tragedi. 

Alltså fanns ingen, som hörde eller 
såg Evelyn, när hon vred om nyckeln 
och tyst inträdde till mademoiselle 

Exe. 
Denna, som satt och skrev vid ett 

bord mitt emot dörr-en, såg upp, när 
den öppnades, men uttrycket i hennes 
ansikte av oerhörd förvåning ändra
des hastigt i oro. 

"Kära barn", sade hon och lade ned 
pennan, "vad du är blek, uttröttad! 
varför har du inte lagt dig? Du blir 

allvarsamt sjuk." 
"Mademoiselle, jag har endast kom

mit för att visa er, hur ni kan fly",sa" 
de Evelyn med den onaturligt stadi

ga röst, som visar att tårarne icke 
äro långt borta. Parry är gången att 
hämta en stege från trädgården, och 
ställer den under ert fönster här. Sa 
klättrar ni ned och finner er väg til' 
Bokarne, tvärs över parken, samma 
väg som i eftermiddag. Parry väntar 
med sin dog-cart vid slutet av bok-
allén och tager er med till Winchester. 
Han låter er stiga av utanför staden. 
Ni vet var stationen är? Ni kan hin
na dit och komma med första tåget 
till London, innan nyheten om det 
som hände i natt hunnit till stations 

personalen." 
Hon sade allt detta i flygande hast, 

och stannade andlös. 
"Och mr Lethbridge vill göra allt 

detta?" sade mademoiselle Exe med 

beundran i stämman. 
"Ja, han har lovat mig." 
"Hur högt han älskar dig! 

(Forts, i nästa n:r.) 
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INNEHÅLL. 
Oss kvinnor emellan. 
Kristendomen och det politiska 

livet. 
Kvinnans lämplighet som under-

ràttsdomare. 
Fredsröster i den franska skön

litteraturen. 
Bertha Scheel 70 år. 
Mannen och kvinnan i kampen 

för tillvaron. 
Sången som tystnade. 
Vad läser folket? 
Utlandskrönika. 
Teater. 
Kvinnorna åter i motvind? 
En kvinnogestalt. 
Den unga flickan i övergångsål

dern. IV. 
Förbud eller icke förbud? 
Nervositet (Sot och bot). 
Följetong m. m. 

Oss kvinnor emellan. 
Arbetslöshetskommissionen dekre

terade under hänvisning till penning
knappheten att understöd och nöd
hjälpsarbete under sommaren skola 
indraga s för lantarbetare och fiskare, 
tor alla ungkarlar och alla kvinnor. 

Kvinnorna ute i förvärvslivet hava 
som bekant, skött sig förträffligt un
der depressionstiden, i det att de, när 
deras eget yrke stängts för dem, skaf
fat sig annat arbete var hälst sådant 
stått att få. Det har funnits endast 
ett mycket begränsat antal arbetslösa 
kvinnor. Nu ville arbetslöshetskom
missionen stryka också dem från 
hjälplistorna. Alla kvinnor! Även de 
försörjningspliktiga! Medan de för
sörjningspliktiga männen, såsom nå
got alldeles självklart, bibehöllos vid 
sina förmåner. Ett mycket beteck
nande särskiljande! Saken framkal
lade emellertid protester från kvin
nohåll och regeringen fann sig föran
låten att korrigera arbetslöshetskom-
niissionen — de försörjningspliktiga 
arbetslösa kvinnorna skola vara berät-
1igade att erhålla hjälp! 

Riksdagens beslut att vid höstens 
förbudsomröstning särräkna mäns och 
kvinnors röster med visserligen icke 
öppet uttalad men underförstådd av
sikt att tillerkänna de manliga röster
na större betydelse än de kvinnliga 
har framkallat stark rörelse :inom 
kvinnovärfden även på de håll, där 
man icke är direkt förbudsintresserad. 
Det kan icke häller förnekas, att det
ta riksdagsbeslut innebär en kränk-
ning av principen om kvinnornas 
medborgerliga likställighet med män
nen. 

Lagens bestämmelse att "rätt att 
leltaga i omröstningen tillkommer en 

var, som är röstberättigad vid val till 
tiksdagens andra kammare", talar 
'»tvetydigt för att varje röst skall vä-
Sa lika, såsom ju vid riksdagsmanna-

v al är fallet. Det är folket, som skäll 
<tva sina önskningar tillkänna, icke 
någon viss klass, någon viss intresse-
srupp, något visst kön. 

Manliga förmodanden, som synts i 

Prässen, att den lidna oförrätten skul
le komima att påverka kvinnornas 

^ällningstagande till förbudet innebär 
"tet mindre än en förolämpning mot 

'"norna. Den sårade självkänslan är 
ett, förbudsfrågan ett annat. När kvin
norna gå till förbudsomröstningen sko-
la de helt säkert igöra det i känslan av 

samhälleligt ansvar ooh låta den egna 
övertygelsen fälla utslaget. Ett an
nat hanhngssätt skulle ge dem rätt, 
som anse kvinnorösterna, medborger
ligt sett, av icke fullgod beskaffenhet. 

Emellertid, låt oss i, samband med 
undervärderingen av de.svenska kvin
nornas röster berätta en lärorik histo
ria från Amerika, hämtad ur den sär-

„egna kvinnotidningen "The Fore 
Runner", redigerad av den kända 
kvinnosakskvinnan och författarinnan 
mrs Charlotte Perkins Gilmari, som 
själv skrev varje ord i sin tidning och 
som, när hon sagt allt vad hon hade 
att säga kvinnorna, lät den präktiga 
"Fore Runner" skatta åt förgängel
sen. 

Alltså, det var i en av staterna en 
viss mrs Wallace, nyktejrhetsentusi-
ast, men utan intresse för den kvinn
liga rösträtten, vilken hon ansåg obe
hövlig, enär kvinnorna även utan den 
kunde finna gehör för sina önsknin
gar. Denna; mrs Wallace samlade 
ihop 20,000 kvinnonamn på en nyk
terhetspetition. I spetsen för en 
kvinnlig deputation överlämnade hon 
aktstycket till statens representant
församling vid en dess session. De
putationen, som mottogs och avskeda
des med den största artighet, lämnade 
icke omedelbart byggnaden utan gick 
upp och tog plats på läktaren, något 
varom församlingen där nere ingen 
aning hade. Man behandlade frågan 
om den inlämnade petitionen under 
synnerligen gott humör och till sist 
yttrade en talare : "Tjugo tusen kvin
nor hava skrivit på. Det betyder icke 
mer än om tjugo tusen råttor ritat dit 
sina namn." 

Det är som bekant farligt med 
överord, och det har icke behöfts mer 
än ett tjugotal år för att på det mest 
grundliga sätt korrigera detta yttran
de. Amerika har nu spritförbud. 

Ett ord också am mrs Wallace : 
Hon blev rösträttsentusiast! 

Stilett. 

Några ord om kvinnans lämplighet 
som underrättsdomare. 

För Kv. T. av advokaten, fil. o. jur. kand. Hilma Hans son-Söder quist. 

Kristendomen och det 
politiska livet. 

Inom olika länders religiösa kret
sar ger sig tillkänna en allt starkare 
önskan, att kristendomen skall vara 
icke en söndagsbekännelse allenast, 
utan att den skall göras även prak
tiskt verksam inom samhällslivet. 
Man börjar förstå att många frågor, 
vilka man hittills betraktat såsom 
uteslutande politiska i sig innesluta 
element, där kristendomen kan och 
bör göra sitt inflytande gällande. En 
klarare uppfattning härom och vi 
skola se nu slumrande krafter satta i 
rörelse, ledande till moraliskt framåt
skridande och socialt samförstånd. 

Bland denna rörelses förgrunds
gestalter märkas -ärkebiskop Söder
blom, biskopen av Manchester m. fl. 

Man hoppas att till nästa år kunna 
anordna konferenser i olika länder 
som en förberedelse för den världs
konferens vilken är avsedd att hållas 
i London 1924. Man hyser förhopp 
ning att kunna ena världens kristna 
om några i stort utformade grund 
principer, om själva huvudfragan för 
arbetssättet. I förarbetena ingår även 
en undersökning inriktad på att ut
finna menige mans, d. v. s. den stora 
massans ställning till och uppfattning 

Lagrådet har i huvudsak uttalat 
sig mot kvinnas lämplighet som un
derrättsdomare. Därvid har ordats 
vitt och brett om att det skulle verka 
menligt på domarkårens anseende 
ifall i underrätterna skulle komma att 
sitta kvinnor med juridisk utbildning 
på ordförandeplatsen. M. a. o. kvin
nas förmåga att leda offentliga rätts-
förhandlingar ifrågasättes. Vidare 
motivera lagrådsledamöterna kvin
nas olämplighet att vara underrätts
domare med att hennes allmänna 
läggning och förutsättningar dock i 
regel äro i viss mån av annan art än 
mannens. Dessutom framhålles att 
kallet som underrättsdomare mer än 
något annat yrke' kräver intensivt 
tankearbete, uthållighet och kraft och 
att kvinnan av detta skäl icke lämpar 
sig härför. 

Medgivas måste att en stor dél av 
våra svenska underrättsdomare, yng
re såväf som äldre, ha förmågan att 
med ett bestämt och respektingivan
de sätt leda, rättsförhandlingarna. 
Men det händer emellertid icke så 
sällan att vederbörande rättens ord
förande i underrätterna söker upp
rätthålla reda i handläggningen av 
målen ocih ordning i tingssalen och 
rådhusrättslokalen icke genom lugn 
säkerhet parad med hövlighet såsom 
fallet är t. ex. med hans kolleger i 
Tyskland utan med översitteri och ett 
obehärskat uppträdande, som ibland 
kan ta sig uttryck i ett häftigt rytan
de åt parter, ombud och åhörare. Ja, 
man kan, dock undantagsvis, t. o. m. 
få vara vittne till att han är "överför
friskad" eller i varje fall i dagenefter-
stämning! Kvinnan på domarstolen 
skulle säkerligen icke komma att fö
reträda någon av de två sistnämnda 
kategorierna av underrättsdomare, 
vilkas uppträdande är föga ägnat att 
höja kårens anseende. I allmänhet 
har kvinnan förutom en mer etisk 
läggning även mången gång större 
takt och naturlig säkerhet i sitt upp
trädande än mannen. På grund av 
dessa egenskaper skulle därför det 
kvinnliga elementet i underdomsto
larna i stället för att sänka domarkå
rens anseende i stället bidraga till hö
jandet av dess prestige. 

Kvinnans med mannen olikartade 
läggning synes också vara snarare ett 
skäl för än mot kvinnas lämplighet 
som underrättsdomare. Just på grund 
av sina speciella kvinnliga egenska
per behövs kvinnan här liksom på an
dra områden. I äktenskapsskillnads

mål t. ex. blir det helt säkert mången 
gång icke ett rättvist domslut just 
därför att kvinnor icke dömt. Bar
nets bästa som skall vara ledstjärnan 
vid avgörandet av vårdnadsfrågor 
exempelvis har mannen icke alls sin
ne för på samma sätt och i samma 
grad som en kvinna. Men icke blott i 
familjerättsliga processer utan även i 
andra mål känner man behov av ioke 
blott kvinnliga nämndemän utan även 
kvinnliga domare. Bland våra ogifta 
kvinnliga advokater finns framståen
de specialister i affärsjuridik. Det 
vore gött om kvinnor bereddes till
fälle även inom domarekallet att icke 
blott visa prov på juridisk begåvning 
utan även förmåga att direkt eller in
direkt stäv ja den dåliga affärsmoral 
som rått de sista åren. Den kvinn
liga naturen reagerar nämligen på ett 
helt anna sätt mot ohederlighet i 
handel och vandel än mannen. Den 
är heller icke så fallen för formalism 
som den mariliga. Ett litet inslag av 
det så förkättrade känslotänkandet 
beihövs faktiskt för den materiella 
rättens förverkligande hos de dö
mande myndigheterna. 

Lagrådsledamöterna anse att do
markallet fordrar mer intensivt tan
kearbete och större uthållighet och 
kraft än andra yrken och därför icke 
är passande för kvinnor. Det är sä
kerligen sannt att en underrättsdo
mare har det synnerligen ansträngan
de, särskilt när sessionerna pågå. Men 
detta gäller även om ett närliggande 
yrke, exempelvis advokatens. Hur 
intensivt är icke den praktiserande 
advokatens arbete ! Hans nerver äro 
alltid på spänn och inställelseresorna 
till olika delar av andet äro synnerli
gen påkostande, psykiskt och fysiskt. 
På detta område ha vi numera flera 
kvinnor, icke blott ogifta utan gifta, 
som icke ens av havandeskap få hin
dras i sitt yrke utan fastmer då mer 
än annars för ekonomiens skull äro 
tvungna att utöva detsamma. Det är 
kännt att de därvid icke tagit skada 
till sin fysik mer än andra kvinnliga 
yrkesutövare i sina resp. fack. 

En kvinna som med juridiskt 
skarpsinne förenar en makas och mo
ders erfarenhet vore framför allt i 
familjerättsmål en idealisk domare. 
Därför, skulle det finnas eller komma 
att finnas en kvinna som fyller-detta 
mått bör hon icke på grund av sitt 
kön utestängas från domarbanan. In
om alla grenar av samhällslivet be
hövs kvinnan-modern, icke minst på 
lagskipningens område. 

av tidens frågor. — "Vi vilja icke ha 
ihop en massa människor till konfe
rens endast för att prata", har bisko 
pen av Manchester yttrat i en inter
vju. "Där skall givas vägande skäl 
och omdömen och förslag skola vara 
grundade på verklig erfarenhet. Se
dan skola vi göra våra beslut kända 
i de vidaste kretsar för att låta dem 
verka med övertygelsens makt. Vad 
det gäller är att giva vår materialis
tiska tid en fläftt av levande ande, att 
få in ett renande salt i förskämnin-
gen, liv i de döende idealen." 

f redsröster i den nya 
franska skönlitteraturen. 

Fanorna" av Paul Reboux. 
Av Mia Leche. 

AFORISMER 
Att gå över från fattigdom till ri

kedom är endast att byta bekymmer 

Det är med tjänare som med klä
der, de förstöras genom användning. 

* 

Vad tjänar rikedomen till, när man 
inskränker sig till att blott äga den? 
Det är först när man delar med sig 
av den, som den förmår skänka gläd
je. 

Den, som något följt med den nya 
franska litteraturen, vet, att där finns 
en avgjort freds- och tyskvänlig rikt
ning, en riktning, som direikt önskar 
samarbete med det besegrade grann
landet. Det franska parlamentet och 
den franska diplomatien får icke be
traktas som någon trogen avspegling 
av vare sig intelligensen eller de bre
da lagrens åskådning. Fransmännen 
äro allt för rationella och ha för -myc
ken bon sens för att i längden hän
giva sig åt en ofruktbar hämndkänsla. 

Därför — och icke enbart av käns
loskäl — tätna lederna bakom Barbus-
se och Romain Roland. Madeleine 
Marse, det nya litterära kvinnonam
net, har utgått direkt ur den s. k. 
Clarté-gruppen, vars förgrundsfigur 
Barbusse är. Personligen ioke för
tjust i hennes exalterade stil och 
egocentriska författartyp kan jag dock 
konstatera det pacifistiska patos odh 
den starka ansvarskänsla, som gör sig 
gällande i hennes böcker, särskilt den 
sista "Toi". 

Ett verkligt anatema mot kriget — 
och ett anatema, som kommit mycken 
diskussion ooh förargelse åstad — 
utslungas av Maurice Rostand (son 
till Cyrano de Bergeracs författare) i 
dennes sista roman "Skampålen". 
Han skildrar i en halvt symbolisk be
rättelse med världskriget som tydlig 
bakgrund, en fredens odh människo
kärlekens apostel, som stenas av sitt 
folk för sina lärors skull, men som 
efter döden får ett äreminne rest av 
senare tiders barn. "Död åt fanorna ! 
Död åt det, som dödar! Död åt na
tionalismen ! Död åt det nuvarande 
samhället!" är fredshjälten Christians 
sista ord, innan han faller som ett blo
digt offer för chauvinisternas stenar. 

Inte heller denna bok är fri från 
pose och affektion. Men just för att 
författaren har en omisskännlig prä
gel av litterär opportunitet -— han har 
ännu inte fulllt slagit igenom, trots 
Sarah Bernhardts protektion, men lär 
vara besluten att till allt pris göra det 
—- så kan inan sluta sig till, att den 
romantiserade polemiken mot kriget 
just nu hör till det, som folk vill läsa 
och diskutera i Frankrike. 

På ett ofantligt mycket högre plan 
står Paul Reboux' "Fanorna", en av 
de ärligaste, sundaste odh klaraste 
böcker, som framsprungit ur denna 
litterära riktning. 

På oss, som stå utanför, verkar vis
serligen denna uppgörelse med natio
nalismen en smula post festum. De 
problem det här rör sig om, synas oss 
utagerade — åtminstone i teorien. 
Men Frankrikes oerhörda lidanden å 
ena sidan och landets konservatism 
å den andra är förklaring nog till, att 
uppvaknandet bör komma senare än 
på andra håll. Det var säkertilättareför 
mr Brithny att komma till klarhet re
dan i krigets början och för professor 
Nicolai att skriva sin bok mot kriget 
medan han satt i fängelse för sina 
åsiktens skull än det torde vara för en 
normal fransman att tre år efter 
fredsslutet erkänna det egna landets 
skuld i den katastrof, som övergått 
mänskligheten. 

Paul Reboux har förut givit sig ett 
namn som talangfull journalist och 
har tillsammans med vännen och kol
legan Charles Muller skrivit livligt 
senterade historier i den glada genren, 
särskilt författarparodierna "A la ma
nière de . . .", som redan anses klas
siska i sin art. 

Men det kom andra tider, då löjet 
dog på de båda arbetskamraternas 
läppar. Charles Muller stupade i kri
get och Reboux skrev till minne av 
den döde vännen sin första stora, all
varliga roman "Fanorna". Tillägnan
det lyder: "Charles Muller stupad i 
kriget, tillägnas i hat till kriget denna 
bok, i vilken så många av våra bro
derliga idéer återuppstå". 

Bokens huvudperson, i vilken man i 
lätt maskering återfinner författaren, 
är en uppburen novellist ooh drama
tiker, som efter att som god patriot ha 
givit sin tribut åt kriget, genomgår en 
utvecklingskris, som ställer honom i 
opposition till det samhälle, i vilket han 
lever. Harj^ inriktar sin journalistiska 
verksamhet — i den mån denna ännu 
får komma till uttrydk2} pressen — 
på att visa upp, hur tyskhatet fräter 
som ett kräftsår på det franska käns
lolivet och den franska intelligensen. 

Han påvisar, hur Tyskland vid va
penstilleståndet ådagalade en ärlig vil
ja till försoning. Den unga republiken 
dömde strängt de fel, som begåtts av 
de imperialistiska arméerna. Den kän
de ett starkt ansvar för vad som skett 
och beklagade förstörelsen i de fran
ska provinserna. Men vad gjorde 
Frankrike? "Vi tänkte inte på annat 
än att skicka dem militärkommissio
ner och svarta trupper." 

Frankrikes tillfrisknande är, menar 
Reboux, helt och hållet beroende på, 
om hatet får ge plats för en fredlig 
samverkan med Tyskland. 

Man kan förstå, att det inte är nå
gon söt lukt för ett folk, som ännu 
är berusat av segerns storhetsdröm
mar, att läsa en karaktäristik som den
na : 

"Frankrike har kommit till den ål
der, då man får finna sig i att inte 
längre göra några erövringar. Det är 
ingenting att göra åt den saken, sådan 
är livets lag. Varför skulle just vi av 
alla jordens folk ha rätt till en evig 
ungdom? Frankrike är cn dam med 
pudrat hår, som liknar de förtjusan
de borgarfruarna, vilka inspirerade fi
losoferna under det adertonde år
hundradet. Hon har haft framgångar, 
som man talat om överallt och även
tyr, som ännu göra henne förtrollan
de. Hon är kultiverad och hon har 
esprit. Hon har trots åren förblivit 
glad, yster, entusiastisk och full av 
illusioner . . . Men det finns saker, 
son hon borde avstå från. Med smink 
och korsetter skaffar man sig bara 
en konstgjord ungdom. Man framkal
lar endast grymma dementier genom 
att ropa ut, att man är tjugo år, när 
man fyllt fyrtio . . . Hon kan leva 
länge ännu, värdig och hedrad, om 
hon bara vill resignera och inte av
undas unga, uppåtgående nationer fle
ras framgångar." —-

Ur litterär synpunkt är "Fanorna" 
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Påven och 
kvinnorna. 

Påven har utfärdat befallning att 
instruktioner skola sändas till alla ka
tolska biskopar rörande "det nuva
rande modets oanständighet". Denna 
nyhet från Vatikanen visar att Petri 
sista efterföljare går i sina föregån
gares fotspår, i vad beträffar be
dömandet av tidens extravaganser. 
Mest uppmärksamhet väckte Benedic-
tus XV :s omdöme om det nya dans-
sättet i synnerhet tango. 

Pius XI vänder sin uppmärksamhet 
mer mot kläderna, och under en mot
tagning i Vatikanen helt nyligen vän
de han sig till romerska aristokrati
ens damer, som voro talrikt försam
lade, och bad dem att av alla krafter 
uppträda mot det nuvarande modet 
såsom "opassande och skandalöst". 

Det är bekant att påven i just den
na punkt tänker mycket strängt men 
också att han har en hög tanke om 
kvinnans värde, och alltid uttalat sin 
övertygelse att i mänsklighetens strä
van för en högre moral1, kvinnan är 
en mäktig faktor. Just därför anser 
han en ovärdig klädsel för en skam, 
som kvinnorna själva icke borde tåla. 
Redan som ärkebiskop av Milano sa
de han en gång. "Kvinnorna äro en 
mäktig kraft för det goda. De få 
skamlösa kvinnor, som genom sitt 
uppträdande tilldraga sig en mindre 
behaglig uppmärksamhet giva cyni
kern tillfälle till billiga vitsar, och äro 
skuld till att kvinnan, såsom kvinna 
smutskastas. Men en värld utan kvin
nans förädlande inflytande ! Det är en 
så fruktansvärd tanke, att man icke 
kan tänka den till slut. Kvinnorna 
själva måste vaka däröver, att icke 
de få bringa de många i vanrykte — 
och kyrkan bör vaka över, så långt 
hon kan, att smittan icke sprides från 
de dåliga till de goda." 

en tidstypisk företeelse. Hos oss har 
hitintills endast Ludvig Nordström 
vågat sig på, att i ett skönlitterärt ar
bete införa statistiska tabeller, tid
ningsreferat och filosofiska teser. Det 
bevismaterial, som Reboux samlat, är 
verkligt imponerande. Bokens inne
håll hör enligt hävd hemma inom fö
redragets eller avhandlingens ram, 
men genom den lättlästa novellistiska 
formen har författaren säkert nått 
fram till en större läskrets, än han el
jest skulle ha gjort. 

De individuellt psykologiska syn
punkterna, som Reboux själv tycks ha 
lagt så liten vikt vid, när han förfat-

• tat detta sakligt starka verk, böra icke 
heller anläggas vid bedömandet av 
detsamma. Dess väsentliga betydelse 
ligger inte heller i nyttan av att ha 
sovrat, åskådliggjort och popularise
rat de rika dokument ur tidens histo
ria, som här finnas samilade. Det är to
kens moraliska betydelse, som är det 
viktigaste — det är modet, fclarsynt-
heten och ärligheten, man mest be
undrar hos denne, trots allt, varmt 
patriotiske fransman, som så ener
giskt går tillrätta med det destruktiva 
hat, i vilket fosterlandets egen kraft 
förrinner. 

Bertha Scheel 70 år. 
Musiklärarinnan fröken Berths 

Scheel fyller den 23 april 70 år. Hon 
kan då se tillbaka på en över 50-årig 
verksamhet som, musikpedagog i Gö
tetorg. Utrustad med de bästa för
utsättningar för det levnadskall hon 
valt, har hon också haft glädjen se 
rika resultat av sitt arbete. Vid de 
elevuppvisningar Bertha Scheel un
der årens lopp anordnat, har man 
kunnat konstatera, hur den metod hon 
företräder resulterat i god uppfatt
ning av musiken, i ett lugnt, kraftfullt 
anslag samt i särdeles vårdad hand-
ställning. 

Bertha Scheels elever se i henne ej 
blott' den skickliga lärarinnan utan 
även den moderliga vännen. Och bland 
de c :a tusen elever, hon handlett, ha 
många ur de äldre årgångarna .seder
mera med förtroende skickat sina 
barn till henne. Trots sina 70 år be
sitter Bertha Scheel alltjämt obrutna 
kropps- och själskrafter. Med intres
se iföljer hon de sociala och politiska 
rörelser, varpå vår tid är så rik, och 
talrika äro de "Liebesgaben", isom 
från henne gått till nödlidande både 
inom ocih utom Sverige. 

Bertha Scheel är född i Hamburg. 
Hon var helt späd, då föräldrarna, 
skiffertäckaremästaren J. F. Scheel 
och hans maka bosatte sig i Göteborg 
och blevo svenska medborgare. Som 
svensk, enkannerligen som göteborga
re, har också Bertha Scheel alltid 
känt sig. I det gammaldags patriar-
kaliska borgarhemmet grundlades den 
plikttrohet och målmedvetenhet, med 
vilken hon arbetat i sitt kall samt den 
varmt religiösa grundton, som är ut
märkande för hennes livssyn. 

E. W. 

/ 

Sången som tystnade. 
Varje morgon höres sången i vä

ningen uppöver — en praktfull alt. 
Vem sjunger väl så tidigt på mor 

gonen, då en lång okänd dag ligger 
framför? Vem vågar på detta sätt 
prisa dagen innan solen sjunkit i väs
ter? Endast en lycklig människa. En
dast en människa, som vet, att hen
nes lycka vilar på hälleberget. 

Ja, helt säkert är hon mycket lyck
lig. Varje morgon sneddar hon med 
spänstiga steg över planen utanför 
byggnaden, en medelålders kvinna, en 
reslig, välväxt gestalt, ett vackert an
sikte, som man avläser mod och till
försikt, grålhlå ögon som glädjestrå
lande vändas mot ynglingen, som all 
tid följer henne åt. En ungdom i de 
sista tonåren, ibred över axlarna, en 
bild av hälsan. Ofta vilar hennes 
hand på hans arm, och då ha så myc
ket att säga varandra. Ingen kan miss
taga sig på denna stora likhet — de 
äro mor och son. 

En morgon — det är vår, solen ly
ser, den ljuimma vinden böljar in ge
nom de öppna fönstren, en doft av 
nyutsprucket löv — Denna under
liga tomhet — vad är det som fattas ? 
Ingen sång prisar den inbrytande löf
tesrika dagen. Vilken tung, djup tyst
nad där uppe ! 

Hon går ensam över planen. Ste
gen äro dröjande, och när hon vän
der sig om och ser upp mot sina fön
ster, är ansiktet blekt odh ögonen vid
gade, skrämda. 

Några dagar gå. 

Akt iebo lage t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse» 

Mannen och kvinnan i kampen 
för tillvaron. 

Mannen är den ledande i arbetsli
vet. Låt oss erkänna det ! Han har 
initiativet, erövrarelusten, energien, 
företagsamheten. Kvinnan — i all
mänhet — når honom icke. Åtmin
stone idke ännu. Men i ett avseende 
överglänser 'kvinnan mannen — i mot
gången visar hon större mod och kraft 

än han ! 
En man som blivit ruinerad eller 

avskedats från sin plats och icke ge
nast finner en ny lika god anställning 
är benägen att kasta yxan i sjön odh 
ge allt förlorat. Att lämna en vun
nen god position, att ta ett steg nedåt, 
att börja från hörjan igen, att distan
seras av de forna kamraterna sårar 
hans självkänsla, gör honom bitter, 
nedslagen, bryter hans kraft. 

Hur mycket större styrka visar ic
ke kvinnan i motgången. Hur mån
gen hustru har icke med sitt mod, sin 
tillförsikt ingjutit nytt hopp hos man
nen, när han lidit ekonomiskt skepps
brott ! Hur ofta har det icke lyckats 
henne att finna utvägar, där han inga 
sett, odfr att sedan uppmuntra, sporra 
honom till att taga nya tag, bättre tag 
och nå räddning! 

Hur många änkor hava icke tagit 
ett djupt steg ned från rikedom till 
fattigdom. Kanske ha de i ensamhe
ten fällt tårar, men utåt hava de visat 
ett lugnt, behärskat ansikte och man 
har sett dem modigt gripa sig an med 
ett ovant föga ansett försörjningsar
bete för att hederligt slå sig fram i 
livet. 

En arbetslös man, särskilt ur arbe-
tareklasisen, begär att arbetet av sig 
självt skall komma till honom. Han 
är arbetsvillig — varför skaffar man 
honom inte arbete? Tusenden stå i 
dessa dagar med händerna i byxfic

korna och vänta på arbetet eller på 
arbetslöshetsunderstödet. 

En arbetslös kvinna väntar inte, att 
arbetet skall komma flygande, hon 
ger sig ut och letar reda på det åt 
sig. Var lugn, hon skafifar sig det 
också! Hon fordrar inte, som man
nen, att det skall vara just i hennes 
eget fack och att avlöningen inte skall 
understiga vad hon haft förut. Hon 
tar i stället vad arbete som hälst och 
hon nöjer sig med ett reducerat ar
vode. "Det kommer väl bättre tider, 
när arbetskraften blir efterfrågad igen 
och lönerna stiga !" Det är hennes 
sätt att se saken. 

Är det kvinnorna som- stå kring ar
betsförmedlingsanstalterna för att få 
sina kort påstämplade för erhållande 
av understöd? Nej, det är männen. 

Är det kvinnorna som gå vid dör
rarna och be om allmosor? Nej, det 
är männen ! 

Av de till halvtannat hundratusen
tal uppgående arbetslösa, som erhålla 
hjälp av det allmänna (de skattdra-
gand.e) äro kvinnorna endast en bråk
del, ja, på sina håll så få, att man 
kunnat förklara att ingen 'kvinnlig ar
betslöshet där förefinnes. Det går ej 
att bprtföriklara detta med en hänvis
ning till att kvinnorna ute i arbets
livet äro så fåtaliga i förhållande till 
männen. De äro nämligen icke få
taliga ! Den svenska industrien sys
selsatte, enligt den senaste statistiken, 
år 1919 392,911 personer, därav 
66,523 kvinnor. Av industriarbetar-
ne äro sålunda nära 17 proc. kvinnor. 
Låt oss erkänna att kvinnorna i dessa 
arbetslöshetens bekymmersamma tider 
skött sig väl och äro värda ett heders
omnämnande ! 

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

KVINNORNAS TIDNING 
genom att ringa upp tel. 18070 eller sänd 
ett brevkort med namn och adress till tid
ningens expedition, Vallgatan 27,Göteborg. Vi 
avhämta gärna prenumerationsavgiften vid 
översändandet av utkomna nummer. Till andra 
platser sändes tidningen pr post och mot postförskott. 

Il» 

PRENUMERATIONSPRIS 
Kr. 3: 75 pr halvår 

2: — „ kvartal 

Varje förmiddag stannar läkarens 
bil utanför porten. En dag kommer 
den icke mer. 

Ännu några dagar. Man granrisar 
där nere och en vit kista bäres ut ur 
huset. 

Morgon följer efter morgon. All
tid denna djupa, tunga tystnad. I vec
kor, månader — år. Ett år, två — 
tre — 

Det är åter vår. Den första dagen 
med varm luft. Solen vilar på ber
gen i väster, himlavalvet står i brand 
och i planteringen utanför sjunger 
trasten sin visa. 

Då höres plötsligt däruppifrån någ
ra pianoackord och sång — en prakt
full alt — 

Efter tre års tystnad sjunger hon 
åter! 

Så tystnar pianot och tonen brister 
som i gråt — Dfet blir åter tyst, 
så hopplöst tyst — 

S. A. 

Spetsigheter. 
Det finns människor som anse, att 

kvinnor böra uppbära mäns löner. 
De göra väl så också — de gifta 
kvinnorna. 

* 

Man kan alltid se en sak från två 
olika synpunkter, sin egen och så — 
den felaktiga. 

* 

En man som försäkrar att livet är 
fullständigt utan värde springer än
då ur vägen för en automobil. 

Det finns människor, som tro, att 
de äro humorister för att folk skrat
tat åt dem. 

Vad läser folket? 
19-åringar som tycka om sagor. — 
Flickorna ha annat att göra än att 

läsa böcker. — O. s. v. 

Kv. T :s "flygande" fann bibliote
karien vid det stora Dioksonska folk
biblioteket i Göteborg fröken Maria 
Larsen, där hon satt i bibliotekets 
ståtliga direktionsrum och beundrade 
sin hjärnas och sina händers präktiga 
verk, den av henne utarbetade kata
logen över bibliotekets ofantliga bok
skatt. Folianterna hade just kommit 
från boktryckaren, men fröken Lar
sen lämnade dem villigt för att i stäl
let på sitt lugna, trygga sätt berätta 
litet om sina erfarenheter i fråga om 
arbetarebefolkningens lektyr. 

På ungdomsavdelningen, -där 10— 
13-åringarne hålla till, är mycket liv
lig frekvens och flickornas läslust är 
minst lika stor som pojkarnes. Det är 
sagor som slukas här, uteslutande sa
gor. Vid denna lektyr hänger arbe
tareungdomen fast förvånansvärt län
ge. Det har, säger fröken Larsen, 
under hennes långa biblioteksverk
samhet, särskilt tidigare, varit rätt så 
vanligt att 18—19 års pojkar icke läst 
annat än sagor och det med synbar 
förtjusning. Kanske kommer det sig 
av att arbetareungdomen i allmänhet 
är senare utvecklad än den borgerli
ga, kanske beror det på, att den för
trollade sagovärlden står i så utpräg
lat och lockande vackert motsatsför
hållande till den karga värld de själ
va leva i. 

Vid den ålder, då barnen lämna 
folkskolan, försvinna flickorna näs
tan helt och hållet från biblioteket. 
De komma icke till dess ljusa trevna 

salar för att läsa på stället och de låna 
icke heller några böcker för att läsa 
hemma. Det finns ingen anledning 
att tro, att deras förut starka läslust 
så där ett tu tre skulle försvinna av 
sig själv. Orsäken till deras utebli
vande från biblioteket är nog en an
nan. Både pojkarna och flickorna 
komma vid denna tid ut i förvärvsar
betet, men under det att pojkarne ef
ter slutat dagsarbete äro fria som him
lens fåglar med obestridd rätt att 
njuta sitt sorglösa väsende och opå-
talt kunna tillbringa timme efter tim
me vid förströelseboken i biblioteket 
eller hemma, måste flickorna skänka 
modern sin fritid och hjälpa henne 
med den stora arbetsbördan i hemmet. 
— "Flickorna ha annat att göra än 
att spilla tiden på böcker", är ett ytt
rande, som ej sällan fälles av föräld
rarna. Man unnar ju gärna de trött-
körda aribetarehustrurna lindring i de
ras slit, men nog är det synd om de 
små flickstackarna, som f|, bära den 
dubbla bördan av arbetet för utkom
sten och hemmasyssiorna ! 

Ocih nu åter till ungdomens lektyr ! 
I 13—17-årsåldern äro pojkarne mest 
intresserade av "äventyrsböcker", un
der det att flickorna — de få som 
komma — föredraga de s. k. flick
böckerna, vilka som bekant äro en 
ganska lös kost. 

Efter sagorna och indianböckerna 
följa för ynglingarnes del Jules Ver
ne och Jack London, varefter Strind
berg och Zola förmedla övergången 
till den övriga skönlitteraturen. De 
unga flickornas intresse samlar sig 
omkring Emelie Flygare-Carlén, som 
för övrigt åtnjuter även manlig sym
pati, Ingeborg Maria Sick, Blicher-
Clausen och en del engelska författa
re i miss-romanigenren. 

I allmänhet ty eker arbetareungdo
men icke om realistiska skildringar, 
som blotta livets skuggsidor — de äro 
dem redan förut alltför välbekanta! 
— utan vilja ha romantik, gärna med 
ett stänk av sentimentalitet. 

Intresset för skönlitteraturen mat
tas efter hand och man söker sig in 
på andra områden. Männen föredraga 
reseskildringar, arbeten i historia, na
turvetenskap, biografi, filosofi och 
teknologi. 

Bibliotekets fåtaliga kvinnliga krets 
håller i allmänhet fast vid skönlittera
turen men visar därbredvid även in
tresse för reseskildringar och historia 
samt, i en del fall, även för filosofi. 

Fröken Larsen återkommer gång 
efter annan till frågan om kvinnor
nas läslust. Den finns stark och på
taglig hos småflickorna, men kväves 
sedan i slitet och släpet för utkom
sten och i det myckna hemarbetet. 
Flickorna komma bort från boken till 
skada för sin utveckling och inre 
människa och ej heller de vuxna kvin
norna hitta den. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

Promenad-Sport 

STRUMPOR 

Prima engelska helylle i nya 
mederna färger 

ribbade 3.35, 3.65 
släta 2.50, 3.50, 3.85 

A. JÖNSSON & Co. 
Specialaffär för Tricotvaror. 
Kungsgat. 50. Linnégat. 10. 

Uttandskrönika 
i sammandrag. 

Genuakonferensen, 
vilken tog sin början under så dra
matiska former, har fått en däremot 
svarande utveckling. Ententemakter-
na, enkannerligen Frankrike, ha i av-
rustnings- och fredsfrågan ställts mot 
väggen av Ryssland. På Italiens, Eng
lands och Frankrikes bedyranden om 
fredskärlek och längtan efter interna
tionellt samförstånd svarade Ryssland 
genom sin delegation : "Låt oss om
sätta dessa vackra försäkringar i 
handling. Frankrike försvarar sin mi

litarism med en hänvisning till "ryska 
faran". Ryssland är, om det övriga 
Europa vill följa exemplet, redo att 
avrusta. Låt oss slutligen för att ord
na nationernas mellanhavanden sam
mankalla en världsfredskongress! — 
Frankrike gav på denna hänvändelse 
ett avböjande, i hetsig ton framfört 
svar: "Detta hör icke till Genuapro
grammet ! Vi ententemakter ha be
slutat, att dessa frågor icke ens få 
nämnas i Genua." 

England och Italien lämnade likaly-
dande deklarationer. Var ryssarnes 
avrustnings- och fredsvilja ärlig och 
uppriktig? Ingen vet. Men inför 
världen är fastslaget, att Ryssland vil
le freden, men att ententemakterna ne
kade sin medverkan. 

Detta diplomatiska nederlag har 
följts av nya motgångar. När enten-
ten presenterade Ryssland en kolos
sal skuldsedel för tidigare lämnade 
ännu ogüldna lån och för all den en-
tenteegendom, som under sovjetregi

men beslagtagits eller förstörts, läm
nade Ryssland fram en ännu större 
moträkning för skada, som åsamkats 
landet genom de av ententemakterna 
understödda "vita" upproren. 

Och slutligen medan ententemakter
na sinsemellan under förtroliga kon
versationer och med fullständigt för
bigående av de tillsatta kommissioner
na dryftade de ryska och tyska fra' 
gorna förde Ryssland och Tyskland 
likaledes separata förhandlingar, vil
ka plötsligt resulterade i en dem emel
lan träffad överenskommelse, vari de 
drogo ett streck över det förflutna, 
kvittade sina fordringar odh i affärs* 
hänseende tillerkände varandra ställ
ningen som mest gynnad nation " 
alltså fred och samförstånd! 

Meddelandet om denna händelse sy 
nes hava slagit ned som en bomb 1 

F i n a r e  o c h  o r d i n ä r a  

SKODON 
frän landets förnämsta skofabri
ker försäljas till billiga priser i 

Lanner's Skomagasift 
KORSGATAN 18. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Varje afton kl. 8: 

pajazzo. 

Lorensbergsteatern, 
Tisdaj och onsdag: 

Ryska Gästspelet. 

IM y s Teatern. 
Srtndag för 100:de och sista gången: 
earkeri Margareta. 

Måndag den 24 Premier kl. 8: 
PAUL LANGE OCH TORA PARSBERG. 
cMHpsDel i 3 akter av Bjömstierne Björnson. 

' av Gerda Lundequist-Dahlström. 

imfiDiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Stora teatern 

i Göteborg har på sitt program 

för veckan »Jungfruburen», vars drag* 

ningskraft synes oförminskad trots de 

till friluftsliv lockande vårkvällarne. 

Säsongen lider mot sitt slut och te« 

aterintresset flammar upp för att till* 

godogöra sig vad som ännu står att 

vinna, innan teaterportarne med som« 

marens inbrott slås igen. Söndagen 

den 23 april gives som billighets« 

mâtiné kl. 1.30 »Pajazzo». 

Lorensbergsteatern 

i Göteborg bjuder på ett evene« 
mang — ett gästuppträdande av den 
ryska skådespelaretrupp, som tidigare 
besökt Stockholm och nu senast be« 
rest kontinenten och lagt världsstä« 
dernas bortskämda publik för sina 
fötter. Detta tillfälle att få se kanske 

den högsta skådespelarekonst, den 
tid som är, har att uppvisa, skall 
helt säkert med begärlighet gripas av 
Göteborgspubliken. 

* 

Nya teatern 

i Göteborg, som den 23 april för 
100 och sista gången uppför »Barken 
Margareta», låter denna pjäs efter., 
trädas av Björnsons berömda skåde* 
spel »Paul Lange och Tora Parsberg» 
och har för dess värdiga framförande 
försäkrat sig om medverkan av Gerda 
Lundequist«Dahlström som skall åter« 
ge Tora Parsbergs roll, i vilken hon 
nyligen i Stockholm skördat en ly« 
sande triumf. 

konferenslägret och krevaden har gi
vit genljud över hela världen. Av allt 
att döma har den våldsamma upphets
ning, som fick ett så spontant uttryck 
inom ententeländernas präss, svarat 
mot händelsens omätliga betydelse, 
även om man sedan, för att utåt värl
den förringa dess betydelse och skyd
da ententens prestige, anslagit en 
överlägsen och lugn ton. Vilken fruk
tan den mellan Ryssland och Tysk
land ingångna pakten injagar därom 
vittnar de energiska men misslyckade 
försöken att slita sönder överenskom
melsen och åter skilja de båda före
nade stormakterna. Står Europa in
för en ny maktkonstellation, vilken i 
sig skola upptaga övriga parias bland 
världens nationer, Bulgarien, Österri
ke, Ungern odh Turkiet och som skall 
vara stark nog att bjuda ententemak
terna spetsen ? I så fall skulle Genua
konferensen komma att utgöra inled
ningen till den revision av samtliga 
fredstraktater, utan vilken ett verk
ligt återställande av fredliga förhål
landen i världen är otänkbar. 

I fit JM 
;£ kraftlös och missmodig gör en 
Si SANOKAPSEL om dagen förvå-
• nande verkan. Kapslarne alstra 
Sj snabbt nerv- och muskelkraft, 
g.j energi och levnadsmod. Askar om 
£ 20 kapslar kr. 4:25 å alla 

apotek och drogaffärer. 
iiimHiiiuitiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiftHHiiiiiiHmiii 

(;(; Liten kur (5 askar) kr. 20: — 
Stor kur (10 askar) kr. 38:50 Yr 

Kvinnorna åter 
i motvind? 

London den 18 april. 

En fråga, som antagligen har ak
tualitet även för den svenska kvinno
världen, påkallar i dessa dagar i all
deles särskild grad de engelska kvin
nornas uppmärksamhet. Frågan gäl
ler de kvinnliga poliskonstaplarne. 

Statssekreteraren för inre ärenden, 
mr Short, har upplöst Londons 
kvinnliga polispatruller, och denna 
hans åtgärd har väckt de livligaste 
protester från alla kvinno-organisa-
tioner inom hela England. Även 
männen giva denna opposition sitt 
stöd, vilket visas av att, ett betydande 
antal ledamöter av undérhuset hos 
regeringen anhållit, att det Shortska 
beslutet måtte återtagas, enär det 
verkar som ett slag i ansiktet på sto
ra kretsar av folket, intresserade i det 
allmännas välfärd. 

Parlamentsledamoten, lady Astor, 
denna beundransvärda representant 
för de engelska kvinnorna, har på sitt 
oförfärade och alltid vederhäftiga 
sätt bragt saken på tal i underhuset. 
Frågan avgöres emellertid icke av 
parlamentet utan av regeringen. La
dy Astor har därför i en interview, 
som hon beviljat "The Observer", lå
tit förstå, att regeringen, om den gil
lar mr Shorts åtgöranden i denna sak, 
vid nästa val kan förvänta en viss, 
icke helt ofarlig kyla från de kvinn
liga väljarnas sida. 

Lady Astor har fått mottaga mas
sor av brev från enskilda personer 
och sammanslutningar, vilka uttala 
sin tacksamhet för hennes ingripande 
och kräva att den kvinnliga poliskå
ren skall kvarstå i tjänst. Föräldra-
rådet i en stor f olkskola i London på
pekar sålunda vilka utomordentligt 
stora tjänster poliskvinnor-na göra 
föräldrarne genom att i parkerna 
skydda de lekande barnen för de 
manliga "hökar", som där söka sig 
ett byte. Det har visat sig att polis
kvinnan här gör ett bättre arbete än 
polismannen. 

Ett annat sympatiuttalande till 
lady Astor har kommit från 183 stu
dentskor vid "London School of me
dicin for women", vilka på grund av 
sina yrkesstudier* måste anses särskilt 
kompetenta att bedöma värdet av po
liskvinnornas arbete. 

För två år sedan tillsatte den dåva
rande statssekreteraren för inre ären
den en kommitté, som skulle under
söka behovet av kvinnliga poliser. 
Denna kommitté satte sig i förbindel
se med polismyndigheterna över hela 
landet, vilka förklarade att det icke 
blott funnes plats för poliskvinnor 
utan det allra största behov av dem. 
Det framhölls därjämte att poliskvin
norna borde tillerkännas befogenhet 
att företaga arresteringar. 

Vad poliskvinnorna i London be
tytt för stadens kvinnliga ungdom vi
sas bl. a. därav att varje vecka i ge
nomsnitt 500 unga flickor oombedda 
sökt dem för att be om råd. Genom 
den hjälp de fått hava otaliga flickor 
räddats från olycksbringande felsteg 
och sjukdomar. Andra unga kvinnor, 
vilkas uppförande påkallat ett ingri
pande av poliskvinnorna hava av dem 
varnats och förmanats och likaledes 
i stor utsträckning erhållit skydd och 
hjälp. 

Med allt detta för ögonen .måste 
man fråga sig hur det påklagade av
skedandet av poliskvinnorna varit 
möjligt. De hava gjort ett utmärkt 
arbete och förvärvat stor popularitet. 
Ett avsked är ju fullständigt oför
klarligt ! 

Det har skett av sparsamhetsskäl. 
Den bekanta Geddeskommittén, till
satt av engelska regeringen för att 
leta reda på utgiftsposter, som möjli
gen skulle kunna strykas, kom plöts
ligt till en liten post på 27,000 pund 
till "kvinnlig polis", och utan att un
dersöka, om denna polis motsvarade 
ett behov eller ej, strök kommittén 
posten med de bevingade orden : 
"Scrap the lot!" (Ut med hela säll
skapet!) Det kan tilläggas, att detta 
var den enda punkten i Geddes bespa-
ringsprogram, som vann regeringens 

fullständiga gillande. 
I sitt försvar för indragningsåt

gärden försöker mr Short bevisa, att 
poliskvinnans arbete icke är polisar
bete utan endast "räddningsarbete" 

En kvinnogestalt. 
Det var en lång mörk, ständigt 

växande kö som annandag påsk bil
dade kädja utanför Konserthusets vi
ta byggnad, där m:me Katherine 
Tingley denna afton skulle tala. 

Liksom i ett skickligt byggt drama 
var hennes entré i den slutligen till 
sista plats fyllda lokalen väl förbe
redd. På estradens bord prunkade de 
praktfullaste nejlikor, guirlanderade 
unga kvinnor och vitklädda unga män, 
elever från Point Loma, exekverade 
musik ooh framförde genom tolk någ
ra huvudpunkter i sin troslära. 

Ett ögonblick efter detta behagful
la skådespel stod estraden tom. 

Plötsligt öppnades en dörr — en 
dam åtföljd av två herrar gjorde sin 
entré på scenen. 

Ofrivilligt gidk ett 'brus igenom 
salongen. Barnen var Katherine Ting
ley. 

Gråsprängd, ännü ej vit, något kor
pulent, majestätisk, i vit hermelins
krage över den dyrbara, tunga, päls
brämade sammetsdräkten, en impone
rande profil, i vars fasta mäjsling 
man än- tyckte sig skymta drag av 
drottning Kristina, än av någon stolt 
romarmask i brons — sådant var det 
första omedelbara, outsägligt frap-
panta intrycket. 

Knappast viskade detta något om 
att man här såg en ny världsfrälsan-
de religions främste förkämpe — sna
rare fördes tanken till ett jordiskt ma
jestät, som skred in för att giva cour 
inför sitt hov. 

En spontan applåd rullade fram 
mot henne från människohavet, ut 
mot vilket hennes blick fästes utan 
att ens en sekund tyckas stanna vid 
någon enskild punkt däri. 

Och så började hon tala. 
Nu tyckte man sig se någon stor 

tragedienne agera, ryckas med av sin 
röll, bli livlig, häftig, övertygande, 
dramatisk. Talet flöt fort, inspirerat, 
än böjligt, än i staccato, under en se
rie oavbrutet växlande gester, atti
tyder. 

Det var ett fängslande skådespel 
även för dem, som icke förstodo or
dens innebörd. *Man anade i dem när
varon av en stark, idérik och egenar
tad människosjäl — ett stort person
ligt mod — en överlägsen vilja. 

Religion enligt vår evangéliskt-
lutherska bekännelse var det ej. Och 
avsågs ej att vara. Men tog man det 
hela för vad det var — ett agitations
föredrag för en livs- och vishetslära 
bland de många — blev likväl det för
härskande intrycket att ' denna lära i 
m:me Tingley funnit en ledare med 
både vilja, intelligens och mod av 
långt större och sällsammare mått än 
som vanligen blivit människorna 
givna. 

Göteborgs ^ 
Hvitvaruaffär 

S p e o i a l a  f f ä r  
för Damunderkläder. 
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ning med Tom
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och sålunda kan utföras av vem som 
hälst, som är intresserad av saken. 
Polismannens uppgift är att sörja för 
ordning och att förekomma brott och 
förseelser mot lagen. 

Alltså när en polisman håller ord
ning och förekommer osedlighet, skö
ter han sin polistjänst, men när en 
poliskvinna gör det, är det, enligt mr 
Short, ett 
för. 

räddningsarbete" hon ut-

Till sist ännu en kvinnofråga, vil
ken jag för övrigt förut sett omnämnd 
i Kvinnornas Tidning: London Hos
pitals beslut att icke vidare tillåta 
kvinnor att studera vid dess Medical 
College, ehuru denna undervisnings
anstalt åtnjuter ett årligt anslag av 
16,000 pund ur allmänna medel, till 
vilka ju även kvinnorna med sina 
skatter .bidraga. Beslutet, som lär 
komma att överklagas, har hälsats 
med stormande glädje av de manliga 
medicine studerandena i London. 
Dessa känslor demonstrerade de of
fentligt vid sin helt nyligen utspela
de stora årliga fotbollsmatch. De 
förde därvid med sig genom Lon
dons gator en halmdocka utklädd till 
medicine studentska och oskadlig 
gjorde under jubel "den kvinnliga 
kamraten" genom att låta henne för
intas på det ute på tävlingsplatsen 
antända bålet. 

Krigets dagar, då kvinnan fann sig 
och sitt arbete så högt uppskattade, 
äro förbi, och vi hava återvänt till 
"normala" tider, ser det ut till. 

Observatör. 

Den unga flickan 
övergångsåldern. 

Av Med. D:r Karen M. Andersen. 

IV. 

Och varför ej börja just med flic
korna? Det kommande släktets möd
rar böra vara av stor betydelse för 
varje land. Flickan skall komma att 
göra sin insats både som människa, 
som personlighet och som moder. Men 
den mogna kvinnans personlighet da-
nås just i övergångsålderns kaos. Där
för bör man under dessa vanskliga 
år taga hänsyn till och på allt sätt 
hjälpa det oroliga gängliga flickebar
net. Hennes under denna tid så dis
harmoniska kropp och själ få icke ut
sättas för överansträngning. Förutom 
de nervsjukdomar, som jag redan ta
lat om, förekommer ofta under den
na period bleksot, menstruationssvå-
righeter och kraftlöshet av olika slag. 
Hon får icke överansträngas med 
andligt arbete. Från pedagogiskt håll 
framkomna förslag om estt eller två 
viloår borde tagas i övervägande för 
att praktiskt realiseras. Jag är ej 
blind för att många, både sociala och 
ekonomiska hinder stå i vägen för 
denna reform, men om vi allvarligt 
önska en frisk och sund ungdom, så 
måste också något offras därför. Jag 
menar inte att viloåret skall användas 
till dagdriveri; det vore alldeles icke 
lämpligt i den perioden. "Ledig jung
fru får många tankar", säger ett gam
malt ordspråk. Det bleve lätt osunda 
drömmar och dåliga romaner och allt 
för mycken flirt. Nej, tiden skall fyl
las med praktiskt arbete, handarbeten 
av olika slag, gymnastik, skolköksar
bete, friluftssport och för övrigt så
dant arbete som den unga flickan visar 
särskilda anlag för. Få läsämnen, men 
mycket praktiskt arbete, det är vilo-
årets program. Absolut ingen exa
mensläsning, och helst inga baler och 
middagsbjudningar. Detta därför att 
de unga böra ha mycken och god 
sömn, något som just examensläsning 
och sällskapsliv förhindra. Regelbun
det arbete, helst kroppsarbete utan 
forcering, god sömn, hälsosam föda 
utan sådana njutningsmedel som 
starkt kaffe, tobak eller alkohol, god 
frisk luft och mycket motion, det är 
de väsentliga hygieniska kraven. Jag 
vill tillägga, genomförd renlighet ock
så under menstruationsperioden ; det 
är något som på grund av gammal 
fördom ofta försummas. Man kan 
ha olika åsikter om lämpligheten av 
gymnastik och sport under de dagar
ne; den rent estetiska synpunkten bör 
väl i det fallet få bli den avgörande. 
Farliga för hälsan äro de icke. Man 
bör icke gå fram efter på förhand 
fastställda regler, men iakttaga de 
unga, och om man hos en eller annan 
av dem märker någon egendomlighet 
i uppförandet kan man vara överty
gad om att det finns en bestämd orsak 
därtill, kroppslig eller andlig. 

På denna punkt bör samarbete äga 
rum mellan skolan och hemmet och 
även läkarens råd vid behov inhämtas. 

Det är mycket svårt att under den
na kritiska tid ge något andligt stöd 
åt de unga, de äro ofta så överdrivet 
blyga och generade. Upptagna som 
de äro av sig själva, tro de sig vara 
de enda i hela världen som ha eller 
hava haft sådana tankar, sådana stri
der och frestelser. Det är väl också 
egentligen till modern som barnet un
der denna tid bör taga sin tillflykt. 
Nu är emellertid min erfarenhet som 
läkare den att de unga i dessa frågor 
så sällan förtro sig till sin mor. Där
för anser jag att skolan bör ha sexu
ell hygien som läroämne. De unga 
böra få reda på vad det är som sker 
med dem, vilka uppgifter som väntar 
dem som kvinnor, och vilka svårig-

Selma Sjöberg's 
DAMFRISÉRSALONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  
OBS. ! Nedsatta priser. 

erhålla Damer, som vilja bliva 
agenter för förstklassigt, svenskt 
livförsäkringsbolag. 

Denna tidnings annonskon« 
tor anvisar. — Telefon 18070. 

heter och faror som de äro utsatta 
för under denna sitt livs jäsningstid. 
Av den som skall tala med dem här
om fordras naturligtvis stor takt och 
fin förståelse. Bäst vore om man an
förtrodde denna uppgift till en kvinn
lig skolläkare, som antagligen bättre 
än andra skulle förstå att hålla det 
sensationella borta från ämnet och 
undervisningen. Det är min åsikt, att 
skolorna icke böra förbise denna upp
gift — det är viktigare för en ung 
flicka att ha reda på des"sa saker än 
de puniska krigens årstal. De möta 
de unga så fort de gå ut ur skolans 
port, ja ofta förr, och mången gång 
felas det av okunnighet. Om hem
men icke kunna lösa uppgiften, måste 
skolan åtaga sig den. Flickskolorna 
böra även försöka göra de unga upp
märksamma på deras värde som kvin
nor och på moderskapets betydelse 
och plikter. Visa dem och lär dem att 
förstå det renhetsideal, som tiden och 
inte minst männen längta efter. Jag 
menar ej att vi skola försöka få till
baka den gamla tiden, då skön jung
frun satt med händerna i skötet och 
väntade på friaren, och som kanske 
ibland väntade, tills hon blev en gam
mal mö, som "redde kamftien full av 
sitt hår" och som till sist gick i sin 
grav som den onyttigaste människa på 
jorden, saknad av ingen. Alla de lev
nadsbanor, som öppnats för kvinnor 
böra också uppsökas av kvinnor, som 
ha anlag för dem, men vi få därför 
ej glömma, att det är som moder, 
kvinnorna kunna och skola göra sin 
största insats i världen. 

Renhjärtade, duktiga och goda 
kvinnor, som kunna bliva sina mäns 
hustrur och medhjälpare, det är vad 
landet först och främst behöver. Giv 
de unga flickorna höga ideal, upplys 
dem om deras betydelse och plikter 
som kvinnor, och giv dem en tro på 
Gud med ut i livet, så ha de fått all 
den hjälp, som den ena människan 
kan giva den andra i denna vanskliga 
värld. 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Orottningg. 24 HANDSKKOMPANIET ™379 

Vi äro tacksamma, om 
Ni rekommenderar 
Kvinnornas Tidning 
till Edra vänner! 
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Verkligt låga priser. 

Förbud eller icke förbud? 
Hur skall höstens förbudsomröst

ning utfalla ? Svaret kan måhända ut
läsas ur motboks-siffrorna. 

Enligt kontrollstyrelsens nu före
liggande berättelse för rusdrydksför-
säljningen 1920 funnos vid årets in
gång 1,017,970 motböcker utlämnade, 
därav 945,823 till män och 72,147 till 
kvinnor. Av hela den manliga 'be
folkningen över 25 år innehade den 1 
juli 1920 63,7 proc. motbok. Mot
svarande siffror för kvinnorna var 
4,5 proc. 

Det kan tilläggas att statsverkets 
sammanlagda inkomst av alkoholhan
teringen under året uppgick till 92,i 
mill. kr. 

Systembolagens bruttoinkomster 
uppgingo till 302 mill. kr. 

Det var den första trolleriföreställ
ning, som den gamla damen bevista
de, och trollkarlens underbara konst
stycken försatte henne i stark sinnes
rörelse, vilken växte ytterligare, då 
han betäckte en tidning med en tjock 
flanellduk och läste texten genom den
samma. Därpå lade han duken dub
belt och kunde det oaktat läsa orden 
i tidningen. 

Detta var mer än damen kunde för
draga, och resande sig, yttrade hon : 

— Jag går hem. Det här är ingen 
plats för ett fruntimmer i tunn siden
klänning. 

B l i v  m e d a r b e t a r e  i  

KVINNORNAS TIDNING! 

v Portföljer 

Resväskor 
Stort urval. — Billiga priser. 

6 Korsgatan 6 
Göteborg 

0 ' e u m b o ^ ^  

Jönsson, Frändberg & C:o. 
Tel, 20233. 

Av 

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

(17) 

"Men mademoiselle, för guds skull 
skynda på. Vi ha' icke ett ögonblick 

att förlora. Just nu äro alla där nere 

och ha att göra. Här är ingen, som 

kan se eller höra oss, men det kan 
ändra sig inom ett par minuter." 

Evelyn sprang till dörren och lyss
nade. Hon kunde höra där nerifrån 
mumlande röster, steg, som rusade 

hit och dit, klockor ringde, dörrar 
öppnades och stängdes ; och allt det

ta framhävde kontrasten av tystna
den och ensligheten där uppe. 

"För ögonblicket är ingen fara", 
sade hon och återkom till bordet. 

Mademoiselle Exe rörde sig icke. Hon 

satt med hakan stödd i handen, och 

såg tankfullt ut i rymden. 

Evelyn vred sina händer av otålig
het. 
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Påven och 
kvinnorna. 

Påven har utfärdat befallning att 
instruktioner skola sändas till alla ka
tolska biskopar rörande "det nuva
rande modets oanständighet". Denna 
nyhet från Vatikanen visar att Petri 
sista efterföljare går i sina föregån
gares fotspår, i vad beträffar be
dömandet av tidens extravaganser. 
Mest uppmärksamhet väckte Benedic-
tus XV :s omdöme om det nya dans-
sättet i synnerhet tango. 

Pius XI vänder sin uppmärksamhet 
mer mot kläderna, och under en mot
tagning i Vatikanen helt nyligen vän
de han sig till romerska aristokrati
ens damer, som voro talrikt försam
lade, och bad dem att av alla krafter 
uppträda mot det nuvarande modet 
såsom "opassande och skandalöst". 

Det är bekant att påven i just den
na punkt tänker mycket strängt men 
också att han har en hög tanke om 
kvinnans värde, och alltid uttalat sin 
övertygelse att i mänsklighetens strä
van för en högre moral1, kvinnan är 
en mäktig faktor. Just därför anser 
han en ovärdig klädsel för en skam, 
som kvinnorna själva icke borde tåla. 
Redan som ärkebiskop av Milano sa
de han en gång. "Kvinnorna äro en 
mäktig kraft för det goda. De få 
skamlösa kvinnor, som genom sitt 
uppträdande tilldraga sig en mindre 
behaglig uppmärksamhet giva cyni
kern tillfälle till billiga vitsar, och äro 
skuld till att kvinnan, såsom kvinna 
smutskastas. Men en värld utan kvin
nans förädlande inflytande ! Det är en 
så fruktansvärd tanke, att man icke 
kan tänka den till slut. Kvinnorna 
själva måste vaka däröver, att icke 
de få bringa de många i vanrykte — 
och kyrkan bör vaka över, så långt 
hon kan, att smittan icke sprides från 
de dåliga till de goda." 

en tidstypisk företeelse. Hos oss har 
hitintills endast Ludvig Nordström 
vågat sig på, att i ett skönlitterärt ar
bete införa statistiska tabeller, tid
ningsreferat och filosofiska teser. Det 
bevismaterial, som Reboux samlat, är 
verkligt imponerande. Bokens inne
håll hör enligt hävd hemma inom fö
redragets eller avhandlingens ram, 
men genom den lättlästa novellistiska 
formen har författaren säkert nått 
fram till en större läskrets, än han el
jest skulle ha gjort. 

De individuellt psykologiska syn
punkterna, som Reboux själv tycks ha 
lagt så liten vikt vid, när han förfat-

• tat detta sakligt starka verk, böra icke 
heller anläggas vid bedömandet av 
detsamma. Dess väsentliga betydelse 
ligger inte heller i nyttan av att ha 
sovrat, åskådliggjort och popularise
rat de rika dokument ur tidens histo
ria, som här finnas samilade. Det är to
kens moraliska betydelse, som är det 
viktigaste — det är modet, fclarsynt-
heten och ärligheten, man mest be
undrar hos denne, trots allt, varmt 
patriotiske fransman, som så ener
giskt går tillrätta med det destruktiva 
hat, i vilket fosterlandets egen kraft 
förrinner. 

Bertha Scheel 70 år. 
Musiklärarinnan fröken Berths 

Scheel fyller den 23 april 70 år. Hon 
kan då se tillbaka på en över 50-årig 
verksamhet som, musikpedagog i Gö
tetorg. Utrustad med de bästa för
utsättningar för det levnadskall hon 
valt, har hon också haft glädjen se 
rika resultat av sitt arbete. Vid de 
elevuppvisningar Bertha Scheel un
der årens lopp anordnat, har man 
kunnat konstatera, hur den metod hon 
företräder resulterat i god uppfatt
ning av musiken, i ett lugnt, kraftfullt 
anslag samt i särdeles vårdad hand-
ställning. 

Bertha Scheels elever se i henne ej 
blott' den skickliga lärarinnan utan 
även den moderliga vännen. Och bland 
de c :a tusen elever, hon handlett, ha 
många ur de äldre årgångarna .seder
mera med förtroende skickat sina 
barn till henne. Trots sina 70 år be
sitter Bertha Scheel alltjämt obrutna 
kropps- och själskrafter. Med intres
se iföljer hon de sociala och politiska 
rörelser, varpå vår tid är så rik, och 
talrika äro de "Liebesgaben", isom 
från henne gått till nödlidande både 
inom ocih utom Sverige. 

Bertha Scheel är född i Hamburg. 
Hon var helt späd, då föräldrarna, 
skiffertäckaremästaren J. F. Scheel 
och hans maka bosatte sig i Göteborg 
och blevo svenska medborgare. Som 
svensk, enkannerligen som göteborga
re, har också Bertha Scheel alltid 
känt sig. I det gammaldags patriar-
kaliska borgarhemmet grundlades den 
plikttrohet och målmedvetenhet, med 
vilken hon arbetat i sitt kall samt den 
varmt religiösa grundton, som är ut
märkande för hennes livssyn. 

E. W. 

/ 

Sången som tystnade. 
Varje morgon höres sången i vä

ningen uppöver — en praktfull alt. 
Vem sjunger väl så tidigt på mor 

gonen, då en lång okänd dag ligger 
framför? Vem vågar på detta sätt 
prisa dagen innan solen sjunkit i väs
ter? Endast en lycklig människa. En
dast en människa, som vet, att hen
nes lycka vilar på hälleberget. 

Ja, helt säkert är hon mycket lyck
lig. Varje morgon sneddar hon med 
spänstiga steg över planen utanför 
byggnaden, en medelålders kvinna, en 
reslig, välväxt gestalt, ett vackert an
sikte, som man avläser mod och till
försikt, grålhlå ögon som glädjestrå
lande vändas mot ynglingen, som all 
tid följer henne åt. En ungdom i de 
sista tonåren, ibred över axlarna, en 
bild av hälsan. Ofta vilar hennes 
hand på hans arm, och då ha så myc
ket att säga varandra. Ingen kan miss
taga sig på denna stora likhet — de 
äro mor och son. 

En morgon — det är vår, solen ly
ser, den ljuimma vinden böljar in ge
nom de öppna fönstren, en doft av 
nyutsprucket löv — Denna under
liga tomhet — vad är det som fattas ? 
Ingen sång prisar den inbrytande löf
tesrika dagen. Vilken tung, djup tyst
nad där uppe ! 

Hon går ensam över planen. Ste
gen äro dröjande, och när hon vän
der sig om och ser upp mot sina fön
ster, är ansiktet blekt odh ögonen vid
gade, skrämda. 

Några dagar gå. 

Akt iebo lage t  
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Mannen och kvinnan i kampen 
för tillvaron. 

Mannen är den ledande i arbetsli
vet. Låt oss erkänna det ! Han har 
initiativet, erövrarelusten, energien, 
företagsamheten. Kvinnan — i all
mänhet — når honom icke. Åtmin
stone idke ännu. Men i ett avseende 
överglänser 'kvinnan mannen — i mot
gången visar hon större mod och kraft 

än han ! 
En man som blivit ruinerad eller 

avskedats från sin plats och icke ge
nast finner en ny lika god anställning 
är benägen att kasta yxan i sjön odh 
ge allt förlorat. Att lämna en vun
nen god position, att ta ett steg nedåt, 
att börja från hörjan igen, att distan
seras av de forna kamraterna sårar 
hans självkänsla, gör honom bitter, 
nedslagen, bryter hans kraft. 

Hur mycket större styrka visar ic
ke kvinnan i motgången. Hur mån
gen hustru har icke med sitt mod, sin 
tillförsikt ingjutit nytt hopp hos man
nen, när han lidit ekonomiskt skepps
brott ! Hur ofta har det icke lyckats 
henne att finna utvägar, där han inga 
sett, odfr att sedan uppmuntra, sporra 
honom till att taga nya tag, bättre tag 
och nå räddning! 

Hur många änkor hava icke tagit 
ett djupt steg ned från rikedom till 
fattigdom. Kanske ha de i ensamhe
ten fällt tårar, men utåt hava de visat 
ett lugnt, behärskat ansikte och man 
har sett dem modigt gripa sig an med 
ett ovant föga ansett försörjningsar
bete för att hederligt slå sig fram i 
livet. 

En arbetslös man, särskilt ur arbe-
tareklasisen, begär att arbetet av sig 
självt skall komma till honom. Han 
är arbetsvillig — varför skaffar man 
honom inte arbete? Tusenden stå i 
dessa dagar med händerna i byxfic

korna och vänta på arbetet eller på 
arbetslöshetsunderstödet. 

En arbetslös kvinna väntar inte, att 
arbetet skall komma flygande, hon 
ger sig ut och letar reda på det åt 
sig. Var lugn, hon skafifar sig det 
också! Hon fordrar inte, som man
nen, att det skall vara just i hennes 
eget fack och att avlöningen inte skall 
understiga vad hon haft förut. Hon 
tar i stället vad arbete som hälst och 
hon nöjer sig med ett reducerat ar
vode. "Det kommer väl bättre tider, 
när arbetskraften blir efterfrågad igen 
och lönerna stiga !" Det är hennes 
sätt att se saken. 

Är det kvinnorna som- stå kring ar
betsförmedlingsanstalterna för att få 
sina kort påstämplade för erhållande 
av understöd? Nej, det är männen. 

Är det kvinnorna som gå vid dör
rarna och be om allmosor? Nej, det 
är männen ! 

Av de till halvtannat hundratusen
tal uppgående arbetslösa, som erhålla 
hjälp av det allmänna (de skattdra-
gand.e) äro kvinnorna endast en bråk
del, ja, på sina håll så få, att man 
kunnat förklara att ingen 'kvinnlig ar
betslöshet där förefinnes. Det går ej 
att bprtföriklara detta med en hänvis
ning till att kvinnorna ute i arbets
livet äro så fåtaliga i förhållande till 
männen. De äro nämligen icke få
taliga ! Den svenska industrien sys
selsatte, enligt den senaste statistiken, 
år 1919 392,911 personer, därav 
66,523 kvinnor. Av industriarbetar-
ne äro sålunda nära 17 proc. kvinnor. 
Låt oss erkänna att kvinnorna i dessa 
arbetslöshetens bekymmersamma tider 
skött sig väl och äro värda ett heders
omnämnande ! 

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

KVINNORNAS TIDNING 
genom att ringa upp tel. 18070 eller sänd 
ett brevkort med namn och adress till tid
ningens expedition, Vallgatan 27,Göteborg. Vi 
avhämta gärna prenumerationsavgiften vid 
översändandet av utkomna nummer. Till andra 
platser sändes tidningen pr post och mot postförskott. 
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Varje förmiddag stannar läkarens 
bil utanför porten. En dag kommer 
den icke mer. 

Ännu några dagar. Man granrisar 
där nere och en vit kista bäres ut ur 
huset. 

Morgon följer efter morgon. All
tid denna djupa, tunga tystnad. I vec
kor, månader — år. Ett år, två — 
tre — 

Det är åter vår. Den första dagen 
med varm luft. Solen vilar på ber
gen i väster, himlavalvet står i brand 
och i planteringen utanför sjunger 
trasten sin visa. 

Då höres plötsligt däruppifrån någ
ra pianoackord och sång — en prakt
full alt — 

Efter tre års tystnad sjunger hon 
åter! 

Så tystnar pianot och tonen brister 
som i gråt — Dfet blir åter tyst, 
så hopplöst tyst — 

S. A. 

Spetsigheter. 
Det finns människor som anse, att 

kvinnor böra uppbära mäns löner. 
De göra väl så också — de gifta 
kvinnorna. 

* 

Man kan alltid se en sak från två 
olika synpunkter, sin egen och så — 
den felaktiga. 

* 

En man som försäkrar att livet är 
fullständigt utan värde springer än
då ur vägen för en automobil. 

Det finns människor, som tro, att 
de äro humorister för att folk skrat
tat åt dem. 

Vad läser folket? 
19-åringar som tycka om sagor. — 
Flickorna ha annat att göra än att 

läsa böcker. — O. s. v. 

Kv. T :s "flygande" fann bibliote
karien vid det stora Dioksonska folk
biblioteket i Göteborg fröken Maria 
Larsen, där hon satt i bibliotekets 
ståtliga direktionsrum och beundrade 
sin hjärnas och sina händers präktiga 
verk, den av henne utarbetade kata
logen över bibliotekets ofantliga bok
skatt. Folianterna hade just kommit 
från boktryckaren, men fröken Lar
sen lämnade dem villigt för att i stäl
let på sitt lugna, trygga sätt berätta 
litet om sina erfarenheter i fråga om 
arbetarebefolkningens lektyr. 

På ungdomsavdelningen, -där 10— 
13-åringarne hålla till, är mycket liv
lig frekvens och flickornas läslust är 
minst lika stor som pojkarnes. Det är 
sagor som slukas här, uteslutande sa
gor. Vid denna lektyr hänger arbe
tareungdomen fast förvånansvärt län
ge. Det har, säger fröken Larsen, 
under hennes långa biblioteksverk
samhet, särskilt tidigare, varit rätt så 
vanligt att 18—19 års pojkar icke läst 
annat än sagor och det med synbar 
förtjusning. Kanske kommer det sig 
av att arbetareungdomen i allmänhet 
är senare utvecklad än den borgerli
ga, kanske beror det på, att den för
trollade sagovärlden står i så utpräg
lat och lockande vackert motsatsför
hållande till den karga värld de själ
va leva i. 

Vid den ålder, då barnen lämna 
folkskolan, försvinna flickorna näs
tan helt och hållet från biblioteket. 
De komma icke till dess ljusa trevna 

salar för att läsa på stället och de låna 
icke heller några böcker för att läsa 
hemma. Det finns ingen anledning 
att tro, att deras förut starka läslust 
så där ett tu tre skulle försvinna av 
sig själv. Orsäken till deras utebli
vande från biblioteket är nog en an
nan. Både pojkarna och flickorna 
komma vid denna tid ut i förvärvsar
betet, men under det att pojkarne ef
ter slutat dagsarbete äro fria som him
lens fåglar med obestridd rätt att 
njuta sitt sorglösa väsende och opå-
talt kunna tillbringa timme efter tim
me vid förströelseboken i biblioteket 
eller hemma, måste flickorna skänka 
modern sin fritid och hjälpa henne 
med den stora arbetsbördan i hemmet. 
— "Flickorna ha annat att göra än 
att spilla tiden på böcker", är ett ytt
rande, som ej sällan fälles av föräld
rarna. Man unnar ju gärna de trött-
körda aribetarehustrurna lindring i de
ras slit, men nog är det synd om de 
små flickstackarna, som f|, bära den 
dubbla bördan av arbetet för utkom
sten och hemmasyssiorna ! 

Ocih nu åter till ungdomens lektyr ! 
I 13—17-årsåldern äro pojkarne mest 
intresserade av "äventyrsböcker", un
der det att flickorna — de få som 
komma — föredraga de s. k. flick
böckerna, vilka som bekant äro en 
ganska lös kost. 

Efter sagorna och indianböckerna 
följa för ynglingarnes del Jules Ver
ne och Jack London, varefter Strind
berg och Zola förmedla övergången 
till den övriga skönlitteraturen. De 
unga flickornas intresse samlar sig 
omkring Emelie Flygare-Carlén, som 
för övrigt åtnjuter även manlig sym
pati, Ingeborg Maria Sick, Blicher-
Clausen och en del engelska författa
re i miss-romanigenren. 

I allmänhet ty eker arbetareungdo
men icke om realistiska skildringar, 
som blotta livets skuggsidor — de äro 
dem redan förut alltför välbekanta! 
— utan vilja ha romantik, gärna med 
ett stänk av sentimentalitet. 

Intresset för skönlitteraturen mat
tas efter hand och man söker sig in 
på andra områden. Männen föredraga 
reseskildringar, arbeten i historia, na
turvetenskap, biografi, filosofi och 
teknologi. 

Bibliotekets fåtaliga kvinnliga krets 
håller i allmänhet fast vid skönlittera
turen men visar därbredvid även in
tresse för reseskildringar och historia 
samt, i en del fall, även för filosofi. 

Fröken Larsen återkommer gång 
efter annan till frågan om kvinnor
nas läslust. Den finns stark och på
taglig hos småflickorna, men kväves 
sedan i slitet och släpet för utkom
sten och i det myckna hemarbetet. 
Flickorna komma bort från boken till 
skada för sin utveckling och inre 
människa och ej heller de vuxna kvin
norna hitta den. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 
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Prima engelska helylle i nya 
mederna färger 

ribbade 3.35, 3.65 
släta 2.50, 3.50, 3.85 

A. JÖNSSON & Co. 
Specialaffär för Tricotvaror. 
Kungsgat. 50. Linnégat. 10. 

Uttandskrönika 
i sammandrag. 

Genuakonferensen, 
vilken tog sin början under så dra
matiska former, har fått en däremot 
svarande utveckling. Ententemakter-
na, enkannerligen Frankrike, ha i av-
rustnings- och fredsfrågan ställts mot 
väggen av Ryssland. På Italiens, Eng
lands och Frankrikes bedyranden om 
fredskärlek och längtan efter interna
tionellt samförstånd svarade Ryssland 
genom sin delegation : "Låt oss om
sätta dessa vackra försäkringar i 
handling. Frankrike försvarar sin mi

litarism med en hänvisning till "ryska 
faran". Ryssland är, om det övriga 
Europa vill följa exemplet, redo att 
avrusta. Låt oss slutligen för att ord
na nationernas mellanhavanden sam
mankalla en världsfredskongress! — 
Frankrike gav på denna hänvändelse 
ett avböjande, i hetsig ton framfört 
svar: "Detta hör icke till Genuapro
grammet ! Vi ententemakter ha be
slutat, att dessa frågor icke ens få 
nämnas i Genua." 

England och Italien lämnade likaly-
dande deklarationer. Var ryssarnes 
avrustnings- och fredsvilja ärlig och 
uppriktig? Ingen vet. Men inför 
världen är fastslaget, att Ryssland vil
le freden, men att ententemakterna ne
kade sin medverkan. 

Detta diplomatiska nederlag har 
följts av nya motgångar. När enten-
ten presenterade Ryssland en kolos
sal skuldsedel för tidigare lämnade 
ännu ogüldna lån och för all den en-
tenteegendom, som under sovjetregi

men beslagtagits eller förstörts, läm
nade Ryssland fram en ännu större 
moträkning för skada, som åsamkats 
landet genom de av ententemakterna 
understödda "vita" upproren. 

Och slutligen medan ententemakter
na sinsemellan under förtroliga kon
versationer och med fullständigt för
bigående av de tillsatta kommissioner
na dryftade de ryska och tyska fra' 
gorna förde Ryssland och Tyskland 
likaledes separata förhandlingar, vil
ka plötsligt resulterade i en dem emel
lan träffad överenskommelse, vari de 
drogo ett streck över det förflutna, 
kvittade sina fordringar odh i affärs* 
hänseende tillerkände varandra ställ
ningen som mest gynnad nation " 
alltså fred och samförstånd! 

Meddelandet om denna händelse sy 
nes hava slagit ned som en bomb 1 

F i n a r e  o c h  o r d i n ä r a  

SKODON 
frän landets förnämsta skofabri
ker försäljas till billiga priser i 

Lanner's Skomagasift 
KORSGATAN 18. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern 
Varje afton kl. 8: 

pajazzo. 

Lorensbergsteatern, 
Tisdaj och onsdag: 

Ryska Gästspelet. 

IM y s Teatern. 
Srtndag för 100:de och sista gången: 
earkeri Margareta. 

Måndag den 24 Premier kl. 8: 
PAUL LANGE OCH TORA PARSBERG. 
cMHpsDel i 3 akter av Bjömstierne Björnson. 

' av Gerda Lundequist-Dahlström. 

imfiDiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

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

Teaterspalten. 
Stora teatern 

i Göteborg har på sitt program 

för veckan »Jungfruburen», vars drag* 

ningskraft synes oförminskad trots de 

till friluftsliv lockande vårkvällarne. 

Säsongen lider mot sitt slut och te« 

aterintresset flammar upp för att till* 

godogöra sig vad som ännu står att 

vinna, innan teaterportarne med som« 

marens inbrott slås igen. Söndagen 

den 23 april gives som billighets« 

mâtiné kl. 1.30 »Pajazzo». 

Lorensbergsteatern 

i Göteborg bjuder på ett evene« 
mang — ett gästuppträdande av den 
ryska skådespelaretrupp, som tidigare 
besökt Stockholm och nu senast be« 
rest kontinenten och lagt världsstä« 
dernas bortskämda publik för sina 
fötter. Detta tillfälle att få se kanske 

den högsta skådespelarekonst, den 
tid som är, har att uppvisa, skall 
helt säkert med begärlighet gripas av 
Göteborgspubliken. 

* 

Nya teatern 

i Göteborg, som den 23 april för 
100 och sista gången uppför »Barken 
Margareta», låter denna pjäs efter., 
trädas av Björnsons berömda skåde* 
spel »Paul Lange och Tora Parsberg» 
och har för dess värdiga framförande 
försäkrat sig om medverkan av Gerda 
Lundequist«Dahlström som skall åter« 
ge Tora Parsbergs roll, i vilken hon 
nyligen i Stockholm skördat en ly« 
sande triumf. 

konferenslägret och krevaden har gi
vit genljud över hela världen. Av allt 
att döma har den våldsamma upphets
ning, som fick ett så spontant uttryck 
inom ententeländernas präss, svarat 
mot händelsens omätliga betydelse, 
även om man sedan, för att utåt värl
den förringa dess betydelse och skyd
da ententens prestige, anslagit en 
överlägsen och lugn ton. Vilken fruk
tan den mellan Ryssland och Tysk
land ingångna pakten injagar därom 
vittnar de energiska men misslyckade 
försöken att slita sönder överenskom
melsen och åter skilja de båda före
nade stormakterna. Står Europa in
för en ny maktkonstellation, vilken i 
sig skola upptaga övriga parias bland 
världens nationer, Bulgarien, Österri
ke, Ungern odh Turkiet och som skall 
vara stark nog att bjuda ententemak
terna spetsen ? I så fall skulle Genua
konferensen komma att utgöra inled
ningen till den revision av samtliga 
fredstraktater, utan vilken ett verk
ligt återställande av fredliga förhål
landen i världen är otänkbar. 

I fit JM 
;£ kraftlös och missmodig gör en 
Si SANOKAPSEL om dagen förvå-
• nande verkan. Kapslarne alstra 
Sj snabbt nerv- och muskelkraft, 
g.j energi och levnadsmod. Askar om 
£ 20 kapslar kr. 4:25 å alla 

apotek och drogaffärer. 
iiimHiiiuitiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiftHHiiiiiiHmiii 

(;(; Liten kur (5 askar) kr. 20: — 
Stor kur (10 askar) kr. 38:50 Yr 

Kvinnorna åter 
i motvind? 

London den 18 april. 

En fråga, som antagligen har ak
tualitet även för den svenska kvinno
världen, påkallar i dessa dagar i all
deles särskild grad de engelska kvin
nornas uppmärksamhet. Frågan gäl
ler de kvinnliga poliskonstaplarne. 

Statssekreteraren för inre ärenden, 
mr Short, har upplöst Londons 
kvinnliga polispatruller, och denna 
hans åtgärd har väckt de livligaste 
protester från alla kvinno-organisa-
tioner inom hela England. Även 
männen giva denna opposition sitt 
stöd, vilket visas av att, ett betydande 
antal ledamöter av undérhuset hos 
regeringen anhållit, att det Shortska 
beslutet måtte återtagas, enär det 
verkar som ett slag i ansiktet på sto
ra kretsar av folket, intresserade i det 
allmännas välfärd. 

Parlamentsledamoten, lady Astor, 
denna beundransvärda representant 
för de engelska kvinnorna, har på sitt 
oförfärade och alltid vederhäftiga 
sätt bragt saken på tal i underhuset. 
Frågan avgöres emellertid icke av 
parlamentet utan av regeringen. La
dy Astor har därför i en interview, 
som hon beviljat "The Observer", lå
tit förstå, att regeringen, om den gil
lar mr Shorts åtgöranden i denna sak, 
vid nästa val kan förvänta en viss, 
icke helt ofarlig kyla från de kvinn
liga väljarnas sida. 

Lady Astor har fått mottaga mas
sor av brev från enskilda personer 
och sammanslutningar, vilka uttala 
sin tacksamhet för hennes ingripande 
och kräva att den kvinnliga poliskå
ren skall kvarstå i tjänst. Föräldra-
rådet i en stor f olkskola i London på
pekar sålunda vilka utomordentligt 
stora tjänster poliskvinnor-na göra 
föräldrarne genom att i parkerna 
skydda de lekande barnen för de 
manliga "hökar", som där söka sig 
ett byte. Det har visat sig att polis
kvinnan här gör ett bättre arbete än 
polismannen. 

Ett annat sympatiuttalande till 
lady Astor har kommit från 183 stu
dentskor vid "London School of me
dicin for women", vilka på grund av 
sina yrkesstudier* måste anses särskilt 
kompetenta att bedöma värdet av po
liskvinnornas arbete. 

För två år sedan tillsatte den dåva
rande statssekreteraren för inre ären
den en kommitté, som skulle under
söka behovet av kvinnliga poliser. 
Denna kommitté satte sig i förbindel
se med polismyndigheterna över hela 
landet, vilka förklarade att det icke 
blott funnes plats för poliskvinnor 
utan det allra största behov av dem. 
Det framhölls därjämte att poliskvin
norna borde tillerkännas befogenhet 
att företaga arresteringar. 

Vad poliskvinnorna i London be
tytt för stadens kvinnliga ungdom vi
sas bl. a. därav att varje vecka i ge
nomsnitt 500 unga flickor oombedda 
sökt dem för att be om råd. Genom 
den hjälp de fått hava otaliga flickor 
räddats från olycksbringande felsteg 
och sjukdomar. Andra unga kvinnor, 
vilkas uppförande påkallat ett ingri
pande av poliskvinnorna hava av dem 
varnats och förmanats och likaledes 
i stor utsträckning erhållit skydd och 
hjälp. 

Med allt detta för ögonen .måste 
man fråga sig hur det påklagade av
skedandet av poliskvinnorna varit 
möjligt. De hava gjort ett utmärkt 
arbete och förvärvat stor popularitet. 
Ett avsked är ju fullständigt oför
klarligt ! 

Det har skett av sparsamhetsskäl. 
Den bekanta Geddeskommittén, till
satt av engelska regeringen för att 
leta reda på utgiftsposter, som möjli
gen skulle kunna strykas, kom plöts
ligt till en liten post på 27,000 pund 
till "kvinnlig polis", och utan att un
dersöka, om denna polis motsvarade 
ett behov eller ej, strök kommittén 
posten med de bevingade orden : 
"Scrap the lot!" (Ut med hela säll
skapet!) Det kan tilläggas, att detta 
var den enda punkten i Geddes bespa-
ringsprogram, som vann regeringens 

fullständiga gillande. 
I sitt försvar för indragningsåt

gärden försöker mr Short bevisa, att 
poliskvinnans arbete icke är polisar
bete utan endast "räddningsarbete" 

En kvinnogestalt. 
Det var en lång mörk, ständigt 

växande kö som annandag påsk bil
dade kädja utanför Konserthusets vi
ta byggnad, där m:me Katherine 
Tingley denna afton skulle tala. 

Liksom i ett skickligt byggt drama 
var hennes entré i den slutligen till 
sista plats fyllda lokalen väl förbe
redd. På estradens bord prunkade de 
praktfullaste nejlikor, guirlanderade 
unga kvinnor och vitklädda unga män, 
elever från Point Loma, exekverade 
musik ooh framförde genom tolk någ
ra huvudpunkter i sin troslära. 

Ett ögonblick efter detta behagful
la skådespel stod estraden tom. 

Plötsligt öppnades en dörr — en 
dam åtföljd av två herrar gjorde sin 
entré på scenen. 

Ofrivilligt gidk ett 'brus igenom 
salongen. Barnen var Katherine Ting
ley. 

Gråsprängd, ännü ej vit, något kor
pulent, majestätisk, i vit hermelins
krage över den dyrbara, tunga, päls
brämade sammetsdräkten, en impone
rande profil, i vars fasta mäjsling 
man än- tyckte sig skymta drag av 
drottning Kristina, än av någon stolt 
romarmask i brons — sådant var det 
första omedelbara, outsägligt frap-
panta intrycket. 

Knappast viskade detta något om 
att man här såg en ny världsfrälsan-
de religions främste förkämpe — sna
rare fördes tanken till ett jordiskt ma
jestät, som skred in för att giva cour 
inför sitt hov. 

En spontan applåd rullade fram 
mot henne från människohavet, ut 
mot vilket hennes blick fästes utan 
att ens en sekund tyckas stanna vid 
någon enskild punkt däri. 

Och så började hon tala. 
Nu tyckte man sig se någon stor 

tragedienne agera, ryckas med av sin 
röll, bli livlig, häftig, övertygande, 
dramatisk. Talet flöt fort, inspirerat, 
än böjligt, än i staccato, under en se
rie oavbrutet växlande gester, atti
tyder. 

Det var ett fängslande skådespel 
även för dem, som icke förstodo or
dens innebörd. *Man anade i dem när
varon av en stark, idérik och egenar
tad människosjäl — ett stort person
ligt mod — en överlägsen vilja. 

Religion enligt vår evangéliskt-
lutherska bekännelse var det ej. Och 
avsågs ej att vara. Men tog man det 
hela för vad det var — ett agitations
föredrag för en livs- och vishetslära 
bland de många — blev likväl det för
härskande intrycket att ' denna lära i 
m:me Tingley funnit en ledare med 
både vilja, intelligens och mod av 
långt större och sällsammare mått än 
som vanligen blivit människorna 
givna. 

Göteborgs ^ 
Hvitvaruaffär 

S p e o i a l a  f f ä r  
för Damunderkläder. 
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g e n o m  d å l i g t  
t v ä t t a t  l i n n e .  
Döda smittofrö
na genom kok
ning med Tom
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och sålunda kan utföras av vem som 
hälst, som är intresserad av saken. 
Polismannens uppgift är att sörja för 
ordning och att förekomma brott och 
förseelser mot lagen. 

Alltså när en polisman håller ord
ning och förekommer osedlighet, skö
ter han sin polistjänst, men när en 
poliskvinna gör det, är det, enligt mr 
Short, ett 
för. 

räddningsarbete" hon ut-

Till sist ännu en kvinnofråga, vil
ken jag för övrigt förut sett omnämnd 
i Kvinnornas Tidning: London Hos
pitals beslut att icke vidare tillåta 
kvinnor att studera vid dess Medical 
College, ehuru denna undervisnings
anstalt åtnjuter ett årligt anslag av 
16,000 pund ur allmänna medel, till 
vilka ju även kvinnorna med sina 
skatter .bidraga. Beslutet, som lär 
komma att överklagas, har hälsats 
med stormande glädje av de manliga 
medicine studerandena i London. 
Dessa känslor demonstrerade de of
fentligt vid sin helt nyligen utspela
de stora årliga fotbollsmatch. De 
förde därvid med sig genom Lon
dons gator en halmdocka utklädd till 
medicine studentska och oskadlig 
gjorde under jubel "den kvinnliga 
kamraten" genom att låta henne för
intas på det ute på tävlingsplatsen 
antända bålet. 

Krigets dagar, då kvinnan fann sig 
och sitt arbete så högt uppskattade, 
äro förbi, och vi hava återvänt till 
"normala" tider, ser det ut till. 

Observatör. 

Den unga flickan 
övergångsåldern. 

Av Med. D:r Karen M. Andersen. 

IV. 

Och varför ej börja just med flic
korna? Det kommande släktets möd
rar böra vara av stor betydelse för 
varje land. Flickan skall komma att 
göra sin insats både som människa, 
som personlighet och som moder. Men 
den mogna kvinnans personlighet da-
nås just i övergångsålderns kaos. Där
för bör man under dessa vanskliga 
år taga hänsyn till och på allt sätt 
hjälpa det oroliga gängliga flickebar
net. Hennes under denna tid så dis
harmoniska kropp och själ få icke ut
sättas för överansträngning. Förutom 
de nervsjukdomar, som jag redan ta
lat om, förekommer ofta under den
na period bleksot, menstruationssvå-
righeter och kraftlöshet av olika slag. 
Hon får icke överansträngas med 
andligt arbete. Från pedagogiskt håll 
framkomna förslag om estt eller två 
viloår borde tagas i övervägande för 
att praktiskt realiseras. Jag är ej 
blind för att många, både sociala och 
ekonomiska hinder stå i vägen för 
denna reform, men om vi allvarligt 
önska en frisk och sund ungdom, så 
måste också något offras därför. Jag 
menar inte att viloåret skall användas 
till dagdriveri; det vore alldeles icke 
lämpligt i den perioden. "Ledig jung
fru får många tankar", säger ett gam
malt ordspråk. Det bleve lätt osunda 
drömmar och dåliga romaner och allt 
för mycken flirt. Nej, tiden skall fyl
las med praktiskt arbete, handarbeten 
av olika slag, gymnastik, skolköksar
bete, friluftssport och för övrigt så
dant arbete som den unga flickan visar 
särskilda anlag för. Få läsämnen, men 
mycket praktiskt arbete, det är vilo-
årets program. Absolut ingen exa
mensläsning, och helst inga baler och 
middagsbjudningar. Detta därför att 
de unga böra ha mycken och god 
sömn, något som just examensläsning 
och sällskapsliv förhindra. Regelbun
det arbete, helst kroppsarbete utan 
forcering, god sömn, hälsosam föda 
utan sådana njutningsmedel som 
starkt kaffe, tobak eller alkohol, god 
frisk luft och mycket motion, det är 
de väsentliga hygieniska kraven. Jag 
vill tillägga, genomförd renlighet ock
så under menstruationsperioden ; det 
är något som på grund av gammal 
fördom ofta försummas. Man kan 
ha olika åsikter om lämpligheten av 
gymnastik och sport under de dagar
ne; den rent estetiska synpunkten bör 
väl i det fallet få bli den avgörande. 
Farliga för hälsan äro de icke. Man 
bör icke gå fram efter på förhand 
fastställda regler, men iakttaga de 
unga, och om man hos en eller annan 
av dem märker någon egendomlighet 
i uppförandet kan man vara överty
gad om att det finns en bestämd orsak 
därtill, kroppslig eller andlig. 

På denna punkt bör samarbete äga 
rum mellan skolan och hemmet och 
även läkarens råd vid behov inhämtas. 

Det är mycket svårt att under den
na kritiska tid ge något andligt stöd 
åt de unga, de äro ofta så överdrivet 
blyga och generade. Upptagna som 
de äro av sig själva, tro de sig vara 
de enda i hela världen som ha eller 
hava haft sådana tankar, sådana stri
der och frestelser. Det är väl också 
egentligen till modern som barnet un
der denna tid bör taga sin tillflykt. 
Nu är emellertid min erfarenhet som 
läkare den att de unga i dessa frågor 
så sällan förtro sig till sin mor. Där
för anser jag att skolan bör ha sexu
ell hygien som läroämne. De unga 
böra få reda på vad det är som sker 
med dem, vilka uppgifter som väntar 
dem som kvinnor, och vilka svårig-

Selma Sjöberg's 
DAMFRISÉRSALONG 

Kungsgatan 63. Rikstelefon 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  
OBS. ! Nedsatta priser. 

erhålla Damer, som vilja bliva 
agenter för förstklassigt, svenskt 
livförsäkringsbolag. 

Denna tidnings annonskon« 
tor anvisar. — Telefon 18070. 

heter och faror som de äro utsatta 
för under denna sitt livs jäsningstid. 
Av den som skall tala med dem här
om fordras naturligtvis stor takt och 
fin förståelse. Bäst vore om man an
förtrodde denna uppgift till en kvinn
lig skolläkare, som antagligen bättre 
än andra skulle förstå att hålla det 
sensationella borta från ämnet och 
undervisningen. Det är min åsikt, att 
skolorna icke böra förbise denna upp
gift — det är viktigare för en ung 
flicka att ha reda på des"sa saker än 
de puniska krigens årstal. De möta 
de unga så fort de gå ut ur skolans 
port, ja ofta förr, och mången gång 
felas det av okunnighet. Om hem
men icke kunna lösa uppgiften, måste 
skolan åtaga sig den. Flickskolorna 
böra även försöka göra de unga upp
märksamma på deras värde som kvin
nor och på moderskapets betydelse 
och plikter. Visa dem och lär dem att 
förstå det renhetsideal, som tiden och 
inte minst männen längta efter. Jag 
menar ej att vi skola försöka få till
baka den gamla tiden, då skön jung
frun satt med händerna i skötet och 
väntade på friaren, och som kanske 
ibland väntade, tills hon blev en gam
mal mö, som "redde kamftien full av 
sitt hår" och som till sist gick i sin 
grav som den onyttigaste människa på 
jorden, saknad av ingen. Alla de lev
nadsbanor, som öppnats för kvinnor 
böra också uppsökas av kvinnor, som 
ha anlag för dem, men vi få därför 
ej glömma, att det är som moder, 
kvinnorna kunna och skola göra sin 
största insats i världen. 

Renhjärtade, duktiga och goda 
kvinnor, som kunna bliva sina mäns 
hustrur och medhjälpare, det är vad 
landet först och främst behöver. Giv 
de unga flickorna höga ideal, upplys 
dem om deras betydelse och plikter 
som kvinnor, och giv dem en tro på 
Gud med ut i livet, så ha de fått all 
den hjälp, som den ena människan 
kan giva den andra i denna vanskliga 
värld. 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

Orottningg. 24 HANDSKKOMPANIET ™379 

Vi äro tacksamma, om 
Ni rekommenderar 
Kvinnornas Tidning 
till Edra vänner! 

GÖTEBORG 
BI IXQV1 ST- NOKDEN"B ORG 

AD*.VICTORIA-TEATERN IXSrUPP 

•CRETONNER* 
i såväl 

modärna 

som i 

I l  i  s t o  r i  s  K a  

S T I L - M O N S T E R .  

Verkligt låga priser. 

Förbud eller icke förbud? 
Hur skall höstens förbudsomröst

ning utfalla ? Svaret kan måhända ut
läsas ur motboks-siffrorna. 

Enligt kontrollstyrelsens nu före
liggande berättelse för rusdrydksför-
säljningen 1920 funnos vid årets in
gång 1,017,970 motböcker utlämnade, 
därav 945,823 till män och 72,147 till 
kvinnor. Av hela den manliga 'be
folkningen över 25 år innehade den 1 
juli 1920 63,7 proc. motbok. Mot
svarande siffror för kvinnorna var 
4,5 proc. 

Det kan tilläggas att statsverkets 
sammanlagda inkomst av alkoholhan
teringen under året uppgick till 92,i 
mill. kr. 

Systembolagens bruttoinkomster 
uppgingo till 302 mill. kr. 

Det var den första trolleriföreställ
ning, som den gamla damen bevista
de, och trollkarlens underbara konst
stycken försatte henne i stark sinnes
rörelse, vilken växte ytterligare, då 
han betäckte en tidning med en tjock 
flanellduk och läste texten genom den
samma. Därpå lade han duken dub
belt och kunde det oaktat läsa orden 
i tidningen. 

Detta var mer än damen kunde för
draga, och resande sig, yttrade hon : 

— Jag går hem. Det här är ingen 
plats för ett fruntimmer i tunn siden
klänning. 

B l i v  m e d a r b e t a r e  i  

KVINNORNAS TIDNING! 

v Portföljer 

Resväskor 
Stort urval. — Billiga priser. 

6 Korsgatan 6 
Göteborg 

0 ' e u m b o ^ ^  

Jönsson, Frändberg & C:o. 
Tel, 20233. 

Av 

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

(17) 

"Men mademoiselle, för guds skull 
skynda på. Vi ha' icke ett ögonblick 

att förlora. Just nu äro alla där nere 

och ha att göra. Här är ingen, som 

kan se eller höra oss, men det kan 
ändra sig inom ett par minuter." 

Evelyn sprang till dörren och lyss
nade. Hon kunde höra där nerifrån 
mumlande röster, steg, som rusade 

hit och dit, klockor ringde, dörrar 
öppnades och stängdes ; och allt det

ta framhävde kontrasten av tystna
den och ensligheten där uppe. 

"För ögonblicket är ingen fara", 
sade hon och återkom till bordet. 

Mademoiselle Exe rörde sig icke. Hon 

satt med hakan stödd i handen, och 

såg tankfullt ut i rymden. 

Evelyn vred sina händer av otålig
het. 
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Holger Bille 
TANDKLINIK 

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

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten pä dagen-

Nervositet. 
Sot och bot. 

Många människor lida onödigtvis 
av "nerver" endast på grund av bris
tande kännedom om hur man bör ord
na sitt liv, för att sjuka nervçr skob 
bli återställda, skriver en amerikansk 

kvinnlig läkare. 
Jag minns t. ex. en ung kvinna, 

som hade varit sjuk i åtta år — åtta 
av vad som kunde varit de bästa åren 
av hennes liv — endast därför att 
varken hon eller hennes familj kän
de till rätta vägen till tillfrisknande. 
Nu då hon funnit den vägen, har hon 
återvunnit sin hälsa på sex månader, 
och det ser ut, som om hon skulle 
komma att bli bättre, än hon varit un
der hela sitt föregående liv. 

Först vill jag da beskriva omstän^ 
digheterna vid hennes insjuknande 
och därefter förklara, hur hon 
lyckades bli frisk igen. En kväll var 
hon så överansträngd, att hon inte 
kunde somna och blev mycket irrite
rad av alla ljud hon hörde i huset. 
Så snart hon lyckats få slut på ett 
störande buller, gick hon tillbaka till 
sin säng och fick då höra något an
nat ljud, som hindrade henne från att 
somna in. Till sist var hon så utpi
nad och övernervös, att hennes hör
sel blev onaturligt skärpt och hon o-
roades av ljud, som andra människor 
ej en gång skulle ha hört. På detta 

Till Sveriges Kvinnor! 
Giv "h o n o m" ett 
gott råd, att använda 

WILKES 
HATTAR 
O b s! Garantimärke 
medföljer varje hatt 

bör underlåta att prova 

Bergmans Enkas, Stockholm, 

smakfulla Dalikatessbrödsorter. 
Skört, närande och utmärkt gott! 

sätt lyckades hon hålla sig vaken hela 

natten. 
Nästa dag var hon naturligtvis ännu 

sämre, ej endast på grund av den 
sömnlösa natten utan också genom sin 
förtret över det, som vållat den. Fa
miljen var högeligen bekymrad över 
att hon blivit störd, talade mycket om 
saken och skickade efter doktorn. 

Det klemas ofta för mycket 
mêd den nervsjuke. 

Den unga flickans pinade nerver 
"stodo på kant" hela dagen, med följd 
att hennes känslor blevo lätt sårade, 
och hennes syskon blevo, som de själ
va tyckte, med rätta otåliga över vad 
de kallade för hennes dumma barns
lighet. Detta eggade naturligtvis än 
nu ytterligare hennes nervspänning. 
. .Den ängsliga omsorg och den blö
diga oförstående sympati, som ägna
des henne under hennes fortsatta 
sjukdom av somliga medlemmar av 
familjen, förslappade hennes energi 
och gjorde henne upptagen med sig 
själv, och den själviska otålighet, med 
vilken andra behandlade henne, öka
de hennes nervösa retlighet. Därtill 
kommo åtskilliga andra ledsamheter 
och en känsla av att man sökte per
sonligen förolämpa henne. 

Då nu magen och hjärnan stå i så 
nära samband med varandra, började 
hon snart besväras av dålig matsmält
ning och åtskilliga andra sjukdoms
symptom, vilka alla tyda på överre
tade och ansträngda nerver, fastän 
de ofta tillskrivas verkliga sjukdomar 
i magen. Hon oroade sig över vad 
hon skulle våga äta och inte äta. Om 
hon var särskilt trött och inte mådde 
bra av den enklaste föda, så trodde 
hon, att detta berodde på maten, i st. 
f. att det kbm sig av överansträngda 
nervei'. Följden blev, att det ena 
hälsosamma födoämnet efter det an
dra förkastades. Allt vad hon inte 
tyckte om hos människor eller förhål
landen blev hon irriterad av och grät 
över. Slutligen var hela familjen upp
tagen med hennes sjukdom, antingen 
i klemig omsorg eller i harm över 
hennes pjåsk med sig själv. 

Hon höll således ständigt på med 
att upprepa sitt ledsamma intryck 
från vaknatten : för det första grä
melse över att inte kunna somna, så 
förargelse över att hon inte kunde få 
det tyst omkring sig och sedan över 
att hon måst vara vaken hela natten 
samt till sist harm över andra, som 

på något sätt voro i vägen för henne. 
Allt detta upprepades om och om 
igen, tills det såg ut, som om hon al
drig skulle komma ifrån det onda un
der hela sitt återstående liv. Det var 
som att ständigt irritera och riva i ett 
sår. En människa må ha det friskaste 
blod i världen, men om hon först skär 
sig själv och sedan ideligen river i 
såret och lägger salt i det, kan det ju 
omöjligen läkas. 

Verkan av att låta alla muskler 
slakna till. 

Nu skall jag tala om, hur den här 
kvinnan blev frisk. Det första hon 
gjorde var att taga några mycket enk
la gymnastiska rörelser, medan hon 
låg till sängs. Hon lyfte armarna 
mycket långsamt, och så slappt hon 
kunde, från armbågen och sedan hän
derna från handleden och sträckte så 
fingrarna och lät dem därpå slappna. 
Sedan lät hon händerna och underar
marna falla ner av deras egen tyngd, 
först långsamt och sedan fort men 
lugnt och stadigt. Därpå slöt hon ögo
nen och andades med långa, jämna 
andetag. Dessa och andra övningar 
gåvo henne en känsla av lugn och 
nervvila, som gjorde, att hon blev 
mera på sin vakt mot onödig spän
ning. 

När hon blev irriterad av ljud, 
märkte hon snart, att som följd av 
irritationen hela hennes kropp blev 
spänd och ansträngd. När hon slutat 
sina övningar och kände sig lugn och 
vilad, kunde någonting hända eller 
någon säga något, som misshagade 
henne, och på ögonblicket var det go
da resultatet av övningarna borta, och 
hon kände sig överretad och nervös 
igen. 

Mycket snart förstod hon, att hon 
måste lägga bort ovanan att spänna 
sina nerver, om hon ville bli bra igen, 
men hon lärde sig också något, som 
var mera — vida mera — viktigt än 
detta : att hon måste få bort orsaken 
till spänningen. Hon såg, att hon re
tade sig över ljuden samt satte sig till 
motvärn mot dem, mot förhållanden, 
mot människor och alla de olika ting, 
som hade "gjort henne nervös" och 
hon förstod att det just var detta sätt 
att ta saker och ting, som framkallade 
nervspännigen. 

Sedan började hon gå stadigt fram
åt mot ett friskt, lyckligt liv och star
ka nerver. Hon började med att söka 
härda sig mot obehagliga intryck på 
hjärnan. När hon hörde irriterande 
ljud, koncentrerade hon sin viljekraft 
på att ickè\ irriteras av ljuden, och för 
att kunna åstadkomma detta, fäste 
hon hela sin uppmärksamhet vid be
mödandet att få muskler och nerver 
slaka. Till sist blev hon intresserad 
av den nya processen som av en serie 
grundliga och noggranna vetenskap
liga experiment. Naturligtvis satte 
hennes levande och intelligenta in
tresse henne i stånd att lyckas så myc
ket fortare, ty hon ej endast njöt av 
sin växande känsla av befrielse utan 
också av glädjen att se sina experi-

Statskontrollerat, absolut sortäkta 
Grönsaks- och Blomsterfrö 
samt Gräs fröblandningar 

billigast hos 

Grönsakstorget 1, Göteborg. 
Begär katalog! Köp i tid! 

Var god gynna våra 
» » 
• • annonsörer ! ! 

ment verka. Naturen tenderar alltid 
till hälsa, och om vi inte själva gå 
hindrande i vägen, så botar hon oss. 

Här ligger just skillnaden mellan 
läkandet av ett fysiskt sår och av sju
ka nerver. I ena fallet blir kroppen 
återställd, och allt är som förut. I 
det andra ej endast sätter oss varje 
bruk av viljan till befriande från irri
tationen och dess orsak i stånd att 
verkligen bli fria från nervsjukdo
men, utan därjämte förlänar det oss 
ny nervkraft När en nervsjukdom 
behandlas radikalt och på ett förnuf
tigt sätt, blir resultatet, att nerverna 
bli starkare än förut. 

Ofta yttra sig dåliga nerver hos 
kvinnor i ett ständigt talande. Prat
prat-prat, och mest om dem själva, 
deras sjukdomar, deras motgångar 
och de hinder, som läggas i vägen för 
deras tillfrisknande. Detta oupphör
liga prat medför ingen verklig lätt
nad, fast människor ibland känna det 
så. Det är en direkt förspillning av 
kraft. Men kraftförlusten skulle bli 
ändå större, om den sjuka hindrades 
från att tala. Den enda verkliga hjäl
pen (kommer, då den talandei själv 
märker, att pratet anstränger henne 
och "slaknar" till tystnad. Männi
skor måste komma underfund med 
sig själva för att bli bra — verkligen 
bra — från ett nervlidande. Orsa
ken till nervös överansträngning lig
ger så ofta i karakteren och i sättet, 
varpå vi möta omständigheter och 
människor, att det synes nödvändigt 
att fullt inse våra missgrepp i det 
fallet innan vi kunna göra vårt för 
att skaffa bort orsakerna till en nerv
sjukdom. 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

K. fl. Döbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

S p e c e r i a f f ä r  m .  m .  
Telefon 3102. Etabl. 1897. 
R E K O M M E N D E R A S !  
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Vi måste komma ihåg, att det inte 
är omständigheterna, som fängsla oss 
vid sjukdomen. Det är inte heller 
människor, som förorsaka den. Det 
är inte vår omgivning, som gör oss 
modlösa och nedslagna. Allt beror på 
sättet, varmed vi möta och bekämpa 
omständigheterna, och varmed vi be
handla våra medmänniskor, om våra 
nerver komma att hållas i sjuklig 
spänning eller lugna och friska. 

(Forts, i nästa n :r.) 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 

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

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3(orsgafan 15 

Under sin fångenskap i Köpenhamn 
var den berömde svenske fältherren 
Magnus Stenbock föremål för stän
diga nålstick från danskarnes sida. 
Så funno de ett särskilt stort nöje att 
visa Stenbock troféer, som de under 
krigen tagit från svenskarne, varvid 
de alltid triumferande tiliade : 

~t-— Detta hava våra tagit från era ! 
En gång under en promenad neråt 

hamnen med några danskar pekade 
Stenbock på svenska landet och frå
gade dem, om de visste vad det var. 

— Skåne, kom svaret raskt. 
— Ja, eller det som våra tagit från 

era! tillade Stenbock. 
* 

Det är i en järnvägskupé. En stor 
och massiv skåning har inlett ett lugnt 
och sävligt samtal med en liten spens
lig stadsherre. 

— ÄV hajrren inte: /frisk? frågar 
skåningen sedan samtalet pågått en 
stund och stämningen blivit litet för
troligare. Harren är holians mager. 

— Min läggning är sådan, svarar 
den lille herrn nervöst. Jag ville gär
na bli lite fetare och har försökt allt 
möjligt: maltextrakt, järn, arsenik, 
blodkraftpiller och fisklevertran, ja, 
allt tänkbart — 

3eda Gramer 
Parfymeri • Tvål • Bijouteri 

Galanteri -Affär 
57 Kungsgatan GÖTEBORG Rikstel. 4711 

SKONHET 
är makt, det vet varje kvinna. En väl » 
dad kropp är sällan ful, en obetydlig ! 
kan förbättra ett utseende. Å Fvsii^r , 
Institutet erhållas de sakkunnigaste rid Ü 
anvisningar i allt som tillhör skönhefc,,«1? 
Engelbrektsgatan 7, 2 vån. Tel. 18457 a» 
tagning 11—2, 5—7. Mot" 

OBS.! Râdfrâgningår kostnadsfritt 

•h På två dagar 
framkalla och kopiera vi Edra plåtar rTZ 
films. Förstklassigt arbete, vanliga prise, 
GÖTEBOROS ILLUSTRATIONSBYRÅ, Arkivet i 

Billiga kameror, plåtar och films. 

ELISABETH BERGS 
Tapisseriaffär 
26 Linnégatan 20 
REKOMMENDERAS 

Bästa materialier. Bil
ligaste priser på platsen. 

Skåningen försjunker i begrundan 

och säger: 

— Har harren aldrig tänkt på att 
försöka me' mad? 

* 

Lärarinnan : — Vilket är det för
sta sakramentet? 

En flicka raskt: — Giftermålet! 
Lärarinnan: — Nej, dopet är det 

första sakramentet. 
Flickan sårad : — Inte hos oss! Hos 

oss kommer giftermålet först och do
pet sedan. Vi är en anständig fa
milj ' 

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. 

A. Nilssons 
Blomsteraffär 
Linnégatan 31 
Tel. 40572 

Kransar 
Buketter 

alla FRISLÄGEN. 

Vid behov av 

Arbetskraft 
— manlig eller kvinnlig — 

vänd Eder till 

Göteborgs Stads 
Arbetsförmedling 

organ för Sveriges off. arbetsförmedling 

ÖPPEN HELA DAGEN. 
Huvudkontoret: 

Adr. f. d. Sahlgrenska Sjukhuset. 
Tel. 2873, 2874 och 2875, stå i 
direkt förbindelse med mani. 
och kvinnliga avdelningarna. 

Avdelningskontoret för 
däcks- och maskinpersonal: 

Adr. Sjömanshuset. Tel. 40229 

Avdelningskontoret för 
manlig och kvinnlig intendentur-

personal: 
Adr. l:sta Långgatan 25. Tel. 40212. 

OBS.i All platsförmedling 
är avgiftsfri. 

Amalia Gustafsson» 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 

rekommenderas. Tel. 1976. 

Hansson & Silfverstrand 

Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 
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ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

"Mademoiselle! Åh! Vad tänker 
ni på? Förstår ni inte? Parry skall 
köra till Winchester och hämta polis. 
Hörde ni inte, vad pappa sade? Och 
om ni är kvar här, blir ni arresterad, 
och om greven dör, så" ... 

"Hänga de mig", sade mademoi
selle Exe och slutade satsen för Eve
lyn. "Jag kan inte fly undan. Någon 
kommer helt säkert att se mig när jag 
klättrar ned, eller i parken eller i vag
nen med mr Lethbridge." 

Evelyn betraktade henne med o-
mätlig förvåning i sina drag, ty man 
hörde att dessa voro lama ursäkten 
påhittade av någon, som ville und-
siippa en ovälkommen plikt. Ett lätt 
buller hördes från fönstret. 

"Där är stegen", sade Evelyn. 
Mademoiselle Exe satt orörlig, och 

ett uttryck av missnöje spred sig över 
hennes drag. 

Evelyn rusade till garderoben, fann 
en kappa och hatt. Hon höll dem upp 
framför mademoiselle Exe och viska
de lidelsefullt : 

"Tag dem, tag dem, — kära made
moiselle, — ack dröj inte." 

Då grep mademoiselle Exe den un
ga flickans handleder som i ett järn

grepp, så att Evelyn skälvde av-smär
ta; och ansiktet som vändes mot hen
ne brann av raseri. 

"Varför befaller du mig gå?" ropa
de mademoiselle Exe, med vad rätt 
tvingar du mig tillbaka till liv, och 
vilket liv! Ett jagat villebråd, blö
dande, andlöst, med blodhundar i sina 

° f y spar. 
Hon kastade Evelyns händer från 

sig, sprang upp och började gå fram 
och tillbaka med häftiga steg. 

"Jag kan icke uthärda längre. Jag 
är dock blott en kvinna ooh min kraft 
är slut. Den är uttömd. Jag kan icke 
mer Jag har kommit till den punkt 
där trötthet är kval, där kamp är tor
tyr. Heliga sak, har jag icke kämpat 
nog för dig? Bröder, olyckliga, för
tryckta, har jag icke kämpat för er? 
Jag har utgjutit för er icke mitt hjärt
blod men livet självt, droppe för 
droppe. Mitt hjärta är tomt, det är 
lik en sten, tomt, icke ens medlidande 
bor där numera. Låt någon annan 
taga min plats nu. Jag fordrar blott 
min lön, lönen för alla dessa fasans 
år. Låt mig dö! låt mig dö! Ack 
låt mig få dö!" 

De sista orden ljödo, som om de 

frampressats av den mest intensiva 
smärta. Hon. kastade sig på golvet 
och grät högt, sådan gråt, som en 
stark natur gråter under ett olidligt 
tryck. Evelyn, halvt medvetslös hade 
stapplat till en bänk vid väggen. Där 
satt hon trött och stödde sitt huvud, 
utan att ens försöka med ett ord tysta 
det i detta ögonblick så farliga hög
ljudda utbrottet. 

"Vad gör det?" tänkte hon, "vad 
gör någonting i hela världen? Detta 
är 'Dödens skugga'." 

Och någonting hos Evelyn dog 
denna natt; förtroendet hos det lyck
liga barnet, som anser sitt eget liv 
och erfarenhet som tillvarons mått
stock. Mötet med sorgen gör oss bätt
re eller sämre, men den Evelyn jag i 
senare år lärt känna och älska för 
förmågan att hysa en sympati, obero
ende av alla trånga band, ja, oberoen
de av fädernesland och religion, den
na Evelyn föddes i denna natt under 
skuggan av ett kors, som medan det 
krossar en av oss, sprider sin dystra 
skugga över oss alla i detta "Natio
nernas brödraskap". 

De vilda snyftningarna upphörde 
gradvis, och det uppstod en nästan 

hemsk stillhet i det halvskumma rum
met. Under en kort stund låg made
moiselle Exe så orörlig att Evelyn 
drömlikt undrade om döden hade hört 
och uppfyllt hennes begäran. Men 
då rörde hon sig, höjde sig från gol
vet och steg upp eller rättare sagt 
släpade sig på sina fötter långsamt 
och med möda, lik någon, försvagad 
av lång sjukdom eller smärtor. Hon 
gick över golvet med långsamma, o-
stadiga steg, drack något kallt vatten 
och badade ansikte och händer. Då 
hon vände sig, såg Evelyn ett döds-
blekt ansikte, men lugnt och utan någ
ra spår av den fruktansvärda själs
kamp, som skakat henne för några 
minuter sedan. 

Hon kastade sig på knä framför 
Evelyn med ett leende, som var både 
strålande och sorgset. 

Förlåt mig, jag stötte dig tillbaka, 
jag talade hårt till dig. Det var icke 
jag, som talade, det var en demon, 
som alltid bor här, — och hon pekade 
på bröstet —, en själviskhetens och 
feghetens demon. Ibland, då mina 
nerver äro överspända liksom i kväll, 
sliter han sina kedjor, plågar mig, be
härskar mig, sätter sin fot på min 

nacke, och hans osaliga stämma över
röstar alla andra. Men förbannelsen 
varar blott en kort stund. Mitt eget 
jag befriar sig; jag rädes icke mer. 
Om döden icke söker mig, om han 
tillbakavisar mig, så betyder det, att 
mer arbete väntar mig. Jag lyder dig, 
barn med änglaansiktet ; jag återvän
der till liv och nya värv. 

Med raska men lätta steg gick hon 
till bordet, samlade hastigt papperen 
och gömde dem i barmen, stack en 
liten börs i fickan, tog fort på sig hatt 
och kappa och öppnade fönstret. 

"Låt mig hjälpa er", bad Evelyn 
och skyndade fram. 

Natten var regnig utan måne och 
stjärnor; liksom dränkt i bläck och 
man kunde icke se "handen för ögo
nen". Luften slog mild och fuktig 
mot deras ansikten. Långt borta, det 
tycktes nästan i en annan värld, hör
des rop, hovslag och rullande hjul på 
stallgårdens stenläggning; här hördes 
fjndasf vinden i lagerträden lik en 
lång, tung suck. Mademoiselle Exe 
steg utan svårighet nedför stegen. Då 
hennes huvud var just över fönster
brädet stannade hon och såg upp. 

"Farväl, farväl", viskade hon och 

kysste de små händerna som med all 
kraft höllo i stegen. Under ett ögon

blick låg ljuset från rummet på hen

nes uppåtvända ögon och ömt leende 
mun, och så försvann ansiktet. När 
stegen icke mer vibrerade under hen

nes tyngd, kände Evelyn det som om 
mademoiselle Exe blivit uppslukad 
och förintad i detta hav av mörker. 

De mesta av vad jag hittills berät
tat, har jag hört av Evelyn själv, men 

det följande har jag från flera olika 
källor. 

Parry hade visserligen skrutit med 

sitt sto, men hon tycktes knappt hava 

förtjänat berömmet, ty han lär icke 

ha nått Winchester förrän klockan 
tre. Polisen var emellertid fort fär
dig, så att Parry och en poliskommis
sarie voro på väg igen en kvart över 

tre. 
(Forts, i nästa n:r.) 

Fru Pöös på teatern: — Så förarg" 
ligt, nu har jag ju inte den ringaste 

nytta av kikaren — jag har glömt 
mitt diamantarmband hemma. 
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Kvinnan och staten. 
Bör mödernenamnet göras oåtkom

ligt för barn i äktenskap? 
Andningsförmågan o. intelligensen. 

En parallell. 
Den okända. 
Göteborgs moderata kvinnoförbund. 
Att fråga och svara. 
Husmödrarnes riksdag. 
Aforismer. 
»Caritas.» 
Utlandskrönika. 
Hur en nervchock mötes. 
Följetong m. m. 

Kvinnan och staten 
Av Ludvig Nordström. 

(Eftertryck förbjudes) 

i sammandrag. 
Genuakoniferensen samlar som in 

gen tidigare konferens, fredskon 
gressen i Versailles undantagen, värl
dens feberaktiga intresse • omkring 
sig. Det på fönhand omsorgsfullt 
utformade arbetsprogrammet har 
brutits av Tyskland och Ryssland ge
nom den fredspakt de, separat, slutit 
och utvecklingen synes nu gå sina 
egna överraskande vägar. Det tysk
ryska avtalet, det s. k. Rapalloför-
draget, föranledde en notväxling mel
lan ententen och Tyskland. Det sista 
ordet tillföll de allierade makterna, 
vilka i den kärva ton, som faller sig 
så naturlig ,för den starkare, förbe-
höllo sig "rätt att för sina regerin
gar förklara klausulerna i det tysk
ryska avtalet av noll och intet värde, 
om de skulle stå i motsats till de 
bestående fördragen". Något sådant 
motsatsförhållande existerar emel
lertid icke enligt sakkunnigas utlå
tande. Det tysk-ryska fredsfördra
get står sålunda fast och kommer 
måhända inom kort att utsträckas 
även till det mot ententen upproriska 
Turkiet. — "Bolsjevikerna, vilka vi
sat sig som en respektingivande makt 
vid 'Genuakonferensen bjuda oss 
handen. Så gör ock Tyskland !" skri
ver den turkiska upprorsregeringens 
officiella tidning. 

Men allt detta är, hur viktigt det 
än må vara, redan av underordnat 
intresse. Vad som nu fångar upp
märksamheten är den spänning, som 
inträtt i förhållandet mellan Frank
rike och England. Många gånger 
förut har sämjan icke varit den bästa 
mellan de båda bundsförvanterna, 
men så skarpa och hänsynslöst upp
riktiga ord som nu hava de knappast 
sagt varandra tidigare. Under det 
att den engelske statsministern Lloyd 
George vill bevara konferensens 
bestånd för att nå fram till en 
lösning av de svävande frågorna, 
®ynes den franska delegationen med 
justitieminister Barthou i spetsen ar
beta på en sprängning av konferen-
Sen, vars utveckling går i en för 
Frankrikjs så ofördelaktig riktning. 
L,°yd George yttrade härom dagen 
v 'd ett ententemakternas samman
träde: Man måste ha klart för sig, 
l'tt samarbetet mellan ®de allierade 
endast är möjligt då det gäller en 
redlig politik. Annars måste man 
e^ara ett tillstånd av ständig oro, 
0ttt kan tvinga den engelska demo-

ien att även gentemot dessa 
*?ani'a bundsförvanter förbehålla sig 
ful1 handlingsfrihet." 

Jag såg härom dagen referat av 
ett föredrag, som en riksdagskvinna 
hållit. Hon opponerade mot klass-

och partinpolitik och hävdade att po
litiken skulle baseras på ".personlig

heten". Detta var den gamla libera
lismens utgångspunkt. Geijers på 

1840-talet. Men det är alltid farligt 

att lösgöra dylika abstrakta formler 
ur tidsmiljön, och den citerade kvin

nans anförande hängde i luften. Med 

personlighet avsåg gammal liberalis

men en protest, till den individuella 

produktions-kraftens och därmed 

ytterst samhällets förmån, mot de 
konstlade skrankor, som den msr-

kantilistiska staten genom sina skrån 
ooh korporationer reste mot nämnda 

produktions-kraft.. 

Dessa skrankor ha sen länge fal

lit bort, och att basera sin politiska 
gärning på "personligheten" är att 

basera den på något, som icke läng
re har klart fastställd mening, sedan 
hela miljön förvandlats. Den citera

de kvinnan hade i personligheten en

dast sett det negativa momentet i 
oppositionen mot gruppskrankorna, 

men içke det positiva momentet i den 

individuella produktionens. Kraf

tens större gagn för samhället. 
Där, på den punkten, måste man 

emellertid söka personlighetens inne

håll i våra dar ; och klasserna bilda 

naturliga enheter av likartade pro
duktions-krafter, seger för klass-in

tressen blir i sista hand till förmån 

för. samhället, och politikens konst 

ligger i att finna en organisation, däri 
klasserna organiskt sammansmälta 

till ett harmoniskt producerande helt. 
Personlighet i modärn mening är var 

individ, som medveten om en dylik 

Detta bistra uttalande fick ett lika 

skarpt franskt svar. Det var rege

ringschefen Poincaré, som i ett of
fentligt tal inför generalrådet i Meuse 

deklarerade Frankrikes avsikter. Den 

franska republiken, sade han, kan 
icke göra en enda eftergift gentemot 

Tyskland och Ryssland utöver vad 

som redan, medgivits. Om således 

Tyskland till den 31 maj icke upp
fyllt skadeståndskommissionens for

dringar ifråga om nya skatter m. m., 
måste de allierade makterna vidtaga 

åtgärder för att tvinga Tyskland till 
lydnad. Det rysk-tyska närmandet 

är ett hot mot Polen och en indirekt 
fara för Frankrike. Det måste där

för upphävas ooh Versaillesfreden 
genomtvingas. Nekas bistånd från 
visst bundsförvantshåll, skall Frank

rike veta att handla utan sådan hjälp 
och på eget ansvar. 

De franska och belgiska regerin

garne hava också vidtagit alla förbe
redelser för den militäraktion mot 
Tyskland, som omständigheterna 

kunna komma att påkalla ! 
Under det att den italienska pres

sen försöker mäkla fredi, hetsa de 
franska tidningarne till brytning. 
Den engelska pressen kritiserar, på 
några få organ när, skarpt den frarv-
ska oförsonlighetspolitiken och även 
den amerikanska pressen anslår sam

ma ton. 

samhälls-organisation ser, fattar och 
fullgör sin lilla uppgift i det hela. 

Sedan kvinnorna fått politisk lik
ställighet med männen, ha de skyl
dighet att undersöka, om de äga nå
gon speciell uppgift som kvinnor i 
samhällets och statens liv. Det finns 
två åsikter om kvinnan. Den ena 
hävdar, att hon intellektuellt står på 
ett annat (lägre) plan än mannen. 
Den andra, att mellan man och kvin
na icke existerar någon avgörande 
intellektuell skillnad. Jag tillhör den 
senare åsiktsgruppen. Om den 
mänskliga intelligensen vore en ska
pelse av de mänskliga organen och 
detta kunde omotsägligt bevisas, 
skulle skillnad förefinnas. Men om, 
som man man numera snarare är 
böjd att antaga, intelligensen skapat 

Bör mödernenamnet göras 
oåtkomligt för barn i äktenskap? 

För Kvinnornas Tidning av jur. kand. Märta Björnbom Romsotl. 

organen, finns stöd för olik
hetsteorien. 

Men kvinnan har i alla fall på en 
punkt en annan ställning till stat och 
samhälle. Icke, som man förr bråka
de så mycket om, genom sin egen
skap av barna-föderska; vilken inte 
betyder mer än mannens roll av 
barna-avlare, utan genom sin egen
skap av barna-vårderska. Kvinnan 
är barnets iförste lärare. Där ligger, 
inom den ramen, för henne en stor 
stats-uppgift, oberoende av om hon 
blir riksdags-ledamot eller icke. 

Där ligger en stats-plikt hos hen
ne. Det har alltid if ramhävts, att 
kvinnan bildar samhällenas naturliga 
konserverande element. Hon har att 
införa människobarnen i samhälls
livets så att säga elementära teknik. 
Vad hon grundlägger i barnen av 
vanor, åskådningar, etiska och mora
liska regler, religiösa uppfattningar, 
det bildar i sista hand normal-planet 
för den vuxnes livs- och världsbild. 
Det är förklaringen till vördnaden 
för modern, från båda könens sida. 

I en värld oah tid som vår, då gam
la åskådningar rasat Och så mycket 
förut välordnat fallit i spillror, ha 
kvinnorna-mödrarna en oerhört krä
vande uppgift, nämligen att bereda 
de släkten, den mänsklighet, den 
värld, som skall komma. 

Hur ställa sig kvinnorna till den 
uppgiften? Se de den? Tyngas de 
av den? Söka de fatta sin plikt mot 
staten? Den annalkande världs-sta
ten? 

Jag medger att jag har föga sinne 
för könet. Resonnemang- med kvin-
nor roa mig föga, de prata i regel 
strunt. Blanda alltid in ovidkom
mande saker, ha svårt att överblicka 
en fråga. Kan jag komma åt, före
drar jag att helt enkelt titta på de
ras bokhylla ; och det plär räcka. 
Poesi, kärleks-romaner —- punkt och 
slut. Men historia, ekonomi, filosofi, 
religion, naturvetenskap, samhälls
vetenskap — i regel inte ett dugg. 

Så länge kvinnan stod utanför 
stats-livet och fick nöja sig med att 
vara en man-fångerska, var hennes 
erotiska bokhylla åtminstone för
klarlig. Nu är den oförsvarlig. Nu 
har hon stigit in i staten, nu måste 
hon lära sig tänka, och hon vinner i 
våra dar en man minst lika mycket 
om inte mer med en tränad intelli
gens som med koketteri.' Hon kan 

Då man läser igenom det nya för
slaget till lag om släktnamn, som ju 
är avsett att framläggas för riksda
gen inom den närmaste framtiden, 
kan man knappast undgå att ett ögon
blick stanna inför det sätt, varpå i 
äktenskap födda foarns rätt till sin 
moders namn där blivit reglerad. 

Förslaget upptager två fall, då 
barn i äktenskap skall äga viss rätt 
att efter ansökan hos den tilltänkta 
myndigheten för , namnärenden få 
moderns namn godkänt som sitt 
släktnamn. 

Det ena fallet är det, då moder, 
som efter skillnad eller återgång av 
äktenskap återtagit sitt flicknamn, 
vill giva detta namn åt sina barn i det 
upplösta äktenskapet, över vilka hon 
tillerkänts vårdnaden. Bestämmelsen 
ifråga avser tydligen att tillgodose 
det för den nya familjeenheten, mo
der och barn, helt naturliga intres
set att bära samma namn. Som för
utsättning för bifall till en dylik an
sökan uppställes emellertid av för
slaget att en namnändring i detta 
avseende "måste anses av hänsyn till 
barnen särskilt önskvärd". 

Så som förslagets stadgande är 
formulerat, synes vidare modern va
ra tvungen att taga ståndpunkt till 
namnfrågan, d. v. s. hon skall hava 
återtagit sitt flicknamn, innan hon 
kan få prövad en ansökan att få giva 
barnen detta sitt namn. Anser namn
myndigheten , att namnändringen ic
ke är för barnen särskilt önskvärd, 
och ansökan på den grund blir avsla-

icke vara en mor med självrespekt, 
om hon ej har denna tränade intelli
gens. Barnen komma att se ner på 
den mor, som de, efter några års 
skolträning, finna vara en okunnig 
varelse. 

Där skulle den i början av dessa 
rader citerade riksdagskvinnan ha 
preciserat sitt "personlighets"-he-
grepp. Kvinnan — modern — bar-
navårderskan måste i våra dar bli en 
positiv personlighet, medveten om 
det modärna samhälléts struktur, om 
klassernas liv ooh historia, kamp och 
annalkande försoning. För att kun
na bli detta måste hon ha andliga in
tressen, ett levande intellektuellt liv. 

I den mån ihon har detta, skaffar 
sig detta, blir hon av ovärderligt 
värde för ett sunt och harmoniskt 
stats- och samhällsliv ; i den mån hon 
icke skaffar sig detta utan fortfar att 
vara en "höna", blir hon ett av de 
svåraste hindren för världens höjan
de. , . 

Vägen? Bokhyllan. Så länge där 
trona Berta Ruck, Elinor Glynn och 
allt vad dessa struntpraterskor 'heta, 
så länge är vägen oupptäckt. Den 
dag, man i kvinnornas bokhylla fin
ner allvarliga, gedigna verk, där hi
storiens och nuets värld framträder 
i full belysning, den dagen börjar 
kvinnans stats-insats på allvar, och 
till den dagen längta vi' modärna män, 
därom kunna kvinnorna vara över
tygade, ty mer än allt längta vi till 
dem som trogna och kloka arbets
kamrater. 

gen, blir följden den,'att modern ic
ke kan få rätt att bära samma namn 
som sina barn, ty sedan 'hon en gång 
återtagit sitt flicknamn, torde hon 
vara utestängd från varje möjlighet 
att återgå till mannens släktnamn. 
Den enda utvägen, som står från
skild hustru öppen, om hon vill vara 
säker om att få bära samma släkt
namn som barnen, skulle alltså vara 
att under alla förhållanden behålla 
mannens släktnamn, något som väl 
knappast kan anses tillfredsställande. 

Fråga är, om icke moderns intresse 
i detta avseende borde beaktas i hög
re grad än som här skett. Någon 
kollision mellan moderns och barnets 
intressen torde ej behöva befaras, 
och skulle en sådan verkligen inträffa, 
erbjuder förslaget självt för 'barnets 
del ett korrektiv häremot i bestäm
melsen om rätt iför barn i äktenskap 
att efter ansökan få för sig godkänt 
släktnamn, som burits i rätt upp- och 
nedstigande led på fädernet, i främ
sta rummet alltså faderns släktnamn. 

Det andra fallet där förslaget gi
ver barn i äktenskap viss rätt att ef
ter ansökan få för sig godkänt mo
derns släktnamn är det, då sådant 
barn under så att säga normala för
hållanden, d. v. s. regelrätt under be
stående äktenskap, vill antaga möder
nenamnet. 

Härför erfordras först ooh främst 
att det föreligger någon av de all
männa förutsättningar, som i försla
get uppställas som villkor för rätt 
att över huvud taget få släktnamn 
godkänt. Personen ifråga skall så
ledes visa, antingen att han saknar 
släktnamn, eller att detta är så van
ligt, att det i väsentlig mån förlorat 
egenskapen att vara särskiljande, el
ler också att eljest giltiga skäl för en 
namnändring föreligga. 

Dessutom fordras enligt förslaget, 
då det är fråga om antagande av mo
ders släktnamn att alla kända bärare 
av namnet lämnat skriftligt, av två 
personer bevittnat medgivande där
till samt att invändning mot ansök
ningen icke gjorts av annan namn-
berättigad, inom viss tid sedan kun
görelse om ansökan genom namn
myndighetens försorg varit intagen i 
allmänna tidningarna. 

Det torde vara alldeles uppenbart, 
att med de bestämmelser, som givits 
i förslaget, det för de flesta fall bli
vit hart när omöjliggjort för barn i 
äktenskap att förvärva rätt att bära 
sin moders släktnamn. Det är ju en
ligt förslaget icke nog med, att alla 
kända bärare av namnet inom mo
derns släkt härutinnan givit sitt sam
tycke. Skulle namnet i fråga till
äventyrs bäras av flera släkter måste 
medgivande utverkas även av varje 
till namnet berättigad medlem av var 
och en av dessa släkter. Och även 
om man sålunda, naturligtvis med 
dryga kostnader och stor tidsutdräkt, 
lyckats utverka medgivande från 
alla kända bärare av namnet, finnes 
alltid den risken, att ansökan avslås, 
sedan efter dess kungörande en för
ut okänd till namnet berättigad per
son uppträder på skådeplatsen och av 
en ren tillfällighet gör invändning 

mot ansökningen. Några som hälst 
skäl för avslag å densamma behöver 
han enligt förslaget icke ens förebä-
ra. 

Frånsett den oegentlighet, som 
måste anses ligga däri, att förslaget 
i fråga om rätt till moders släktnamn 
lägger avgörandet till så stor del i 
förutvarande namnbärares händer, 
vilket naturligen måste medföra ra
ka motsatsen till en eftersträvans
värd enhetlighet i fråga om resulta
ten i olika fall, kan man fråga sig 
om anledningen till detta snart sagt 
ängsliga värjande av mödernenam
net gent emot just barn i äktenskap. 

Svaret härpå lämnas i motiven till 
släktnamnsförslaget. "I stort sett", 
heter det där, "behärskas svensk 
rättspraxis av den grundsatsen, att 
rätten att bära ett visst släktnamn 
tillkommer endast släktens agnater* 
men icke dess kognater**. I samma 
uppfattning bottnar den definition, 
som såsom sådant tillnamn beteck
nar gemensam härstamning på fä
dernet. I själva verket utgör också 
grundsatsen om agnaternas rätt till 
släktnamnet själva hörnstenen i den 
namnrättsliga byggnaden." 

Nu har regeringsrätten år 1909 i 
ett fall avslagit ansökan om rätt att 
antaga mödernenamnet då detta 

namn var egenartat. Utgången av 
detta ärende torde emU'ertid knap

past kunna innefatta ett erkännande 

av satsen om agnaternas ensamrätt 
till släktnamnet utan synes närmast 

ha föranletts av- mera rent formella 
skäl, grundade på bestämmelserna i 

den ännu gällande kungl. förordnin
gen den 5 december 1901, vilket en

dast avser att angiva de formella för
utsättningarna för antagande av släkt

namn. Säkert är, att denna grund

sats aldrig tidigare behärskat svensk 
namnrätt, (om man nu över huvud 

taget kan tala om en sådan), i den 
utsträckning, varmed den förfäktas 
av förslagets upphovsman. Ger man 

nämligen akt på, hur dylika frågor 
löstes före 1901 års förordning, då 
som bekant den enskilda namnbild

ningen var så gott som fullständigt 
obunden av lagregler och rättspraxis 
finner man lätt, att det då var en ofta 

anlitad utväg, så afta anlitad, att det 
torde kunna betecknas som en allmän 

sedvänja, att då mannen saknade' 

släktnamn eller detta var synnerligen 
vanligt, familjen utan vidare antog 

hustruns namn eller genom en sam-

rnanställning av båda makarnas till
namn skaffade sig ett mera indivi
dualiserat släktnamn. 

Utvägen låg ju också så nära till 
hands. Ty varför skulle man utan 
att vara tvungen därtill kalla sig med 
ett vanligt och opraktiskt namn eller 
giva sig på den vanskliga uppgiften 
att välja ett nykonstruerat släktnamn 
när man på så nära håll hade tillgång 
till sådana namn som Buhre, Böök, 
Dahlstedt, Ek, Wallengren, Cavalli-
Björkman, Essen-Möller m. fl. för 
att nu endast ur den nyligen ut
komna Biografisk kalender för Mal
möhus län taga några stickprov på 
släktnamn, som uppstått på ovan an
givna sätt och som på samma gång 
de äro lättfattliga och fullt individu
aliserande, framför nykonstruerade 
namn ha den stora fördelen, att de 
äro bärare av mer eller mindre gam
mal och god tradition. 

* Släktingar pä fädernet. 
** „ „ mödernet. 


	033
	034
	035

