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Anna : — Om du visste vilken dikt 

jag fått från löjtnant Straihm! Så 

här börjar den : 
Vill du veta varför männen 

gå från sans och samling 
kasta blicken uti spegeln din ... 

Elsa: — Nej, vet du, det är för 
överdrivet ! Så anskrämlig är du 

verkligen inte. 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitleltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(Hitt 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. 

Nervositet. 
II. 

Hur en förnuftig människa mö

ter en nervschock. 

Jag vill nu berätta om två män, 
vilka båda voro alldeles nedbrutna på 

grund iav för hårt ansträngda nerver. 

Den ene klagade över sin omgivning, 

över sina omständigheter, över andra 
människor. Allt och alla var orsaken 

till hans lidande utom han själv. Följ

den var, att han försvagade sin hjär
na genom den ständiga uppsåtliga och 

forcerade nervspänningen, så att den 
smula hälsa han i alla fall återvann 

var resultatet av naturens jämna och 
kraftiga strävan därefter i trots av 

mannen själv. 
Den andre återvände från en resa, 

som han företagit i avsikt att få till

baka de krafter han förlorat på grund 

av bristande förståelse av hur han 
borde arbeta. Hans kontorschef möt

te honom vid järnvägsstationen med 
en mycket dålig nyhet. I stället för 

att bli förskräckt och "skärra upp" sig 
själv, tog han straxi underrättefeen 

•som ett tillfälle att öva sig i att tygla 
sina nerver. Han hade lärt sig att 
"slakna" och genom ofta upprepade 

gymnastiska övningar hade han för

skaffat sin hjärna en känsla av vila 
och förmåga att "slappna till", som 

han kunde framkalla efter behag. I 

stället för att uttrycka någon ängslan 
över den ledsamma underrättelsen, 

samlade han strax sin viljestyrka till 

att "spänna ner" nerverna och ' slak

na". Och till stor förvåning för sa
gesmannen, som kännt, att han måste 
meddela honom olyckan så skonsamt 

som möjligt, sade han endast: "nå

gonting annat?" Ja, där var en an
nan nyhet nästan lika ledsam som 

den första. "Fortsätt", svarade den 
f. d. nervsjuke, "har ni något annat 

att förkunna?" 
Och den andre fortsatte tills han 

kommit fram med fem olika nyheter, 

som alla voro så obehagliga och smärt
samma för hans principal att höra 
som möjligt. För varje gång uppkal

lade vår vän på nytt sin viljekraft 
för att kuva det motstånd, som ge
nast reste sig inom honom som svar 

på allt, som syntes gå honom emot. 
Naturligtvis måste han länge efter

åt arbeta med sig själv i den riktning, 

som han slagit in på, men arbetet blev 
lättare och lättare under tidernas lopp, 
och resultatet har visat sig i en klara

re hjärna än någonsin förut i hans 

liv, en nervstyrka, som förvånar alla 
i hans närhet, och en i högsta grad 

framgångsrik bana som affärsman. 
Dessa två män äro exempel på två 

ytterligheter. Den förste förstod ej 

att ta livet rätt. Den andre hade ar
betat på att lösa problemet, hur han 
skulle kunna befria sig från nerver, 

tills han tagit reda på hemligheten. 

Tyllspetsar till Rober { svarta 

Spetsar: Filet, Irlande, Knyppl. m. m. 

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

Depôten för Äkta Spetsar 
Kungsgatan 58, 1 tr. 

Öppet 11 -6 Tel. 12655. 

ändå vara ovilliga att slå in pa den 

enda vägen till räddning. 
Saken är den, att vi behöva vår 

egen metod såväl som vår egen nerv

hälsa. För dem som en gång fått 
nerverna nedbrutna, ligger, som sagt, 
den enda möjligheten till tillfrisknan
de i att lära sig stäv ja fallenheten 

för att spänna nerverna till motstånd, 

när någonting gar emot. Detta be
visas om och om igen genom ständiga 

återfall hos dem,,som ej lärt sig den
na läxa. T. o. m. hos personer, som 

ha synts friska för någon tid, kan 
man då alltid upptäcka ett ängsligt 

klemande med dem själva, som tyder 

på att på djupet något ej är, som det 

L - vara. 
Det finns sår, som läkarna ej till

låta att gro igen, t.- o. m. fast detta 
är ytterst smärtsamt för den sjuke, 
emedan de veta, att dessa sår måste 
läkas inifrån, om de verkligen skola 

läkas. I de flesta fall är det samma 

förhållande med sjuka nerver. Orsa
kerna till sjukdomen måste avlägs
nas. Ibland är den förändring, som 

inträder, så stor och plötslig, att det 

är som att vända en hand. 
(Förts, i nästa n :r.) 

SKÖNHET! 
En behaglig toalettvål är oumbärlig för 

alla, som önska bevara hyn till ålderdomens 
dagar. För att höja sitt utseende bör man 
undvika alla skarpa och underhaltiga toalett-
mçdel och i stället för sådana endast använda 
YVY-Tvålen, ty på kort tid borttager den 
finnar, fräknar, pprmaskar, rynkor och vissen 
hud samt vid ett ständigt begagnande lönas 
uthållighet med ett alltid ungdomsfriskt yttre. 

YVY-Tvålen erhålles i varje välsorterad 

affär från Ystad till Haparanda. 

Österlin &  Ulriksson,  

Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

Färsk: 

H al m stad lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o55 o. 60 
Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 
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Husmödrar 

När Ni lägger In 
sill eller grönsaker 
använd då endast 

Vinägrons 
Ättiksprit. 
Marknadens billi
gaste. — Numera 
oöverträffad i kva
litet och styrka 

bästa tvättmedlet 
och ömtålig 

O l o f  A s k l u n d s  

B r ö d  
„Det ärWsti 

Varför somliga människor för

bli nervösa. 

En del män, och jag är ledsen att 

säga det, ännu flera kvinnor, äro så 
vana vid att vara svaga och nervkle-

na, att de ej bry sig om att lära sig 

botemedlet, även när ett sådant erbju-

des dem. Det förefaller ju underligt 

att se människor lida intensivt och 

WS. 
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priser 

J O H  
KUNGSTORGET 

-—Jag är alldeles galen i sådana 

här bakelser. De äro vansinnigt här

liga. 

— Men min snälla flicka, vilka 

överdrifter! Du är ju stora flickan 

nu och måste tänka på, hur du talar. 

Man är . inte galen i något, utan man 

tycker i stället om något. Man säger 

inte heller "vansinnigt goda" utan 

rätt och slätt goda. Upprepa nu vad 
du ville ha sagt nyss, men undvik 

överdrifterna. Nå?? 

— Jag tydker om dessa bakelser. 

De äro goda. 

— Nå, min kära lilla flicka, där 

hör du ju själv hur mycket bättre 

det låter. 

— Nej, vet mamma; jag tycker det 

låter alldeles, som om jag talade om 

skorpor! 
* 

Men snälla Soffi, hur har Soffi 

kunnat sota ner sig så i ansiktet? 
Soffi finurligt: — Jo, ser frun 

kokerskan i våningen bredvid är för
lovad med sotarn, som är här och 

sotar i dag, ooh jag vill gärna göra 

henne lite svartsjuk. 

Gummans Flingor 
Rå två dagar 

framkalla och kopiera vi Edra plåtar och 
films. Förstklassigt arbete, vanliga priSet 

GÖTEBORGS ILLUSTRATIONSBYRÅ, Arkivgat. 7 
Billiga kameror, plåtar och films. 

Engelsk- svenska 
t i d s k r i f t e n .  

April-numret av Engelsk-Svenska 

Tidskriften tillägnas den framståen

de engelske romanförfattaren ooh 

dramaturgen John Galsworthy, som 

nyligen besökt Sverige ooh här hållit 

några uppmärksammade föredrag. 

I detta häfte återfinnes även en no
vell av Ludvig Nordström, "Sverige 

sett genom engelska ögon" av Uni

versitetsrektor H. Alexander, "Det 

intressanta Newfoundland av New-
York-professorn Philip Mc Donald, 

m. ni. 
Alla de som äro intresserade av att 

förkovra sig i engelska språket kun
na i denna förträffliga publikation 

finna en utmärkt hjälpare. Tidskrif

ten innehåller nämligen jämlöpande 

svensk och engelsk text. 

Vårda hårat ! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERTZ' Extrait Vegetal 
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl 
Hovleverantör Ziwertz Eftr. i Göteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 1098. 

HÄMORROIDER. 
Försvinna absolut efter några dagars an

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

Den unge fadern strängt : Jag mås. 

te bestämt ge dig ett kok stryk. Min 

far gav mig duktigt med smörj — 

Pelle: Tänk! Ooh till rakt ingen 

nytta ! 

Var god gynna våra 

! ! annonsörer ! ! 

M  /  
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NYASTE 
& MODELL 

"Fransflätning" 
är titeln på ett i dagarne i bokhan
deln utkommet arbete, vilket helt sä

kert kan påräkna stort intresse inom 
kvinnovärlden. I samband med den 

renässans i konstnärligt hänseende, 

vår husflit just nu kan glädja sig åt, 
har ett gammalt vackert och förnämt 

svenskt handarbete, fransflätningen, 

dragits fram ur den iråkade oför

tjänta glömskan. »En av våra mest 
energiska förkämpar för denna 

konst, handarbetslärarinnan fru Anna 

Petersson-Berg, har nu under titeln 

Fransflätning utgivit en lärokurs 
jämte mönster. Med denna handbok 

beredes en större allmänhet tillfälle 

att lära sig detta tacksamma hand
arbete. Lärokursen visar i ett sex

tontal bilder utförligt arbetets gång 

oah den åtföljes dessutom av ett fyr

tiotal typiska svenska mönster. 
Den förträffliga handboken kostar 

endast kr. 1: 85. 

Hotell & Pensionat 

C l a r a  J o h a n s s o n .  
Kungsgatan 51, Stockholm. 

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

Rikste. 13554. A m. tel. 24241 

Linnea Hulténs 

Kurser i Kläd- & Hattsöm. 
Extra kurs anordnas från 1 maj—1 

juni 4 timmar i veckan, pris kr. 25.—. 
Hattkurs omfattande spets- och tyll

hattar, hattblommor och renovering 
samma tider och pris. 

Kotterier ävensom enskilda behagade 
ringa snarast för bestämmande av tid. 
Avenyen 27. Tel. 20604. 

M TORDE i 

AUG. SJÖBERGS 
KLICH É ANSTALT 

(f.cL. S/LrVEfZSFÏAFZFlElS) 
MAGASINSGATAN 3 • GÖTEBORG - TEL. AQ.5Q 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta prisers 
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{orsgata«i 15 

Kl. 11 på kvällen börjar herrska

pet ovanpå att ställa till ett förskräck
ligt oväsen. De flytta tunga möbler, 

slå sönder porslin, gräla o. s. v. Jag 
skickar upp ett ganska hövligt brev: 

"Får jag anhålla att det blir tyst, jag 

kan'varken läsa eller skriva". Vår 
Mina kommer ned igen efter 5 min. 

Väsen däruppe ännu värre ! Hon läm
nar mig mitt brev tillbaka ; tvärsöver 

baksidan står skrivet: "att ni inte 
skäms, jag kunde både läsa och skriva 
när jag var sju år". 

Vid behov av 

Arbetskraft 
— manlig eller kvinnlig,— ;ij] 

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 
däc k s -  o c h  m a s k i n p e r s o n a l :  

Adr. Sjömanshuset. Tel. 40229. 

Avdelningskontoret för 
manlig oc h  k v i n n l i g  i n t e n d e n t u r -

p e r s o n a l :  
Adr. l:sta Långgatan 25. Tel. 40212. 

OBS.! All platsförmedling 
är avgiftsfri. 

V  Platsannonser 
införas för 10 öre ordet i båda upplagorna 
av Norrlandsposten, Gefle. Minsta annons
pris kr. 1,50. Frimärken mottagas i likvid. 

Ilar Iii försökt B"!S,i!k îS '  
Delikatess-brödsorter? 

Eljes gör det strax! 

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. 

FÄRSKT och RÖKT 

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

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

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor\ 

Tel. 85 78, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

innan Parry hann till mr Merringtons, 

hade klockan blivit tjugo minuter i 

sex. Doktorn hade just gått efter att 

hava funnit att greven icke var på 

långt när så farligt sårad, som man 
först fruktade. Kommissarien fördes 

efter någon liten väntan, av hushål
lerskan till mademoiselle Exe's rum» 

då man upptäckte att hon flytt. Den 

enda person, som möjligen kunde 'ha

va hört något buller vid flykten, var 

miss Merrington, som bodde i rum

met bredvid, men hennes far tillät ab

solut icke, att hon väcktes. Hon hade 

gått till. sängs ytterligt uttröttad och 

upprörd av händelserna föregående 

afton. Kommissarien försökte göra 

föreställningar, då hennes vittnesmål 

vore av yttersta vikt, men mr Mer

rington sade "nej", och kommissarien 

suckade och åt frukost, ooh anställde 

förhör med tjänarna, och tiden gick, 

och miss Merrington sov, och kom

missarien framhöll ännu en gång hu

ru fatalt detta uppskov vore för hop

pet att infånga flyktingen. Tjänarne 
förklarade alla, att mademoiselle Exe 

troligen hämtat stegen och rest den 

mot fönsterkarmen i skymningen. En 
av husjungfrurna påminde sig ha hört 

ett ovanligt ljud utanför fönstret, när 
hon tände brasan hos mademoiselle 

Exe, och en liten irländsk stallpojke 

hade ett svagt minne av att han sett 

den främmande guvernanten smyga 
omkring i halvmörkret nära skjulet, 

där stegen låg. Detta minne blev kla

rare varje gång han upprepade sin 

historia, och till slut kunde han svära 

på, att >han sett henne tydligt, livs le

vande. 

Dessa svävande och föga innehålls

rika utlåtanden var allt vad kommis

sarien överhuvud fick veta, ty då han 

absolu,t i begärde i lagens namn att 

miss Merrington skulle väckas var 

det omöjligt att ställa frågor till hen
ne. I själva verket var hennes till

stånd sådant, att bud måste sändas 

efter läkare ögonblickligen, och de 

uppskakade föräldrarna hade ingen 

tanke för varken mademoiselle Exe 

eller poliskommissarien, som måste 

återvända till Winchester utan att ha

va upptäckt det ringaste. 

Evelyn var allvarsamt sjuk i tre 

veckor, ooh då hon började tillfrisk

na, gav doktorn de strängaste order, 

att icke ett ord finge yttras i hennes 

närvaro som hade sammanhang med 

mademoiselle Exe eller balnatten. 

Långt förut hade greven hämtat sig 

och rest, utan att låta locka sig av 

all mrs Fox' älskvärdhet till ett nytt 

besök på slottet Lingford. 

Katastrofen hade verkat som en 

sten, kastad i en stilla kvarndamm, 

och det^sömniga umgängeslivet hade 

fått ett outtömligt ämne till konversa

tion för alla klasser; bondgummorna 

vid kyrkodörren, herrarne på jakten; 

såvida icke mr eller mrs Merrington 

råkade vara i närheten ; han såg då 

ut som ett åskmoln och hon blev hy

sterisk. Med Parry däremot talade 

man fritt och frågade ut honom över 

den märkvärdiga resan till Winches

ter. I början besvarade han så höv

ligt och.skickligt han kunde de snär

jande frågorna, men då de aldrig 

tycktes ta' slut blev han förargad och 

molteg, Hans tystnad och synbara 

förlägenhet ökade folks misstankar, 

men det var mrs Barnes som gav be

stämd form och uttryck åt de oklara 
föreställningarna, och hennes förkla

ring var, att Parry varit alltför in
timt intresserad i mademoiselle Exe's 
öde. Och med denna teori förklarade 

mrs Barnes mycket i historien, som 

förut synts obegripligt. 

"Intet under att det stackars bar

net var så sjuk", sade hon ooh skaka

de menande på huvudet, "och att he

la familjen har tystat ned saken. Jag 

•kan icke beklaga dem, jag förutsade, 
att en (nids straffdom skulle komma 
över dem." 

De. vilt uppskrämda vågorna lade 

sig efter någon tid, men mrs Merring-

tonls bal och dess besynnerliga slut 

utgjorde ännu ofta samtalsämnet vid 

middags- och tesällskap i 3 hela år. 

Då fick man ett gladare tema att re
sonera över, nämligen miss Merring

tons förlovning med mr Lethbridge. 
* 

Ungefär 6 månader efter bröllopet 

satt Evelyn sent på eftermiddagen i 
sin bou-doar, som den förälskade man
nen låtit iordningställa för henne till 

ett förtjusande näste av smak och 

komfort. Hon hade gjort en rask 

promenad i den svala höstluften, och 

njöt nu dubbelt av värmen och vilan. 

Hon halvlåg i en djup vilstol, halft 
begraven i kuddar och såg drömman

de in i brasan, som sände dansande 

ljusknippen över rikt brokiga vävna

der, blanka ytor, bronz och kristall i 

denna luxuriösa vrå. Det var behag

ligt att tänka sig Parry på väg hem 

från .jakten till henne och te. Tan

karna voro icke klara eller helt ut

tänkta. Det var ett kroppens och sin

nets dolce far niente ett halft medve

tet njutande av liv i dess zenith, då 

vi så lätt glömma att det kan vara 

annorlunda. Odh så kom posten, ett 

alltid välkommet litet avbrott på lan

det. Ibland eleganta brev med mo

nogram och vapen på kuvertet låg ett 

litet tunnt brev med Londons post

stämpel och med hennes namn i en 

obekant utländsk stil. Detta brev 

väckte starkt hennes nyfikenhet, kan

ske genom den ytterliga kontrasten 

det visade mot de övriga. Hon tog ur 

kuvertet en papperstrasa, sönderri

ven, smutsig, men täckt med en skrift 

i brunrött bläck — om det var bläck. 

Vid åsynen av denna stil, ropade Eve

lyn till, som om hon fått se en gen

gångare, av någon som försvann ur 

hennes liv för tre år sedan. Alltför 

otålig att vänta på lampan, knäböjde 

hon vid brasan, lutade sig framåt, tills 

eldskenet föll på papperslappen, och 

lyckades slutligen läsa följande: 

"Ett ryskt fängelse 189... 

Till oss här i mörkret, vilket V1 

snart skola utbyta mot ett ännu dju

pare mörker, kommer ibland lik en 

ljusstråle någon nyhet från den Ie* 

vande väriden där ute. Och så har 

jag hört om ditt giftermål. Ack ma : 

du bli lycklig ! Och du blir lycklig» 

en sådan natur som din har rätt att 

bli lycklig. Tänker du ibland på 

Jag tänker ofta på dig' ooh på många 

vänliga, oskyldiga människor, so®1 

omgiva dig, och jag undrar, om da' 

verkligen finns en värld, där rnänni 

skor få leva i frid, eller om jag etl 

dast drömt det. Fängelsemuran13 

försvinna och jag ser åter de stora 

almarne och de sTöna ängarne och 
— ~ b " , . i 

halmtäckta små husen i Englands so 

ljus, och jag hör engelska barnarösW 

sjunga : 'Han har givit ljus till de® . 

som sitta i mörker och dödens skUo 

ga'; och jag drömmer, att där Pn I 

en Gud, som blickar leende ned Pa 
j 

dem och som kanske en dag komtlie 

att tänka även på oss. 
'X'- . 

SLUT. 
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INNEHÅLL. 
Oen utrikespolitiska skådebanan 

just nu. 
Änkor och deras barn. Av Frigga 

Carlberg. 
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Den utrikespolitiska 

skådebanan just nu. 
Genuakonferensen är fortfarande 

utrikespolitikens brännpunkt. 

Det är emellertid lönlös möda att 
medels veckans ofantliga mängd av 
ordrika, motsägande eller intetsägan
de telegram söka framkonstruera en 

med verkligheten överensstämmande 
situationsbild. Vi vilja i stället giva 

ordet till den ansedda engelska tid
skriften "Saturday Review", som har 

en del intressanta saker att säga om 

den utrikespolitiska situationen just 
nu. 

"Händelser av den största vikt och 
betydelse försiggå i dessa dagar i 

Genua. Den lilla hamnstaden vid 
Adriatiska havet tjänstgör endast 

som ett slags reflektor, en strålbry-

tare, som gör rörelserna i tiden mera 
klart framträdande för allas ögon. 

Vid dess skarpa sken synas Europas 

folk ordna sig i nya grupper. Ett 
stort, hopgyttrat Mellan-Europa, vi

da större och omfångsrikare än 
Pieussen tänkt sig som framtiden i 

sina vildaste drömmar, håller på att 
svetsas tillsammans och hårdna till 
under pressningen av de omgivande 

makterna. Den konstmässigt hopfo
gade byggnaden i Versailles faller i-

hop som ett korthus. Man börjar få 

en aning om, hur framtidens historia 
kommer att te sig. Skådebanan är 
färdig för det nya spelet, som nu 

kommer att uppföras, vari den gamla 
nationalismen och- den nya interna
tionalismen skola drabba samman. 

Representanterna för den gamla tra
ditionen, Frankrike å ena sidan och 

Japan å den andra, äro drivna åt si
dan och hållas skilda åt av den 
nya makt, som ifattat säkert fäste 
mellan Stilla havet och Vogeserna 

oeh är stor nog att nå ända upp till 

^havet i norr och Svarta ooh Kas-
P'ska haven i söder. Det var en lyc-

a, att det nya förbundet mellan 
}sklanjj ooh Ryssland kungjordes i 

enua, ty den skiljaktighet i menin
gar hos de församlade makterna, som 
î=e"ast kom i dagen, visar oss tydligt 

°° k'31"*, vad världen nu har att 
°PPas och frukta. De nationer, som 

o°10 neutrala under sista kriget, göra 
§emensam sak med Tyskland ooh 

>ssland. Italien ger sitt moraliska 

lik ^ samrna håll, fastän tvekande, 

ti~k°m ^or~®r^an'en> av diploma-
s a skäl och obenägenhet att lägga 
n alltför tyngande vikt i vågskålen. 

a ,st H11a ententen (Rumänien, Ju-
;>os avien, Tjeckoslovakien) står helt 

på Frankrikes sida. Men moraliskt 

sett står Frankrike ensamt, förvirrat 
ooh hjälplöst inför uppfyllelsen av 

sina värsta farhågor. Det har kom
mit till Genua för att nödgas höra en 
dom, som Englands premiärminister 

ogärna ville uttala med egna'läppar. 

Översta rådet, som har dikterat Eu

ropas öden under tre oah ett halvt år, 
har mistat sitt inflytande om också ej 
sin benämning. Ihåligheten i Versail-

les-fördraget har blottats, nu då täc

kelset är borttaget. Tre män kunna 
ej iför evigt behärska en världsdel. 

Det finns ej längre segrare och be

segrade. • 

För att fullt fatta vikten och inne
börden av vad som hänt, så låt oss 

föreställa oss, att Tyskland och Ryss

land kommit till detta samförstånd 
utan någon Genuakonferens. Frank

rike, redan förbittrat över uteblivan

det av skadeståndsersättningen ooh 
den påtagliga förlusten av de pennin

gar, vilka dess allmoge som lån ned
lagt i Ryssland, skulle stått färdigt 

att gripa till vapen. Dess regering 
skulle i ursinnig vrede ha kastat in 

sina arméer i det inre av Tyskland, 

och återinförandet av freden och 
handelns pånyttfödelse skulle ha för

dröjts i oändlighet. En sådan utgång 

har det varit Stor-Britanniens stän
diga strävan att förhindra. Åter ooh 

åter ha vi lagt en återhållande hand 

på deras skuldror, vilkas enda diktan 

och traktan varit att pressa Tysk

land ner i stoftet. De underhandlin
gar, som pågått mellan Tyskland och 
Ryssland, kunna ej ha varit okända 

för vårt utrikesdepartement. När 

premiärministern . försäkrar, att vad 

som hänt var en fullständig överrask

ning för honom, så talar han natur

ligtvis sanning. Men att han ensam 
skulle varit okunnig om något, som 

var och en politiskt intresserad1 per
son diskuterat i veckotal, går över 

vår fattningsförmåga. Han hade 
kommit till den. övertygelsen — om 

på grund av rykten eller direkta un

derrättelser är av föga vikt — att en 
uppgörelse av den natur, som nu of

fentliggjorts, vore i görningen mellan 
Tyskland och Ryssland. Hade han 

under dessa omständigheter stått som 
en likgiltig åskådare, skulle han ibragt 

sig själv i vad han ansåg för ett all
varligt dilemma. Frankrike skulle 

ha ropat på hämd och repressalier. 
Genom att understödja Frankrike 

skulle han motarbetat sina egna önsk
ningar och syften. Genom att sätta 
sig emot Frankrike skulle han ha på
skyndat, vad han så länge sökt av

värja — en brytning mellan entente-
makterna. Då dessa fakta tagas i be
traktande, så blir slutligen hans sto
ra entusiasm för en Genuakonferens 
begriplig. Han önskade få sin bunds

förvant dömd inför sittande rätt och 
få hans händer bundna, så att han 
ej skulle kunna ta till vapen mot 

Tyskland. Under dessa omständig
heter är det förvånande, att ingen, 
som följt händelsernas gång, har 
kunnat inse den verkliga betydelsen 

av vad som inträffat. 
Världspressen, de italienska socia-

listtidningarne undantagna, har be
traktat den tysk-ryska överenskom
melsen som ett trots mot etiketten 

ooh hava tillåtit sig diskutera rätt
mätigheten av den träffade anordnin
gen. Om Ryssland och Tyskland vil

ja ingå en klok och praktisk överens
kommelse så är det givetvis deras 

rättighet att också göra det. Hur har 

Änkor och deras barn. 
För Kvinnornas Tidning av Frigga Carlberg. 

Överallt .i världen klagas över slö
seriet, hittilljs ouppnått i mänsklig

hetens historia, med naturprodukter 
—• timmer, kol och vattenkraft t. ex. 

— och hur vi leva på kapital i stället 
för inkomst, utan hänsyn till våra 
efterkommande. 

Lika syndigt är slöseriet med män
niskokapitalet. Det var, om jag ej 
missminner mig, <mr Roosevelt som 

först utslungade ordet "rassjälv
mord" i protest mot uppblandning 

odh urartning av den amerikanska 
folkstocken. Hans yrkande på "kon

servering av naturliga resurser" har 

ej ännu trängt in i samhällsmedve-
tandet. 

Det har i en föregående artikel ta
lats om faderlösa barns ställning ut

om äktenskapet, men faderlösa barns 
ställning inom äktenskapet är, enligt 

sed och tradition, ej bättre. — Det 
går en tendens genom tiden, uttryckt 
i talesättet : "ett barn har rätt till sin 

mor". Stundom hör man även, ehu
ru mera sällan, den satsen uttalas, 

att "en mor har rätt till sitt baçn". 
Men det är egentligen på tal om 

ogifta mödrar. — 

Huru ställer sig principen ifråga 
om barn till änkor? D. v. s. fattiga 

änkor som måste själva försörja sig 
och sina. 

En typisk bild ur livet kan måhän

da bäst klargöra tillvägagångssättet, 
då samhället utsträcker sin skyddan

de hand i ett sådant fall. 

Familjefadern blev arbetslös ge

nom storstrejken 1909 och flyttade 
med hustru och två barn till sin hem

bygd, där han, som var känd och ak

tad för ordning och skötsamhet, er
höll anställning som skolvaktmästare 

med en lön av 60 kr. i månaden, jäm
te fri bostad, bränsle och ljus. Hust

run erhöll för skurning av lokalen 15 

kr. i månaden. Barnantalet växte och 
då mannen dog 1918 funnos sex små 
faderlösa i det fattiga hemmet, det 
yngsta ej ännu fyllda två år. Hust

run var en arbetsam och duglig kvin
na, en god och kärleksfull mor, men 

dessa egenskaper voro inte nog rän
tebärande för att försörja sejt barn. 

Det blev naturligtvis vederbörande 
fattigvård som måste taga hand om 
dem. 

Hur skedde nu detta? Tillämpa
des principen : "Rädda modern åt 
barnet ?" 

Den fattigvårdskommun som hade 
att sörja för familjen gjorde som alla 

andra kommuner skulle ha gjort i 
liknande fall: Barnen, även den lilla 
2-åringen, utackorderades på landet 
hos främmande människor och mo-

då Lloyd George kunnat bli så upp
rörd? Det finns endast en förklaring. 

Detta var just den bedrift han velat 
utföra. Det var den seger han odh 
han allenast skulle hava fört med sig 
hem från Genua. Han blev förekom
men. Hans politik lyckades, han själv 
misslyckades. Vad han ville var ett 
politiskt nederlag för den franska 
politiken ooh ett samförstånd i Mel
lan-Europa. Detta har gått i uppfyl
lelse men den engelske premiärmini
sterns förtjänst var det icke." 

(Eftertryck förbjudes.) 

dern flyttade tillbaka till Göteborg, 
där hon underhåller sig med sömnad. 

Allt hon kan spara av arbetsförtjän
sten använder hon till resor för att 
besöka barnen och att hjälpa dem 

med kläder. —- Det är enda samban

det hon har med barnen hon fött till 
världen, vilkas medelpunkt hon en 

gång varit, vilkas första stapplande 

steg hon lett, vilkas tårar hon av
torkat och vilkas leenden hon lockat 
fram — nu stå de främmande inför 

henne. Hur tro ni, som själva äro 
mödrar, att detta känns för en mor? 

Metoden — som icke uppfunnits 
av kvinnor, vilket är dess enda ur

säkt — kunde vara på sin plats, där 
moderns karaktär och levnadssätt 
gjorde henne olämplig som uppfost

rare; men där hon gjort sig känd 

som en god, redbar och arbetsam 
kvinna och mor bör hon få behålla 
sina barn och tillerkännas det sam

lade understöd barnen betinga på 
annat håll. Även om det skulle be
höva höjas, vore det kanske en god 

penningplacering. På sina håll till-
lämpas principen: mindre bidrag åt 

barnet där modern själv vårdar det 

än till fosterföräldrarna. Det räk

nas med moderskärleken som han
delsvara vid uppgörelsen. Tänkte 

man på barnets bästa — vilket ju 
borde vara första synpunkten — så 

borde väl fördelen för detta att få 
växa upp hos sin egen mor, få hen

nes ömhet och vård och förståndiga 
fostran vara värd några kronor ur 
fattigkassan. 

I tusen och åter tusentals år har 
moderskärleken, ha hem- och famil

jeliv prisats ooh besjungits på prosa 
och dikt som de största moraliska 

värden livet har att bjuda. Och än

då —• när en kvinna mister sin man, 
är nedtyngd av sorg och bekymmer, 
så tar samhället barnflocken, hennes 

sista återstående tröst, ifrån henne 
och skingrar hemmet — det är fat

tigdomen som bestraffas — ensamma 
mödrars fattigdom. 

I skolorna hållas djurskyddsföre
drag för barnen ooh de förmanas att 
icke plundra fågelbon — det kallas 

med rätta obarmhärtigt och grymt — 

hur skulle det vara att tillämpa sam
ma uppfattning ifråga om människo
barn i behov av modersvård. — 

Fosterföräldrarna kunna naturligt
vis vara goda och präktiga männi

skor — att många äro det vet jag, 

men det hindrar icke att plundring 
av fågelbon är grymt och hjärtlöst, 
att äggen kunna utkläckas av andra 

fåglar. Har ni sett en fågelmamma 
i förtvivlan flaxa kring sitt tomma 
bo? 

Den mor här omtalats, yttrade, då 
hon i somras bereddes tillfälle vara 

med en av sina gossar på landet: 
"Det är nästan värre, när jag är ooh 
syr någonstans, där det finns barn — 

då skriker det i mig efter mina, och 
de nätterna är det inte lätt få en 
blund i ögonen". 

Grupptänkande eller 

självständigt tänkande. 
Av Elin Wahlqvist. 

Spetsigheter. 

Takt är ibland att veta att man 
bör veta mindre än vad man vet. 

* 

Idke alla offer för olycklig kärlek 
äro ogifta. 

Litet var av oss,' nyblivna medbor-
garinnor, känna helt visst ett stort 
behov av ökade kunskaper på det po

litiska och sociala området och av 

förmåga att assimilera dem, éå att 
de kunna ge oss vägledning vid ut

övandet av våra kommunala och poli
tiska rättigheter. Oupphörligt stöta 

vi på problem. Ja, knappt en enda 
samhällelig fråga ligger rätlinig och 
överskådlig framför oss. En till sy

nes så enkel fråga som nykterhets
frågan kan för en nykterhetsvän bli 

invecklad och svår. "Bort med allt 
vad rusdrycker heter, totalförbud, så 
blir svenska folket nyktert!" ljuder 

parollen från ett håll. "Front mot 
förbudet, ty annars blir varannan 
svensk lagöverträdare och superiet 

värre än någonsin!" ljuder det från 
annat håll. — En ännu värre laby
rint erbjuda dc ekonomiska frågorna. 
Bara att orientera sig med de många 

termerna som flyga omkring som ils
ket surrande flugor kostar möda : de

flation, inflation, guldmyntfot, han
delsbalans etc. Och när det gäller 

att gå "from sounds to things" och 

pröva de många recepten mot dyrtid 
och depression : tullar, införselförbud, 

stabilisering av myntvärdet, lönesänk

ningar etc., där sakkunnigas meningar 

löpa åt olika håll, då må ingen för

tänka oss om det börjar snurra litet i 
våra otränade hjärnor. En elak aning 

stiger upp inom oss att några av dem 
som surra med i diskussionen inte vet 

så mycket mer än vi själva. Lusten 

blir onekligen stor hos oss att kon

centrera oss enbart på våra husliga 
värv och lägga på hyllan de rättig

heter, som bara för kort tid sedan 
syntes oss så eftersträvansvärda. Sät

tet vore visserligen bekvämt, men 

våra samveten protestera. 

Ett annat sätt att slippa ifrån det 
självständiga tänkandet är grupptän-

kandet. Vi gå in i ett parti och tänka 
programenligt, som alla de andra i 

partiet. Det käns så lugnt. Det är ju 
tränade personer, som handha lednin

gen och det ansvariga tänkandet. 
Och vi få ju också en liten roll att 

fylla, just lagom för vår energi och 

förmåga som nummerhästar. Och i 

de stora valbataljerna är det ju på 
dem utgången beror. När vi över 
skiljemurarna kasta en blick på de 
andra partierna, så är det mest bara 
en liten sidoblick för att konstatera 
ett på förhand fastslaget faktum. Och 
skulle vi någon gång råka i diskus

sion med politiska oliktänkande, så 
äro vi å ömse sidor matade med slag

ord, hämtade ur press och valtal, så 
att vi behöva ej blamera oss alltför 
svårt och diskussionen brukar sällan 

kasta något större ljus över diskus
sionsämnet. Detta förefaller mig att 
vara det såväl bland män som kvin
nor vanliga sättet att deltaga i det 
politiska livet i våra dagar. Men helt 

visst är detta grupptänkande en av 

partilivets avigsidor och en dålig 
frukt av proportionalismen med dess 
skräck för splittring. De själlösa 
skaror den uppammar äro emellertid 

en stor samhällsfara, ty erfarenheten 
har visat, att de lätt genom agitato
rers påverkan och vid politiska kri
ser förvandlas till en upphetsad parti
fanatisk skara, som kan komma myc

ket ont åstad. 

Äro |vi besjälade av önskan att del

ta i det offentliga livet som självstän
digt tänkande och handlande perso

ner, så finns det inga bekväma gen

vägar för oss. Då äro vi hänvisade 
till ett mödosamt kunskapsinhämtan-

de, vilket naturligtvis inte utesluter 
att vi kunna gå in i ett parti och där-
inom verka för vår övertygelse. Men 
vi måste lyssna till tidens många olik

ljudande röster, och med vårt eget 
förstånd, hur skröpligt det än är, av

göra, var det för oss sanna och rätta 
ligger, och handla därefter. Och från 

vår egen tid kunna vi vända oss till 

gångna tider och låta historien bli 

oss en läromästare, som hjälper oss 
att rätt bedöma förhållandena i vår 
tid. Det är också så mycket praktiskt 
socialt arbete, som behöver kvinnor

nas medverkan och som skärper de

ras blick och iakttagelseförmåga. 
Vägarna till vetande och kunskaper 
äro många, )men 'ingen är bekväm 
och lättrampad. 

Ett svårlöst problem. 
Bland de märkligare motionerna 

vid årets riksdag äro att nämna hr 
Lithanders förslag om utredning rö

rande skärpning av straffbestämmel
serna för övervåld och nidingsdåd 

som begås mot kvinnor och barn, och 
hr Alfred Petréns förslag om utred

ning under vilka förhållanden sterili
sering av sinnesslöa, sinnessjuka och 
fallandesjuka eventuellt sedlighetsför

brytare må äga rum. Hr Lithander 
ifrågasätter i sin motion prygelstraff 
för det angivna slaget sedlighetsför
brytelser och vid händelsens uppre
pande brottslingens sterilisering. 

Dessa frågor stå på dagordningen 
i de flesta länder och synes allvarligt 

påkalla en lösning. 
I Danmark har saken bragts under 

diskussion i pressen genom den rege

ringen tillställda danska kvinnornas 
landsadress i vilken utredning i ären
det begäres. 

Vi skola här nedan återgiva några 
uttalanden från läkarevetenskapligt 
och juridiskt håll, ägnade att belysa 
det svårlösta problemet. 

I den danska tidningen "National-
tldende" skriver Birkedommer Aug. 
Göll bl. a. : 

Bland de bördor varje modärnt 
samfund har att bära på är även om
sorgen om invaliderna, de själsligen 

eller kroppsligen defekta. Dessa från 

födelsen vanföra stackare, dessa sin

nessvaga, vansinniga måste samhället 

taga hand om ,  med undantag för de 
sällsynta fall då föräldrar eller andra 
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anhöriga äro villiga därtill, och det 
är ofantliga summor deras underhåll 
kostar. 

Men även om man bortser från den 
ekonomiska sidan av saken äro de en 
tyngande post på samhällets utgifts
sida. De representera ett samlat be
lopp av sorg och lidande från födel
sen till graven, först för deras när
maste, så för dem själva och därefter 
för en var som är olycklig nog att un
der livets gång få något att skaffa 
med dem. De utgöra en börda för 
varje samhälle, som vill arbeta sig 
framåt och uppåt, och som därför har 
full användning för alla spirande 
krafter och rättmätiga krav på att var 
och en av samhällets medlemmar skall 
kunna deltaga i arbetet för det all
männa bästa. 

Det är under sådana förhållanden 
icke att förvånas över att samhället, 
särskilt i vår tid, då kampen för till
varon är så hård, ser sig om efter 
medel att göra denna börda så liten 
som möjligt. 

Djuren och de vilda folkslagen fin
na med lätthet en utväg ur dessa svå
righeter — de döda sina defekta. 
Kulturfolken, vilka hava en djupt rot-
fästad uppfattning att ingen som är 
född av människa skall bringas om 
livet av andra människor, och som 
även i praktiken kunna tillämpa denna 
uppfattning, därför att de — åtmin
stone ännu — hava råd att låta dem 
leva på de andras bekostnad, hava ic
ke denna utväg. Det enda som åter
står att göra är att söka ordna det så, 
att så få sådana defekta individer, 
som överhuvud taget är möjligt, bli
va till inom samhället. 

Här stå vi vid rashygienens ut
gångspunkt : Studiet av de naturla
gar, som ligga till grund för fram
bringandet av alla dessa undermåliga 
individer och kravet på samhället att 
det inrättar sig på sådant sätt, att 
dessa naturlagar icke få tillfälle att 
träda i funktion. 

Man har ernått en viss kunskap om 
de faktorer, som ligga till grund för 
förekomsten av dövstumma och sin
nessvaga och undersökningarne full
följas. Den tidpunkt torde icke vara 
fjärran, då lagen skall förbjuda vissa 
kategorier defekta att ingå äktenskap. 

Det ligger emellertid i öppen dag, 
att, även när man hunnit dit, endast 
ett halft arbete är gjort. Det nästa 
kravet blir att man skall utestänga 
dem från möjligheten att ingå fria 
könsförbindelser. 

Här räcker det ioke med ett för
bud i vanlig bemärkelse. Ingen straff
bestämmelse, om än så sträng, skulle 
kunna upprätthålla ett förbud. För
budet skulle bliva en död bokstav, 
straff är på förhand uteslutet just i-
fråga om de mest utpräglade defekt
formerna : såsom otillräkneliga be
finna de sig utom lagens räckvidd. 

Inspärrning på livstid eller i alla 
händelser så länge fortplantningsför
mågan finnes kvar är en oerhört dyr 
och även grym anordning, och vem 
vågar för övrigt tro, att man skulle 
få alla med eller just de rätta? Sam
hällets onda skulle icke läkas — de
fektskällorna skulle icke utsina in
spärrningarnes sisyfusarbete skulle 
aldrig kunna bringas til! ett slut. 

Så framställer sig som den sista ut
vägen steriliseringstanken, att göra 
de ifrågavarande personerna ofrukt
samma. Metoden är billig, lätt, ofar
lig. Vederbörande behåller sin fri
het — metoden är sålunda också hu
man. Den är elastisk, den kan göras 

Akt iebo lage t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse• 

Skönheten eller personligheten? 

snävare eller vidare och den är full
ständigt effektiv. 

Naturligtvis har saken sina vansk
ligheter. Läkarevetenskapen måste 
klara upp de tekniska svårigheterna 
och avgöra vilka grupper av individer 
det bör bliva fråga om. Lagstiftnin
gen och den administrativa tekniken 
måste skaffa garanti för att man icke 
går för iångt. Allmänna opinionen 
och sunda förnuftet komma att for 
dra att man — särskilt till en början 
— går fram med den största försik
tighet och inskränker (sig till de fall, 
om vilka ingen tveksamhet kan råda. 

Men när allt detta blivit på ett till 
fredsställande sätt klarlagt och ord
nat, finnes det då någon principiell in
vändning att göra mot. sterilisations
tanken? Dessa vansinniga, dessa sin
nessvaga •— finnes det ringaste me
ning i att — som man på en del håll 
gjort — taga till orda för att "deras 
fortplantningsbegär och fortplant
ningsförmåga skola respekteras?" 

Den stora svårigheten ligger i att 
bestämma var gränsen uppåt skall 
dragas. Ju närmare man kommer de 
normala individerna desto större bli
va betänkligheterna. Ty att med be-
rått mod lemlästa en människa för li
vet är likväl en bödelstjänst som in
tet samhälle och ingen av dess med
lemmar vill påtaga sig ansvaret för 
utan de mest tvingande skäl. 

Här blir det endast den yppersta 
sakkunskapen, som får fälla utslaget, 
och ändå kommer nog samhällssam-
vetet att på allt sätt hålla igen. 

Hr Göll påpekar slutligen att de 
egentliga svårigheterna inställa sig 
när man lämnat de sinnessjukas grupp 
och kommer till det dem närmast va
rande skiktet av defekta : förbrytarne. 

Samhället kan behöva skydda sig 
även mot dem, både mot dem person
ligen och mot att deras onda anlag 
går i arv till efterkommande. Härför 
talar rashygieniska skäl och nödvän
digheten att förebygga ett upprepan
de av begångna förbrytelser. 

Denna fråga är dock så komplice
rad att man icke ännu kan skönja 
dess lösning, men vad man kan be
gära är att saken upptages till diskus
sion och underkastas en ingående all 
sidig utredning. 

I den danska tidskriften "Tilskue-
ren" skriver med. d :r L. Schröder 
att frågan om sterilisation av vissa 
slag av brottslingar idke längre låter 
avvisa sig såsom varande överflödig, 
avskyvärd eller dylikt. D:r S. tilläg
ger kategoriskt: "I fråga om sedlig
hetsförbrytare, vissa våldtäktsförbry
tare och i synnerhet våldsförbrytare 
bör sterilisation företagas." 

Med. d :r Tryde skriver i "Politi
ken" att frågan är för litet utredd för 
att kunna exakt bedömas. De upp
lysningar man inhämtat från Ameri
ka, Schweiz och Finland hava icke 
haft synnerligen mycket att säga. 

Ännu en del danska uttalanden fö
religga. Professor Fr. Dahl fäster 
uppmärksamheten på att denna fråga 
står under debatt världen runt och till
lägger för egen del: "Jag skulle be
trakta det som ett framsteg, om man 
även hos oss gåve sig i kast med pro
blemet". — Professor H. Munch-
Petersen och antropologen d :r Sören 
Hansen ställa sig däremot avvisande 
till sterilisationstanken. 

Till sist en redogörelse för en av 
de amerikanska lagarne på detta om

råde. 
Enligjt ljagen av 1912 för staten 

Newyork skall för staten finnas till-

Den faddergåva en kvinna hälst 
skulle önskat sig, on^ hon fått välja, 
och som hon, om hon verkligen er
hållit den, skattar högst är nog — 
skönheten. 

Sannt är också, att utseendet spe
lar en utomordentligt viktig roll i 
fråga om kvinnans framgång i livet, 
vägen må bära till kullerstolen eller 
ut i arbetslivet. 

Men i ett avseende överskattas 
skönheten. Är, som man allmänt 
tror, detta yttre företräde, vilket så 
starkt appellerar till mannens käns
lor och så lätt sätter hans hjärta i 
brand, av samma betydelse, när det 
gäller att hos honom hålla den väckta 
kärleken vid liv? 

. Två kvinnor stå bredvid varandra 
på stranden. Den ena en mycket vac
ker ungdom, en vision i vitt, och in
till henne en kvinna i mogen ålder 
med ett utseende — ja, ett av dfessa 
utseenden, som man icke lägger sär
skilt märke till. 

En ung man, vars blick faller på 
gruppen utbrister i en ton av beund
ran och livligt intresse: Vem är hon? 

Det är endast den vackra han ser. 
Den andra kvinnan existerar inte för 
honom. 

sig för Han har låtit presentera 
visionen i vitt, har bedårats av leen
det som leker kring hennes friska 
mun, av de ljusa lockarna som om
sluta den snövita pannan, av dessa 
ögon, blåa som safirer. De ha talat 
med varandra. Om vad? Han vet 
det ej, men han minns, att det låg 
ett tjusande behag över ordens lätta 
lek. 

En vecka har gått, två, under vil
ka de varit ständigt tillsammans. 
Kanske dock något mindre de senaste 
dagarne. Det har hänt, att han inte 
gått med till dansen, fastän hon va
rit där, och i stället hissat seglen på 
yachten och styrt ut till havs. 

Nu står han på badhusverandan 
och ser henne nere på ångbåtsbryg
gan tillsammans med några andra 
ungdomar. 

Hon 1er —. För första gången tän
ker han icke på hur vackert hennes 
leende är utan på att han aldrig sett 
henne allvarsam, att de aldrig bytt 
ett allvarsord. Hon 1er mot honom 
som mot alla andra unga män, ja, 
på samma sätt som mot alla andra. 
Hennes ögon spegla himlens blå, men 
spegla de också en själ? Vad finns 
bakom denna snövita panna? Tan
kar? Och vad för tankar? Ha de 
talat om annat än nonsens, och när 
han försökt föra samtalet in på andra 
ämnen hur hopplöst tråkig har hon 
inte funnit honom! 

En känsla av olust smyger över 
honom och i stället för att uppsöka 
den skrattande gruppen på bryggan 
går han den långa verandan fram, 
och, iför att komma bort från sig 

själv, slår han sig ned i en stol bred
vid den dam, som den där oförgätli
ga första dagen stod nere pa stran
den bredvid den strålande visionen i 

vitt. 
Han vänder sig till henne med en 

anmärkning och får ett svar som 
överraskar och intresserar honom. 
Plötsligt finner han sig inbegripen i 
ett livligt samtal, vilket fängslar ho
nom och sysselsätter honom länge ef
ter det att han åter kommit för sig 

själv. 
Han har lika litet nu som förut 

observerat hennes utseende, han har 
icke undersökt färgen på hennes ögon 
eller gett akt på hur hon är klädd, 
han vet endast att det varit ett verk
ligt nöje att byta tankar med henne, 
att hon skänkt honom något av vär

de. 
De följande dagarne se honom 

åter i samspråk med henne, den nya, 
under det att den vita visionen syn
bart irriterad rör sig i deras närhet 
och sänder honom sina vackraste le
enden, sina mest strålande ögonkast, 
excellerar i nya charmanta toaletter. 

Allt detta går spårlöst förbi ho
nom, så upptagen är han verkligen 
av denna andra kvinna, som han av 
en tillfällighet förts samman med. 
Han känner trevnad i hennes säll
skap, han behöver icke anstränga sig 
för att vara henne till behag, hon be
gär inga komplimanger, han behöver 
inte tala om banaliteter, utan kan 
välja ämnen som intressera honom, 
Hon har gått seende genom livet, 
hon har bildat sig egna åsikter, som 
hon fritt vågar uttala, och hon har 
nöje av att höra hans. Hon är så 
välgörande öppen och naturlig, hela 
hennes väsende talar om godhet, ide
alitet och medkänsla. Hon är en helt 
ny typ av kvinna för honom. Hur 
hon kan lugna ett upprört sinne ! Hur 
hon kan förminska ned en svår mot
gång till en obetydlighet,, hur hon kan 

T R E V L I G  o c h  I N T R E S S A N T  n 
F A  U S  K A  

N Y H E T E R .  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOSf 
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morgon tidn ingen 
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ingjuta mod och tillförsikt ! Vilken 
lycka hennes sympati skänker ! 

Visionen i vitt höjer förvånad 
ögonbrynen och säger till hela värl
den: "Han trettio och hon fyrtio år! 
Det är för löjligt! Hon kommer att 
vara uråldrig, när han ännu är i sina 
bästa år. Om hon ändå såge något 
ut! Det finns ju absolut ingenting 
tycka om hos henne." 

satt ett läkareutskott med uppdrag att 
undersöka det kroppsliga och själsli
ga tillståndet, levnadsloppet och stam
tavlan hos sinnessvaga, epileptiker, 
förbrytare och andra undermåliga 
individer som finnas i hospitalen,'fän
gelserna, förbättrings-, välgörenhets-
och straffanstalterna i staten. Anser 
majoriteten inom utskottet, efter an
ställd undersökning, att sterilisation 
bör företagas för att förebygga till
komsten av en defekt avkomma skall 
så ske. Detsamma vare fallet om 
genom en sådan operation det kropps
liga eller själsliga tillståndet hos en 
defekt väsentligen skulle förbättras. 

Skönheten attraherar, men person
ligheten håller fast. Skönheten viss
nar, personligheten beröres icke av 
tiden. 

Han älskar denna äldre kvinna. 
Icke med sina sinnen men med sin 
själ. 

Hon vet det. Hon vet att tiden 
skall gå och åldern komma utan att 
dock kunna detronisera henne i det 
hjärta som blivit hennes. Hon har 
icke äktat hans sinnen utan hans jag. 
På tusende olika sätt förnimmer hon 
styrkan och oförstörbarheten hos det 
band som binder dem samman. 

För honom är hon icke blott kvin
nan utan även vännen. Kärlek för
enar dem men också vänskap, denna 
den ädlaste av alla känslor, osjälvisk 
uppoffrande, varm och trofast, den 
renaste av de känslor som förena 
människohjärtan. Endast döden kan 
skilja dem åt 

Prosa och poesi. 
Det var en tid, då det låg poesi 

över ett litet potatisland. 
Det var den tiden (måtte den al

drig komma åter!) då vi endast 
tänkte och talade om mat och surro
gat för mat: svinmålla, rabarberblad, 
tistlar, maskrosrötter med mera så
dant. Tänk på den tiden — potatis, 
ren oförfalskad mat, att bli riktigt 
mätt av! Ja, det måste erkännas, att 
då låg det poesi över arbetet i ett po
tatisland, värde i skörden, och de små 
jordlotter, stiäjderna arrenderade ut 
till potatisodlare, voro också ofantligt 
efterfrågade. 

Men nu? Vad betyder ett potatis
land »om några kvadratmeter? Kan
ske en hektoliter potatis à 6 kronor 
hektolitern. Och ett i förhållande 
härtill kolossalt arbete: landet skall 
göras i ordning, potatisen skall sättas 
och kupas ett par gånger, skördas och 
bärgas i källaren, där det troligen 
finns råttor som kalasa på den. Man 
kan se med beundran ut över en stor 
välskött potatisåker, men man kan 
inte råka i hänryckning över åtta 
kvadratmeter potatisblaster, man kan 
inte på lediga stunder sätta sig ned 
därbredvid och fröjdas över sina hän
ders verk. Poesien över det lilla po
tatislandet har totalt försvunnit. 

Det visar sig också för varje år 
allt mindre efterfrågan på städernas 
potatisjord. 'Göteborgs stad får i år 
endast 1,000 potatisodlare och i fjor 
voro de mer än dubbelt så många! 
Förhållandet är helt säkert alldeles 
detsamma på andra platser. 

Men varför bemödar man sig icke 
att hålla det en gång väckta odlare
intresset vid liv, varför söker man 
inte ytterligare stimulera det? Var
för förvandlar man inte de prosaiska 
föga givande potatislanden, som. in
gen vill ha, till livligt efterfrågade 
koloniträdgårdar, dessa vackra, rikt 
givande små täppor, där en stads
människa, som lever sitt liv inom fyra 
väggar och inte har råd att bestå sig 
med sommarvistelse på landet eller 
vid kusten, kan på lediga stunder få 
njuta lite friluftsliv och det hälsogi-
vande, nöjsamma trädgårdsarbetet? 

För-att förstå vad koloniträdgårds
verksamheten betyder för de stads
bor, som kommit in däri, behöver 
man bara en e. m. gå bort och se på 
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erhålla Damer, som vilja bliva 

agenter för förstklassigt, svenskt 

livförsäkringsbolag. 

Denna tidnings annonskon* 

tor anvisar. — Telefon 18070. 

F i n a r e  o c h  o r d i n ä r a  

SKODON 
från landets förnämsta skofabri
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SOMMARHATTAR! 
Utsökt fina och vackra. 

Paradis, Cross, Esprit, 
Blommor och Plymgar
neringar synnerligen för-

delaktigt hos 

Hildur Sandegren 

Sommargästen till den lantlige sme
den-tandoperatören : Men människa, 
vad har 'ni gjort?! Ni har inte dra
git ut den rätta tanden. 

Smeden fryntligt : Vänta, vänta, vi 
komma väl till henne också så små
ningom. 

en sådan där koloniträdgårdsanlägg
ning. Vilket friskt och hurtigt liv, 
vilken glädje, vilken god grannsämja, 
vilken beskäftig- flit, vilket glam1 bland 
de lekande barnen! Det är ensamma 
kolonister, icke så få kvinnor, eller 
hela familjer i fullt arbete med att 
snygga upp de små lustiga stugorna 
eller med att göra vårbruket i täppan, 
att gräva, kratta, så och plantera. 
Eller som sitta på bänkarne, skönt 
trötta efter arbetet och med lysande 
ögon se sig omkring på den lilla väl
signade bit jord, som blivit deras. Om 
några veckor skall allt stå i sitt vack
raste flor, fruktträden blomma, de 
spirande grönsakerna täcka sängarne, 
blomsterrabatterna knoppas. Ytterli
gare några veckor och skördandets 
tid skall börja och fortsätta till långt 
ut på hösten. Stora korgar med bär, 
grönsaker, blommor och frukt skola 
gång efter annan bäras hem som det 
rika utbytet av vårens och sommarens 
id. Varje ledig stund skall man vara 
där, vårda, ansa, arbeta, vila och 
njuta. 

En koloniträdgårdsanläggning är 
icke lätt för enskilda personer att 

åstadkomma, i all synnerhet icke.för 
dem som framför andra borde bli 
kolonister — arbetarne. Det behöves 
jord och även pengar till planering, 
stängsel, vägar, vattenledning, lek
platser för barnen m. m. Här böra 
stadsförvaltningarne gripa hjälpande 
in, lämna jord och, som amorterings
lån, försträcka medel till själva an-

'äggningen. 
Det är ett gott företag väl värt 

'iitran. 
Det är otaliga timmar, vilka eljes 

skulle ödslas bort, som här användas 

.till produktivt arbete. 
Det är sammanlagt en betydande 

jordareal, som underkastas intensiv 
odling och förvandlas från åker och 
äng eller ofruktbar mark till rikt av
kastande trädgård. 

Det är stora värden in natura, sow 
här på lediga stunder frambringa» 
till ekonomisk 'fördel för de mindre 

bemedlade hemmen. 
Det har sin betydelse att i v®ra 

samhällen, där missnöjet där nere 

sjuder som en vulkan, stora gruppef 

av medborgare tillföras ett stort och 

varaktigt glädjeämne. 
Det är av betydande värde e 

egendomslöse få en bit svensk j°r 

att som sin egen vårda och hålla kaf-

Det förefaller som skulle de olik3 

samhällenas kvinnliga stadsfullmak 

tige kunna finna en synnerligen lämp 
lig uppgift i att ordna städernas kol° 

niträdgårdsfråga, en tilltalande, e° 
tressant och tacksam uppgift» vafS 

lyckliga lösning skulle tillför-säkj^ 

dem sympati, beundran och erkans 
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Offentliga nöjen. 

prinsessan Olala-
Onsdag, torsdag och fredag 

Barberaren i Sevilla. 

Lorensbergsteatern 
Riddaren av i går. 

Tisdag Premiär: 
oen stora Katarina. 

och 
Leka med elden. 

rauMi 
GBteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och aUtid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Vita Bandet 
Slottsskogen 

MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

Göteborgs Symfoniorkester. 

Har Ni tänkt 
att prenumerera på "Kvinnornas 
Tidningdenna de svenska kvin
nornas egen röst i prässen, så 
var vänlig och sätt beslutet i 
verkställighet! 

Prenumerera å närmaste post
kontor eller direkt på tidningens 
Expedition Vallgatan 27, Göte
borg. 
PRIS: Helår Kr. 6: — 

Halvår » 3:75 
Kvartal „ 2: —• 

Teaterspalten. 
Stora Teatern 

i Göteborg har, välvilligt assi» 
sterad av vädrets makter, som jagat 
människorna under tak, den gångna 

veckan samlat mycket goda hus med 

Jean Gilberts muntra operett »Prin« 
sessan Olala». Själva handlingen är 

så fjärran från verkligheten, som den 

brukar vara i operetter, men den är 

fyndigt hopkommen och det hela till« 

rättalagt för den publik som älskar 

den starkt kryddade förströelsen. 

Musiken bjuder på många medrycka 

ande melodier både av den svärmiska 

arten och den i vilken det sprittande 

glada humöret manifesterar sig. Ope« 

retten, tillrättalagd för denna teaters 

ensemble av unga goda förmågor, 

blev en stor succès. 

»Prinsessan Olala» står alltjämt på 

programmet utom för aftnarne den 

10—12 maj, då »Barberaren i Sevilla» 

gives för att sedan föras ut på turné 

i landsorten. 

Lorensbergsteatern i Göteborg 

har likaledes under den gångna 

veckan givit livsglädjen spelrum på 
sin scen genom framförandet av ung« 

raren Herzeg Ferenç's eleganta ko« 
medi »Riddaren av i går». Denna 

pjäs faller eller segrar med den kvinn« 

liga huvudrollen, och här där den 

anförtrotts åt en sådan utomordentlig 

kraft som teaterns gäst Pauline Bru« 
nius blev det en fullständig och ly« 

sande seger. 

Nästa program upptar »Den stora 
Katarina» och »Leka med elden». 

Premiär den 9 maj. 

Biografteatern Palladium 

i Göteborg ger innevarande vecka 

ett amerikanskt lustspel. »Pappas 
ungdomssynd», en filmad teaterpjäs 

av F. H. Maltby. Händelsen utspe« 

'as i Amerika med alla de tries och 

överraskningar som de bästa ameri« 

kanska fiimalstren ha att bjuda på. 

Folk som aldrig trampa 
ut barnskorna. 

Barn sakna sinne för proportioner. 
De roas av bagateller och sörja över 
småsaker. De kunna försjunka i 
tungsinne över ingenting och explo
dera av skratt utan begriplig orsak. 
Och deras håg står ständigt till för
ströelsen, leken, nöjet. Men sådana 
de äro, oberäkneliga, tämligen oför
nuftiga med snabba och omotiverade 
lynnesskiftningar, lika snara till tå
rar som till löjen, roa och tjusa de 
oss. När vi fått nog av deras naivi
tet och känna oss trötta på dem kun
na vi tysta dem och skicka dem till 
barnkammaren. 

Men när vi möta samma barnsliga 
väsende hos vuxna bereder det oss 
icke samma nöje. 

Det naturliga tyckes vara, att män
niskor skola tilltaga i visdom med 
åren, men faktiskt är det ganska gott 
om folk, som aldrig trampa ut barn
skorna. De kunna förskaffa sig bok
liga kunskaper, utbilda sig för ett yr
ke, på grund av relationer eller till
tagande ålder avancera till rätt så 
viktiga poster, bliva fäder och möd
rar och få en viss värdighet över sig, 
men i fråga om sin ställning till och 
sin uppfattning av livet stå de i stort 
sett kvar på den minderåriges stånd
punkt. 

I likhet med barnet sakna de sinne 
för proportioner. De tillmäta ofta 
rena oväsentligheter den största be
tydelse, de roas av skräpsaker, taga 
bagateller tragiskt. För dem är all
varet något obehagligt, löjligt eller 
dumt o. nöjet, tidsfördrivet, tillfreds
ställelsen av kroppens njutningsbe
gär det förnämsta i livet, det som 
ger tillvaron dess värde. 

Dessa fullvuxna barn leva och rö
ra sig i en värld av bagateller. Vad 
de intressera sig' för är bagateller, 
vad de tala om är bagateller. Vad 
som sysselsätter dem är det egna ja
get, dess småbekymmer och små
krämpor, kläder och moder, bordets 
nöjen, andras privatangelägenheter, 
sporten med dess rekord, litrarnes 
mångfald och allt detta icke i förbi
gående som något av underordnad 
betydelse utan som det vilket ger da
garne månaderna, åren dess vikti-o j ' 

gaste innehåll. Det är människor som 
aldrig fråga sig: Varifrån kommer 
jag, varthän går jag, människor, som 
leva sitt liv glömska av att det bred
vid deras värld av bagateller finns 
en annan och mäktigare värld av ve
tande, av kultur, av verkligheter, av 
arbete och ansvar. 

Ansiktet. 
Hon ser sig i spegeln, låter blic

ken prövande glida över dragen och 
sänker den till sist sökande i ögonens 
djup. 

Detta är hennes ansikte sådant 
som människorna se det, men visar 
det henne sådan hon verkligen är? 
Bär icke hon och alla en mask, som 
medels ett lätt minspel, en glimt i 
ögat får just det uttryck stundens 
förhållanden påkalla: artighet, vän
lighet, älskvärdhet, deltagande, upp
riktighet och allt vad gott är. Men 
ger denna mask henne själv? Speg
lar den hennes tanke- och känslo
värld? Eller döljer hon sig bakom 
den, rädd att utlämna sig åt om
världen sådan hon i verkligheten är? 

Och hurudant ser då det ansikte 
ut, som hennes inre människa bär? 

Genom en idéassociation springer 
hennes tanke över till en roman av 
Oscar Wilde. En ung man, ännu 
obesmittad av livet får sitt porträtt 
målat. Det blir i detta porträtt och 
icke i hans eget ansikte, som hans 
känslor, sinnesrörelser, önskningar, 
tankar och upplevelser rista sina out
plånliga tecken. När han några tim
mar efter porträttets fullbordande 
återser det, är det förändrat. Han 
har haft en upplevelse, han har i va
let mellan en god och en ond gär
ning valt den onda —. En rysning 
genomilar honom — redan nu är det
ta porträtt sådant, att det icke bör 
ses av någon annan. Han gömmer 
det i ett avsides tillstängt rum. En
dast sällan vågar han uppsöka det 
och blicka in i detta allt fruktansvär
dare, av laster och synder fläckade 
ansikte, i vilket han ser speglas sitt 
inre, sitt verkliga jag — sådant det 
under livets ifortgång utvecklar sig. 
Fasan stegras, tills han en dag lyfter 
dolken mot bilden, mot sig själv. — 

Åter glider hennes blick över spe
gelbilden och sänker sig frågande ned 
i ögonens djup. 

Hennes verkliga ansikte? 
fi.ro också dess drag härjade och 

vanställda, stämplade av låga böjel
ser och handlingar? 

Eller illumineras och förskönas det 
av en vilja till det goda? 

Den mask hon nu bär, odh vilken 
hennes ©gen blick knappast förmår 
genomtränga, skall en gång falla med 
det jordiska höljet, ooh hennes verk
liga ansikte hlottas. Skall hon då fri
modigt våga lyfta det, eller skall hon 
bävande av blygsel söka dölja det? 

5. A. 

Var god 
R E K O M M E N D E R A  

Kvinnornas Tidning 
TILL EDRA VÄNNER! 

AFORISMER 
Om sin nästa skall man tala så 

litet som möjligt; ty det som man 
börjar i gott slutar ofta i ont. Vår 
nästa är ett glas som lätt går sönder, 
om man för ofta tager det i handen. 

Magdalena de v Pazzi. 

* 

Att sända glädje i själarna är e-
gentligen mitt käraste nöje. 

H. F. Amiel. 

Bildade äro vi icke i den mån vi 

äro lärde, utan i den mån som en 
självständig genomgripande, inom 

sig själv sluten och överensstämman

de utveckling av människans ädlaste 

anlag gått för sig inom oss. 
Es. Tegnér. 

* 

Om vi genomgå kretsen av våra 

vänner, finna vi, att var och en av 
dem fyller en särskild roll i vårt liv. 

T. A. Ritter. 

Insändarnes spalt 
Kvinnans lämplighet som 

underrättsdomare. 
(Ett apropos till art. med ovanstående 

rubrik i n:r 17). 

Man behöver nog icke ta sig allt 
för djupt av olycksprofetiorna om 
kvinnornas bristande lämplighet som 
domare. Man kan ju blott dra sig till 
minnes alla de befängda hypoteser, 
som under rösträttsstridens dagar 
uppställdes om kvinnors omöjlighet 
som riksdagsledamöter och vilkas o-
vederhäftighet man knappast behö
ver påvisa nu, då man till och med 
i en högertidning kan få läsa ett så
dant omdöme som : "Det enda för
nuftiga yttrandet i debatten fälldes 
av en kvinna". 

Nog sagt, i en framtid då kvin
norna i någon mera avsevärd ut
sträckning kommit i utövning av 
domarkallet, kan man helt säkert le 
ett olympiskt leende åt det mer eller 
mindre subjektiva känslotänkande, 
som nu präglar motiveringarna till 
ärevördiga ämbjetsverks ängsliga 
avstyrkanden i fråga om kvinnors 
tillträde till domarbanan. 

I ett avseende är kvinnan redan 
för närvarande icke blott i hög grad 
lämplig som domare utan kan till och 
med sägas vara nödvändig, och det 
är i familjerättsmål. För den rätta 
tillämpningen av en lagstiftning, vil
ken, som fallet är med vår nya gif-
termålsbalk, principiellt tar avstånd 
från den s. k. "dubbelmoralen", for
dras utan tvivel, att även den kvinn
liga uppfattningen får göra sig gäl
lande. Fråga är om icke lagstiftaren 
borde ha tagit steget fullt ut i detta 
avseende och i giftermålsbalkens be
stämmelser om rättegång i äkten
skapsmål inryckt en föreskrift om, 
att vid behandlingen av dessa mål 
med rätten skulle adjungeras en el
ler flera (företrädesvis då juridiskt 
.bildade) kvinnor. Helt säkert skulle 
kvinnans naturliga takt och finkäns
lighet vara av stort värde för de 
människor, som nödgas prisgiva åt 
offentligheten sina intimaste familje
förhållanden. 

Även i sådana brottmål, där kvin
nor på ett eller annat sätt äro inblan
dade, borde det ovillkorligen finnas 
kvinnliga bisittare i rätten. Man tor
de kunna våga det påståendet, att det 
kvinnliga inflytandet här skulle mot
verka ett schematiskt och schablon
mässigt avgörande av rättsfrågor, på 
vilka kanske en individs hela väl eller 
ve äro beroende, och sålunda även i 
lagens bokstav ingjuta livets anda 
och friskhet. 

Iuris Studiosa. 

Sport för 
flickor, 

"Sport för flickof" var ämnet för 
en diskussion, som nyligen hölls i 
London inom en sammanslutning av 
skolläkare. 

Doktor Alice E. Sanderson, läka
re vid Ladies' College, Cheltenham, 
vände sig därvid med styrka mot an
tagandet, att de mera ansträngande 
slagen av sport såsom cricket, hockey 
och dylikt äro skadliga för den kvinn
liga ungdomen. 

Doktor Sandersons erfarenhet går 
i motsatt riktning. Friluftsliv och 
kraftig motion göra, som var man 
vet, gossarne friska och starka. Det 
ligger i sakens natur, att de även för 
flickorna betyda hälsa och kraft. Vid 
Ladies' College upptar dagsschemat 
en eller en och en halv timmes i-
drottslekar utomhus. Flickorna kom
ma tillbaka från lekfältet med röda 
kinder, klara ögon, uppfriskade och 
muntra till sinnes, hungriga som var
gar. Och att märka är att de äro så 
roade av saken att de använda även 
sin lediga tid till friluftssport. De
ras hälsotillstånd är förträffligt och 
sjukdom ett nästan okänt begrepp. 
Lekarne övervakas givetvis, och man 
drar försorg om att medlemmarne av 
de olika leklagen hava ungefär sam
ma kroppsstyrka. Detta för att före
bygga att de svagare skola överan
stränga sig i tävlan med de starkare 
kamraterna. 

De hysta farhågorna att idrottsle
kar, förenade- med stark kroppslig 
ansträngning, menligt inverka på flic 
korna med hänsyn till deras blivan 
de moderskap äro helt säkert full
ständigt grundlösa. Man har velat 
göra gällande, att kvinnor med en 
genom sportövningar kraftigt utveck
lad fysik bliva mödrar till klena barn. 
Ingenting finnes som kan styrka ett 
sådant antagande, vilket ju står i 
uppenbar strid mot naturens lagar. 

Doktor Sanderson ville försvara 
sporten och idrotten icke blott för 
flickor i skolåldern utan även för den 
vuxna kvinnan. I sin praktik har hon 
funnit, att nervositet är en plåga som 
nästan aldrig besvärar dem, som re
gelbundet ägna någon tid åt sport 
och idrott. 

Qtatt 
går disken undan, om man tager 
en smula Tomtens Tvättpulver 

i diskvattnet. 

GÖTEBORG 
KUXQV1ST-NOKDEKBORG 

ABU.. VICTORIA-TEATERN 1 ta UPP 

* CRETONNE Vt»! 
i såväl 

modärna 

som i 

h  i  s t o  r i s  K a  

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

Verkligt; låga priser. 

Ensamjungfru 
önskas av liten familj att medfölja 

till landet. Bör vara kunnig i mat« 

lagning. Platsen gäller endast 1 

Juni —31 Aug. Lämplig plats för 

jungfru, vars herrskap reser utrikes 
i sommar. Vidare besked pr telefon 
18070. 

Det var väl. 

Herr Lindemann är nervös och o-
tålig, och när han klär sig, råder en 
något upprörd stämning i sängkam
maren. Än kan han inte hitta hals
duken, än är det vänstra skon, som 
gömt sig, än passar kragknappen på 
att halka ur hans oskickliga fingrar 

och med lätta skutt kila i de omöjli
gaste hörn. Fru Lindemann, som 
värje morgon måste bevittna denna 
kamp, fick en ljus idé. Hon rådde 
mannen att taga knappen i munnen 
tills han just var färdig att placera 
den i kragen. 

Nästa morgon förskräcktes hon ge
nom ett våldsamt gurglande och stö
nande. Hon störtade fram och ropa
de : "Vad i all världen står på?" 

"Nu är det färdigt", sade Linde-
tnann, "jag slök- knappen." 

Med en lättnadens suck sade fru 
L. : "Då vet du åtminstone var den 
finris." 

N O R N A N  
är och förblir den bäsla sy
maskinen. Hållbar (10 års 
garanti), lätt o. tystgående, 
syr oöverträffad vacker 
linneaöm. Stoppar o. bro
derar. Modern, elegant 
utstyrel. Billigt pris. För
månliga betalningsvillkor. 
Besök vår utställning eller 

tillskriv oss. 

Nornans Symaskins Verkstads A. B. 
Göteborg. 

Ju 

Tidningen Form och Färg an« 
ordnar dagarne den 8—14 maj en 
utställning i H. T.=Centralen i Gö« 

teborg, omfattande hantverk och konst« 
slöjd, vävnader, möbler, lampskärmar 

' textil, sidenmålning, bokband, ke« 

ramik, smide i silver, järn och kop« 
par. 

Original för Kvinnornas Tidning 
av En journalist. 

Det är timmarna 'före prässlägg-
ningen. 

Han sitter under redaktionslam
pan och saxar ooh rubricerar, klip
per och skriver. Telefoner ringa i 
angränsande rum, röster ropa, 
skrika, steg trampa oavbrutet 
brådskande fram och åter i korri
doren utanför. 

Varje stund produceras nya 
remsor i manuskriptkorgen (bred
vid honom. Luften skälver av 

spänning — av oro. 
Sista ministerkrisen? — Stort 

uppror i Tracien! — Lloyd George 
— Wirth — Ebert — Krestinskij . . . 

På • den sönderbrutna, kaotiska 
världskartan defilera tidens rykt
barheter utan rast och ro förbi 
hans trötta, brinnande ögon. 

Telefonen, telegrafen vräka oav
brutet ned nytt material på hans 
bord. Titlar — namn — uppror 

— kriser — ohyggligheter, på vil
ka hans penna undan för undan 
sätter sensationens färg och spets. 

Redaktionssekreteraren passerar 
rummet. Nervösa flammor brinna 
på hans kinder och i hans blick. 
Han kastar en ledare på hordet 
och utbrister innan han går: 

..Vi få skynda på med de sista 
telegrammen! Sätteriet väntar. 

Han skriver och skriver. Skri
ver med den ena handen och gri
per med den andra efter telefonen, 
som gång på gång ger brådskande 
skarp signal. 

Pennan flyger fram över arken 
med sekunderna, minuterna, saxen 
blixtrar, gummipenseln fäster i 
brinnande fart klippen på remsor
na. Utan att se upp kastar han 
högar av manuskript i famnen på 
korrekturpojken, som löper som 
en liten demon från rum till rum 
och samlar ihop material till den sto
ra drake, som efter proceduren i 
tryckpressen går ut som en makt 
över världen. 

Klockan går och går. Slår ! Han 
rafsar ihop de allra sista telegram
men. Tvingar sin utjagade hjärna 

in i en helt ny tankegång — ändrar 
ett felstavat namn — tillfogar en ute
glömd titel — avrundar en ny ingress 
— ändrar slutet på en notis — kas
tar ned en accent — stryker ett över
flödigt ord. 

Det ropas och skrikes omkring ho
nom som när en sal skall rymmas ut. 
Pressläggningsögonblicket är inne ! 
Han samlar ihop de sista remsorna 
— ringer på pojken . . . och så äntli
gen! 

När han ser upp och möter rum
mets tomma stillhet tycker han sig 
vakna som ur en feberdröm. Han 
blickar ut i stillheten och söker fixe
ra det kaos som nyligen rusat ige
nom hans medvetande —• söker fixe
ra varje händelse för sig. Men allt 
gungar ihop i hans trötta hjärna — 
namn — titlar — olyckor — jobs-
poster — kriser. Han tycker sig stå 
mitt inne i moln av virriga händel
ser, uppiskade från alla jordens hörn 
av världskatastrofens oändliga aldrig 
slutande svans. 

Och med ens känner han efter 
spänningen tröttheten — reaktionen. 
Klockan slår ett i det närbelägna 
kyrktornet, vars konturer smälta i-

hop med midnattsmörkret utanför 
vinternattens svartblå rutor. 

Än en gång ser han sig spörjande 
och eftertänksamt omkring om nå
gonting skall vara glömt, tänder lug
nad en cigarrett och reser sig. Det 
skall bli skönt att gå hem och vila -— 
sova ! 

Därhemma är allt tyst sedan tim
mar tillbaka. En enda liten lampa 
brinner över salsbordet för att väg
leda honom — brinner över smör
gåsbrickan, som väntar med över
bredd serviett. Han lyfter likgiltigt 
servietten, tar mekaniskt en bit kall-
skuret på gaffeln, dricker en mun öl. 
Han är icke hungrig — vill endast 
sova — sova. 

Tyst klär han av sig, släcker lam
pan och tassar in. Djupa lugna an
dedrag fara som fläktar genom det 
mörka sovrummet. Han lägger sig 
ljudlöst för att icke störa henne, 
hustrun, drar täcket över axlarna, 
sträcker ut sig, sluter ögonen och lå
ter domningen gripa sig. Han tvin
gar sig att tänka på ett vajande råg
fält över vilket vinden stryker fram 
— stryker fram — stryker fram, 

, gungande sakta i milda, ljumma 

sommarkårar. Det gula fältet blir 
mindre och mindre — snart endast 
som en liten fjärran ljus oval, kring 
vilken ramen av mörker drager sig 
samman. Slutligen återstår endast 
en liten smal springa av ljus — en 
trådfin gränsstrimma på vilken hans 
själ ännu vacklar mellan vaka och 
sömn. Snart slocknar även den för 
hans medvetandes ögon och han får 
sova — sova — ack, sova ! 

Plötsligt skräller det som ett skarpt 
kanonskott genom hans själ. 

Han sitter ögonblickligen upprätt 
i sängen med vidöppen blick. Hjär
tat bultar, blodet flämtar vid tinnin
garna, pulsarna hamra. 

Skrev han konseljpresident!? 
Vid denna tanke är det som om 

krevaden av en bomb sliter sönder 
hans bröst — varje ax i det gungan
de rågfältet är slungat i atomer ut i 
rymden. 

Han griper sig med brinnande hän
der om de hamrande tinningarna. 

Vad i himlens namn hade han 
gjort! Hade han i brådskan och 
oron skrivit galet och kallat utrikes
minister Schalnikow konseljpresi
dent ! ! ! 
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anhöriga äro villiga därtill, och det 
är ofantliga summor deras underhåll 
kostar. 

Men även om man bortser från den 
ekonomiska sidan av saken äro de en 
tyngande post på samhällets utgifts
sida. De representera ett samlat be
lopp av sorg och lidande från födel
sen till graven, först för deras när
maste, så för dem själva och därefter 
för en var som är olycklig nog att un
der livets gång få något att skaffa 
med dem. De utgöra en börda för 
varje samhälle, som vill arbeta sig 
framåt och uppåt, och som därför har 
full användning för alla spirande 
krafter och rättmätiga krav på att var 
och en av samhällets medlemmar skall 
kunna deltaga i arbetet för det all
männa bästa. 

Det är under sådana förhållanden 
icke att förvånas över att samhället, 
särskilt i vår tid, då kampen för till
varon är så hård, ser sig om efter 
medel att göra denna börda så liten 
som möjligt. 

Djuren och de vilda folkslagen fin
na med lätthet en utväg ur dessa svå
righeter — de döda sina defekta. 
Kulturfolken, vilka hava en djupt rot-
fästad uppfattning att ingen som är 
född av människa skall bringas om 
livet av andra människor, och som 
även i praktiken kunna tillämpa denna 
uppfattning, därför att de — åtmin
stone ännu — hava råd att låta dem 
leva på de andras bekostnad, hava ic
ke denna utväg. Det enda som åter
står att göra är att söka ordna det så, 
att så få sådana defekta individer, 
som överhuvud taget är möjligt, bli
va till inom samhället. 

Här stå vi vid rashygienens ut
gångspunkt : Studiet av de naturla
gar, som ligga till grund för fram
bringandet av alla dessa undermåliga 
individer och kravet på samhället att 
det inrättar sig på sådant sätt, att 
dessa naturlagar icke få tillfälle att 
träda i funktion. 

Man har ernått en viss kunskap om 
de faktorer, som ligga till grund för 
förekomsten av dövstumma och sin
nessvaga och undersökningarne full
följas. Den tidpunkt torde icke vara 
fjärran, då lagen skall förbjuda vissa 
kategorier defekta att ingå äktenskap. 

Det ligger emellertid i öppen dag, 
att, även när man hunnit dit, endast 
ett halft arbete är gjort. Det nästa 
kravet blir att man skall utestänga 
dem från möjligheten att ingå fria 
könsförbindelser. 

Här räcker det ioke med ett för
bud i vanlig bemärkelse. Ingen straff
bestämmelse, om än så sträng, skulle 
kunna upprätthålla ett förbud. För
budet skulle bliva en död bokstav, 
straff är på förhand uteslutet just i-
fråga om de mest utpräglade defekt
formerna : såsom otillräkneliga be
finna de sig utom lagens räckvidd. 

Inspärrning på livstid eller i alla 
händelser så länge fortplantningsför
mågan finnes kvar är en oerhört dyr 
och även grym anordning, och vem 
vågar för övrigt tro, att man skulle 
få alla med eller just de rätta? Sam
hällets onda skulle icke läkas — de
fektskällorna skulle icke utsina in
spärrningarnes sisyfusarbete skulle 
aldrig kunna bringas til! ett slut. 

Så framställer sig som den sista ut
vägen steriliseringstanken, att göra 
de ifrågavarande personerna ofrukt
samma. Metoden är billig, lätt, ofar
lig. Vederbörande behåller sin fri
het — metoden är sålunda också hu
man. Den är elastisk, den kan göras 
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snävare eller vidare och den är full
ständigt effektiv. 

Naturligtvis har saken sina vansk
ligheter. Läkarevetenskapen måste 
klara upp de tekniska svårigheterna 
och avgöra vilka grupper av individer 
det bör bliva fråga om. Lagstiftnin
gen och den administrativa tekniken 
måste skaffa garanti för att man icke 
går för iångt. Allmänna opinionen 
och sunda förnuftet komma att for 
dra att man — särskilt till en början 
— går fram med den största försik
tighet och inskränker (sig till de fall, 
om vilka ingen tveksamhet kan råda. 

Men när allt detta blivit på ett till 
fredsställande sätt klarlagt och ord
nat, finnes det då någon principiell in
vändning att göra mot. sterilisations
tanken? Dessa vansinniga, dessa sin
nessvaga •— finnes det ringaste me
ning i att — som man på en del håll 
gjort — taga till orda för att "deras 
fortplantningsbegär och fortplant
ningsförmåga skola respekteras?" 

Den stora svårigheten ligger i att 
bestämma var gränsen uppåt skall 
dragas. Ju närmare man kommer de 
normala individerna desto större bli
va betänkligheterna. Ty att med be-
rått mod lemlästa en människa för li
vet är likväl en bödelstjänst som in
tet samhälle och ingen av dess med
lemmar vill påtaga sig ansvaret för 
utan de mest tvingande skäl. 

Här blir det endast den yppersta 
sakkunskapen, som får fälla utslaget, 
och ändå kommer nog samhällssam-
vetet att på allt sätt hålla igen. 

Hr Göll påpekar slutligen att de 
egentliga svårigheterna inställa sig 
när man lämnat de sinnessjukas grupp 
och kommer till det dem närmast va
rande skiktet av defekta : förbrytarne. 

Samhället kan behöva skydda sig 
även mot dem, både mot dem person
ligen och mot att deras onda anlag 
går i arv till efterkommande. Härför 
talar rashygieniska skäl och nödvän
digheten att förebygga ett upprepan
de av begångna förbrytelser. 

Denna fråga är dock så komplice
rad att man icke ännu kan skönja 
dess lösning, men vad man kan be
gära är att saken upptages till diskus
sion och underkastas en ingående all 
sidig utredning. 

I den danska tidskriften "Tilskue-
ren" skriver med. d :r L. Schröder 
att frågan om sterilisation av vissa 
slag av brottslingar idke längre låter 
avvisa sig såsom varande överflödig, 
avskyvärd eller dylikt. D:r S. tilläg
ger kategoriskt: "I fråga om sedlig
hetsförbrytare, vissa våldtäktsförbry
tare och i synnerhet våldsförbrytare 
bör sterilisation företagas." 

Med. d :r Tryde skriver i "Politi
ken" att frågan är för litet utredd för 
att kunna exakt bedömas. De upp
lysningar man inhämtat från Ameri
ka, Schweiz och Finland hava icke 
haft synnerligen mycket att säga. 

Ännu en del danska uttalanden fö
religga. Professor Fr. Dahl fäster 
uppmärksamheten på att denna fråga 
står under debatt världen runt och till
lägger för egen del: "Jag skulle be
trakta det som ett framsteg, om man 
även hos oss gåve sig i kast med pro
blemet". — Professor H. Munch-
Petersen och antropologen d :r Sören 
Hansen ställa sig däremot avvisande 
till sterilisationstanken. 

Till sist en redogörelse för en av 
de amerikanska lagarne på detta om

råde. 
Enligjt ljagen av 1912 för staten 

Newyork skall för staten finnas till-

Den faddergåva en kvinna hälst 
skulle önskat sig, on^ hon fått välja, 
och som hon, om hon verkligen er
hållit den, skattar högst är nog — 
skönheten. 

Sannt är också, att utseendet spe
lar en utomordentligt viktig roll i 
fråga om kvinnans framgång i livet, 
vägen må bära till kullerstolen eller 
ut i arbetslivet. 

Men i ett avseende överskattas 
skönheten. Är, som man allmänt 
tror, detta yttre företräde, vilket så 
starkt appellerar till mannens käns
lor och så lätt sätter hans hjärta i 
brand, av samma betydelse, när det 
gäller att hos honom hålla den väckta 
kärleken vid liv? 

. Två kvinnor stå bredvid varandra 
på stranden. Den ena en mycket vac
ker ungdom, en vision i vitt, och in
till henne en kvinna i mogen ålder 
med ett utseende — ja, ett av dfessa 
utseenden, som man icke lägger sär
skilt märke till. 

En ung man, vars blick faller på 
gruppen utbrister i en ton av beund
ran och livligt intresse: Vem är hon? 

Det är endast den vackra han ser. 
Den andra kvinnan existerar inte för 
honom. 

sig för Han har låtit presentera 
visionen i vitt, har bedårats av leen
det som leker kring hennes friska 
mun, av de ljusa lockarna som om
sluta den snövita pannan, av dessa 
ögon, blåa som safirer. De ha talat 
med varandra. Om vad? Han vet 
det ej, men han minns, att det låg 
ett tjusande behag över ordens lätta 
lek. 

En vecka har gått, två, under vil
ka de varit ständigt tillsammans. 
Kanske dock något mindre de senaste 
dagarne. Det har hänt, att han inte 
gått med till dansen, fastän hon va
rit där, och i stället hissat seglen på 
yachten och styrt ut till havs. 

Nu står han på badhusverandan 
och ser henne nere på ångbåtsbryg
gan tillsammans med några andra 
ungdomar. 

Hon 1er —. För första gången tän
ker han icke på hur vackert hennes 
leende är utan på att han aldrig sett 
henne allvarsam, att de aldrig bytt 
ett allvarsord. Hon 1er mot honom 
som mot alla andra unga män, ja, 
på samma sätt som mot alla andra. 
Hennes ögon spegla himlens blå, men 
spegla de också en själ? Vad finns 
bakom denna snövita panna? Tan
kar? Och vad för tankar? Ha de 
talat om annat än nonsens, och när 
han försökt föra samtalet in på andra 
ämnen hur hopplöst tråkig har hon 
inte funnit honom! 

En känsla av olust smyger över 
honom och i stället för att uppsöka 
den skrattande gruppen på bryggan 
går han den långa verandan fram, 
och, iför att komma bort från sig 

själv, slår han sig ned i en stol bred
vid den dam, som den där oförgätli
ga första dagen stod nere pa stran
den bredvid den strålande visionen i 

vitt. 
Han vänder sig till henne med en 

anmärkning och får ett svar som 
överraskar och intresserar honom. 
Plötsligt finner han sig inbegripen i 
ett livligt samtal, vilket fängslar ho
nom och sysselsätter honom länge ef
ter det att han åter kommit för sig 

själv. 
Han har lika litet nu som förut 

observerat hennes utseende, han har 
icke undersökt färgen på hennes ögon 
eller gett akt på hur hon är klädd, 
han vet endast att det varit ett verk
ligt nöje att byta tankar med henne, 
att hon skänkt honom något av vär

de. 
De följande dagarne se honom 

åter i samspråk med henne, den nya, 
under det att den vita visionen syn
bart irriterad rör sig i deras närhet 
och sänder honom sina vackraste le
enden, sina mest strålande ögonkast, 
excellerar i nya charmanta toaletter. 

Allt detta går spårlöst förbi ho
nom, så upptagen är han verkligen 
av denna andra kvinna, som han av 
en tillfällighet förts samman med. 
Han känner trevnad i hennes säll
skap, han behöver icke anstränga sig 
för att vara henne till behag, hon be
gär inga komplimanger, han behöver 
inte tala om banaliteter, utan kan 
välja ämnen som intressera honom, 
Hon har gått seende genom livet, 
hon har bildat sig egna åsikter, som 
hon fritt vågar uttala, och hon har 
nöje av att höra hans. Hon är så 
välgörande öppen och naturlig, hela 
hennes väsende talar om godhet, ide
alitet och medkänsla. Hon är en helt 
ny typ av kvinna för honom. Hur 
hon kan lugna ett upprört sinne ! Hur 
hon kan förminska ned en svår mot
gång till en obetydlighet,, hur hon kan 
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ingjuta mod och tillförsikt ! Vilken 
lycka hennes sympati skänker ! 

Visionen i vitt höjer förvånad 
ögonbrynen och säger till hela värl
den: "Han trettio och hon fyrtio år! 
Det är för löjligt! Hon kommer att 
vara uråldrig, när han ännu är i sina 
bästa år. Om hon ändå såge något 
ut! Det finns ju absolut ingenting 
tycka om hos henne." 

satt ett läkareutskott med uppdrag att 
undersöka det kroppsliga och själsli
ga tillståndet, levnadsloppet och stam
tavlan hos sinnessvaga, epileptiker, 
förbrytare och andra undermåliga 
individer som finnas i hospitalen,'fän
gelserna, förbättrings-, välgörenhets-
och straffanstalterna i staten. Anser 
majoriteten inom utskottet, efter an
ställd undersökning, att sterilisation 
bör företagas för att förebygga till
komsten av en defekt avkomma skall 
så ske. Detsamma vare fallet om 
genom en sådan operation det kropps
liga eller själsliga tillståndet hos en 
defekt väsentligen skulle förbättras. 

Skönheten attraherar, men person
ligheten håller fast. Skönheten viss
nar, personligheten beröres icke av 
tiden. 

Han älskar denna äldre kvinna. 
Icke med sina sinnen men med sin 
själ. 

Hon vet det. Hon vet att tiden 
skall gå och åldern komma utan att 
dock kunna detronisera henne i det 
hjärta som blivit hennes. Hon har 
icke äktat hans sinnen utan hans jag. 
På tusende olika sätt förnimmer hon 
styrkan och oförstörbarheten hos det 
band som binder dem samman. 

För honom är hon icke blott kvin
nan utan även vännen. Kärlek för
enar dem men också vänskap, denna 
den ädlaste av alla känslor, osjälvisk 
uppoffrande, varm och trofast, den 
renaste av de känslor som förena 
människohjärtan. Endast döden kan 
skilja dem åt 

Prosa och poesi. 
Det var en tid, då det låg poesi 

över ett litet potatisland. 
Det var den tiden (måtte den al

drig komma åter!) då vi endast 
tänkte och talade om mat och surro
gat för mat: svinmålla, rabarberblad, 
tistlar, maskrosrötter med mera så
dant. Tänk på den tiden — potatis, 
ren oförfalskad mat, att bli riktigt 
mätt av! Ja, det måste erkännas, att 
då låg det poesi över arbetet i ett po
tatisland, värde i skörden, och de små 
jordlotter, stiäjderna arrenderade ut 
till potatisodlare, voro också ofantligt 
efterfrågade. 

Men nu? Vad betyder ett potatis
land »om några kvadratmeter? Kan
ske en hektoliter potatis à 6 kronor 
hektolitern. Och ett i förhållande 
härtill kolossalt arbete: landet skall 
göras i ordning, potatisen skall sättas 
och kupas ett par gånger, skördas och 
bärgas i källaren, där det troligen 
finns råttor som kalasa på den. Man 
kan se med beundran ut över en stor 
välskött potatisåker, men man kan 
inte råka i hänryckning över åtta 
kvadratmeter potatisblaster, man kan 
inte på lediga stunder sätta sig ned 
därbredvid och fröjdas över sina hän
ders verk. Poesien över det lilla po
tatislandet har totalt försvunnit. 

Det visar sig också för varje år 
allt mindre efterfrågan på städernas 
potatisjord. 'Göteborgs stad får i år 
endast 1,000 potatisodlare och i fjor 
voro de mer än dubbelt så många! 
Förhållandet är helt säkert alldeles 
detsamma på andra platser. 

Men varför bemödar man sig icke 
att hålla det en gång väckta odlare
intresset vid liv, varför söker man 
inte ytterligare stimulera det? Var
för förvandlar man inte de prosaiska 
föga givande potatislanden, som. in
gen vill ha, till livligt efterfrågade 
koloniträdgårdar, dessa vackra, rikt 
givande små täppor, där en stads
människa, som lever sitt liv inom fyra 
väggar och inte har råd att bestå sig 
med sommarvistelse på landet eller 
vid kusten, kan på lediga stunder få 
njuta lite friluftsliv och det hälsogi-
vande, nöjsamma trädgårdsarbetet? 

För-att förstå vad koloniträdgårds
verksamheten betyder för de stads
bor, som kommit in däri, behöver 
man bara en e. m. gå bort och se på 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

erhålla Damer, som vilja bliva 

agenter för förstklassigt, svenskt 

livförsäkringsbolag. 

Denna tidnings annonskon* 

tor anvisar. — Telefon 18070. 

F i n a r e  o c h  o r d i n ä r a  

SKODON 
från landets förnämsta skofabri

ker försäljas till billiga priser i 

Lanner's Skomagasin, 
KORSGATAN 18. 

De 
och 

bästa HÅNDSKÅR 
det rikaste urval 

Drottningg. 24 HANDSKKOMPANIET Tel. 
16379 

SOMMARHATTAR! 
Utsökt fina och vackra. 

Paradis, Cross, Esprit, 
Blommor och Plymgar
neringar synnerligen för-

delaktigt hos 

Hildur Sandegren 

Sommargästen till den lantlige sme
den-tandoperatören : Men människa, 
vad har 'ni gjort?! Ni har inte dra
git ut den rätta tanden. 

Smeden fryntligt : Vänta, vänta, vi 
komma väl till henne också så små
ningom. 

en sådan där koloniträdgårdsanlägg
ning. Vilket friskt och hurtigt liv, 
vilken glädje, vilken god grannsämja, 
vilken beskäftig- flit, vilket glam1 bland 
de lekande barnen! Det är ensamma 
kolonister, icke så få kvinnor, eller 
hela familjer i fullt arbete med att 
snygga upp de små lustiga stugorna 
eller med att göra vårbruket i täppan, 
att gräva, kratta, så och plantera. 
Eller som sitta på bänkarne, skönt 
trötta efter arbetet och med lysande 
ögon se sig omkring på den lilla väl
signade bit jord, som blivit deras. Om 
några veckor skall allt stå i sitt vack
raste flor, fruktträden blomma, de 
spirande grönsakerna täcka sängarne, 
blomsterrabatterna knoppas. Ytterli
gare några veckor och skördandets 
tid skall börja och fortsätta till långt 
ut på hösten. Stora korgar med bär, 
grönsaker, blommor och frukt skola 
gång efter annan bäras hem som det 
rika utbytet av vårens och sommarens 
id. Varje ledig stund skall man vara 
där, vårda, ansa, arbeta, vila och 
njuta. 

En koloniträdgårdsanläggning är 
icke lätt för enskilda personer att 

åstadkomma, i all synnerhet icke.för 
dem som framför andra borde bli 
kolonister — arbetarne. Det behöves 
jord och även pengar till planering, 
stängsel, vägar, vattenledning, lek
platser för barnen m. m. Här böra 
stadsförvaltningarne gripa hjälpande 
in, lämna jord och, som amorterings
lån, försträcka medel till själva an-

'äggningen. 
Det är ett gott företag väl värt 

'iitran. 
Det är otaliga timmar, vilka eljes 

skulle ödslas bort, som här användas 

.till produktivt arbete. 
Det är sammanlagt en betydande 

jordareal, som underkastas intensiv 
odling och förvandlas från åker och 
äng eller ofruktbar mark till rikt av
kastande trädgård. 

Det är stora värden in natura, sow 
här på lediga stunder frambringa» 
till ekonomisk 'fördel för de mindre 

bemedlade hemmen. 
Det har sin betydelse att i v®ra 

samhällen, där missnöjet där nere 

sjuder som en vulkan, stora gruppef 

av medborgare tillföras ett stort och 

varaktigt glädjeämne. 
Det är av betydande värde e 

egendomslöse få en bit svensk j°r 

att som sin egen vårda och hålla kaf-

Det förefaller som skulle de olik3 

samhällenas kvinnliga stadsfullmak 

tige kunna finna en synnerligen lämp 
lig uppgift i att ordna städernas kol° 

niträdgårdsfråga, en tilltalande, e° 
tressant och tacksam uppgift» vafS 

lyckliga lösning skulle tillför-säkj^ 

dem sympati, beundran och erkans 
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Offentliga nöjen. 

prinsessan Olala-
Onsdag, torsdag och fredag 

Barberaren i Sevilla. 

Lorensbergsteatern 
Riddaren av i går. 

Tisdag Premiär: 
oen stora Katarina. 

och 
Leka med elden. 

rauMi 
GBteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och aUtid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Vita Bandet 
Slottsskogen 

MUSIK VARJE AFTON 
av en avdelning ur 

Göteborgs Symfoniorkester. 

Har Ni tänkt 
att prenumerera på "Kvinnornas 
Tidningdenna de svenska kvin
nornas egen röst i prässen, så 
var vänlig och sätt beslutet i 
verkställighet! 

Prenumerera å närmaste post
kontor eller direkt på tidningens 
Expedition Vallgatan 27, Göte
borg. 
PRIS: Helår Kr. 6: — 

Halvår » 3:75 
Kvartal „ 2: —• 

Teaterspalten. 
Stora Teatern 

i Göteborg har, välvilligt assi» 
sterad av vädrets makter, som jagat 
människorna under tak, den gångna 

veckan samlat mycket goda hus med 

Jean Gilberts muntra operett »Prin« 
sessan Olala». Själva handlingen är 

så fjärran från verkligheten, som den 

brukar vara i operetter, men den är 

fyndigt hopkommen och det hela till« 

rättalagt för den publik som älskar 

den starkt kryddade förströelsen. 

Musiken bjuder på många medrycka 

ande melodier både av den svärmiska 

arten och den i vilken det sprittande 

glada humöret manifesterar sig. Ope« 

retten, tillrättalagd för denna teaters 

ensemble av unga goda förmågor, 

blev en stor succès. 

»Prinsessan Olala» står alltjämt på 

programmet utom för aftnarne den 

10—12 maj, då »Barberaren i Sevilla» 

gives för att sedan föras ut på turné 

i landsorten. 

Lorensbergsteatern i Göteborg 

har likaledes under den gångna 

veckan givit livsglädjen spelrum på 
sin scen genom framförandet av ung« 

raren Herzeg Ferenç's eleganta ko« 
medi »Riddaren av i går». Denna 

pjäs faller eller segrar med den kvinn« 

liga huvudrollen, och här där den 

anförtrotts åt en sådan utomordentlig 

kraft som teaterns gäst Pauline Bru« 
nius blev det en fullständig och ly« 

sande seger. 

Nästa program upptar »Den stora 
Katarina» och »Leka med elden». 

Premiär den 9 maj. 

Biografteatern Palladium 

i Göteborg ger innevarande vecka 

ett amerikanskt lustspel. »Pappas 
ungdomssynd», en filmad teaterpjäs 

av F. H. Maltby. Händelsen utspe« 

'as i Amerika med alla de tries och 

överraskningar som de bästa ameri« 

kanska fiimalstren ha att bjuda på. 

Folk som aldrig trampa 
ut barnskorna. 

Barn sakna sinne för proportioner. 
De roas av bagateller och sörja över 
småsaker. De kunna försjunka i 
tungsinne över ingenting och explo
dera av skratt utan begriplig orsak. 
Och deras håg står ständigt till för
ströelsen, leken, nöjet. Men sådana 
de äro, oberäkneliga, tämligen oför
nuftiga med snabba och omotiverade 
lynnesskiftningar, lika snara till tå
rar som till löjen, roa och tjusa de 
oss. När vi fått nog av deras naivi
tet och känna oss trötta på dem kun
na vi tysta dem och skicka dem till 
barnkammaren. 

Men när vi möta samma barnsliga 
väsende hos vuxna bereder det oss 
icke samma nöje. 

Det naturliga tyckes vara, att män
niskor skola tilltaga i visdom med 
åren, men faktiskt är det ganska gott 
om folk, som aldrig trampa ut barn
skorna. De kunna förskaffa sig bok
liga kunskaper, utbilda sig för ett yr
ke, på grund av relationer eller till
tagande ålder avancera till rätt så 
viktiga poster, bliva fäder och möd
rar och få en viss värdighet över sig, 
men i fråga om sin ställning till och 
sin uppfattning av livet stå de i stort 
sett kvar på den minderåriges stånd
punkt. 

I likhet med barnet sakna de sinne 
för proportioner. De tillmäta ofta 
rena oväsentligheter den största be
tydelse, de roas av skräpsaker, taga 
bagateller tragiskt. För dem är all
varet något obehagligt, löjligt eller 
dumt o. nöjet, tidsfördrivet, tillfreds
ställelsen av kroppens njutningsbe
gär det förnämsta i livet, det som 
ger tillvaron dess värde. 

Dessa fullvuxna barn leva och rö
ra sig i en värld av bagateller. Vad 
de intressera sig' för är bagateller, 
vad de tala om är bagateller. Vad 
som sysselsätter dem är det egna ja
get, dess småbekymmer och små
krämpor, kläder och moder, bordets 
nöjen, andras privatangelägenheter, 
sporten med dess rekord, litrarnes 
mångfald och allt detta icke i förbi
gående som något av underordnad 
betydelse utan som det vilket ger da
garne månaderna, åren dess vikti-o j ' 

gaste innehåll. Det är människor som 
aldrig fråga sig: Varifrån kommer 
jag, varthän går jag, människor, som 
leva sitt liv glömska av att det bred
vid deras värld av bagateller finns 
en annan och mäktigare värld av ve
tande, av kultur, av verkligheter, av 
arbete och ansvar. 

Ansiktet. 
Hon ser sig i spegeln, låter blic

ken prövande glida över dragen och 
sänker den till sist sökande i ögonens 
djup. 

Detta är hennes ansikte sådant 
som människorna se det, men visar 
det henne sådan hon verkligen är? 
Bär icke hon och alla en mask, som 
medels ett lätt minspel, en glimt i 
ögat får just det uttryck stundens 
förhållanden påkalla: artighet, vän
lighet, älskvärdhet, deltagande, upp
riktighet och allt vad gott är. Men 
ger denna mask henne själv? Speg
lar den hennes tanke- och känslo
värld? Eller döljer hon sig bakom 
den, rädd att utlämna sig åt om
världen sådan hon i verkligheten är? 

Och hurudant ser då det ansikte 
ut, som hennes inre människa bär? 

Genom en idéassociation springer 
hennes tanke över till en roman av 
Oscar Wilde. En ung man, ännu 
obesmittad av livet får sitt porträtt 
målat. Det blir i detta porträtt och 
icke i hans eget ansikte, som hans 
känslor, sinnesrörelser, önskningar, 
tankar och upplevelser rista sina out
plånliga tecken. När han några tim
mar efter porträttets fullbordande 
återser det, är det förändrat. Han 
har haft en upplevelse, han har i va
let mellan en god och en ond gär
ning valt den onda —. En rysning 
genomilar honom — redan nu är det
ta porträtt sådant, att det icke bör 
ses av någon annan. Han gömmer 
det i ett avsides tillstängt rum. En
dast sällan vågar han uppsöka det 
och blicka in i detta allt fruktansvär
dare, av laster och synder fläckade 
ansikte, i vilket han ser speglas sitt 
inre, sitt verkliga jag — sådant det 
under livets ifortgång utvecklar sig. 
Fasan stegras, tills han en dag lyfter 
dolken mot bilden, mot sig själv. — 

Åter glider hennes blick över spe
gelbilden och sänker sig frågande ned 
i ögonens djup. 

Hennes verkliga ansikte? 
fi.ro också dess drag härjade och 

vanställda, stämplade av låga böjel
ser och handlingar? 

Eller illumineras och förskönas det 
av en vilja till det goda? 

Den mask hon nu bär, odh vilken 
hennes ©gen blick knappast förmår 
genomtränga, skall en gång falla med 
det jordiska höljet, ooh hennes verk
liga ansikte hlottas. Skall hon då fri
modigt våga lyfta det, eller skall hon 
bävande av blygsel söka dölja det? 

5. A. 

Var god 
R E K O M M E N D E R A  

Kvinnornas Tidning 
TILL EDRA VÄNNER! 

AFORISMER 
Om sin nästa skall man tala så 

litet som möjligt; ty det som man 
börjar i gott slutar ofta i ont. Vår 
nästa är ett glas som lätt går sönder, 
om man för ofta tager det i handen. 

Magdalena de v Pazzi. 

* 

Att sända glädje i själarna är e-
gentligen mitt käraste nöje. 

H. F. Amiel. 

Bildade äro vi icke i den mån vi 

äro lärde, utan i den mån som en 
självständig genomgripande, inom 

sig själv sluten och överensstämman

de utveckling av människans ädlaste 

anlag gått för sig inom oss. 
Es. Tegnér. 

* 

Om vi genomgå kretsen av våra 

vänner, finna vi, att var och en av 
dem fyller en särskild roll i vårt liv. 

T. A. Ritter. 

Insändarnes spalt 
Kvinnans lämplighet som 

underrättsdomare. 
(Ett apropos till art. med ovanstående 

rubrik i n:r 17). 

Man behöver nog icke ta sig allt 
för djupt av olycksprofetiorna om 
kvinnornas bristande lämplighet som 
domare. Man kan ju blott dra sig till 
minnes alla de befängda hypoteser, 
som under rösträttsstridens dagar 
uppställdes om kvinnors omöjlighet 
som riksdagsledamöter och vilkas o-
vederhäftighet man knappast behö
ver påvisa nu, då man till och med 
i en högertidning kan få läsa ett så
dant omdöme som : "Det enda för
nuftiga yttrandet i debatten fälldes 
av en kvinna". 

Nog sagt, i en framtid då kvin
norna i någon mera avsevärd ut
sträckning kommit i utövning av 
domarkallet, kan man helt säkert le 
ett olympiskt leende åt det mer eller 
mindre subjektiva känslotänkande, 
som nu präglar motiveringarna till 
ärevördiga ämbjetsverks ängsliga 
avstyrkanden i fråga om kvinnors 
tillträde till domarbanan. 

I ett avseende är kvinnan redan 
för närvarande icke blott i hög grad 
lämplig som domare utan kan till och 
med sägas vara nödvändig, och det 
är i familjerättsmål. För den rätta 
tillämpningen av en lagstiftning, vil
ken, som fallet är med vår nya gif-
termålsbalk, principiellt tar avstånd 
från den s. k. "dubbelmoralen", for
dras utan tvivel, att även den kvinn
liga uppfattningen får göra sig gäl
lande. Fråga är om icke lagstiftaren 
borde ha tagit steget fullt ut i detta 
avseende och i giftermålsbalkens be
stämmelser om rättegång i äkten
skapsmål inryckt en föreskrift om, 
att vid behandlingen av dessa mål 
med rätten skulle adjungeras en el
ler flera (företrädesvis då juridiskt 
.bildade) kvinnor. Helt säkert skulle 
kvinnans naturliga takt och finkäns
lighet vara av stort värde för de 
människor, som nödgas prisgiva åt 
offentligheten sina intimaste familje
förhållanden. 

Även i sådana brottmål, där kvin
nor på ett eller annat sätt äro inblan
dade, borde det ovillkorligen finnas 
kvinnliga bisittare i rätten. Man tor
de kunna våga det påståendet, att det 
kvinnliga inflytandet här skulle mot
verka ett schematiskt och schablon
mässigt avgörande av rättsfrågor, på 
vilka kanske en individs hela väl eller 
ve äro beroende, och sålunda även i 
lagens bokstav ingjuta livets anda 
och friskhet. 

Iuris Studiosa. 

Sport för 
flickor, 

"Sport för flickof" var ämnet för 
en diskussion, som nyligen hölls i 
London inom en sammanslutning av 
skolläkare. 

Doktor Alice E. Sanderson, läka
re vid Ladies' College, Cheltenham, 
vände sig därvid med styrka mot an
tagandet, att de mera ansträngande 
slagen av sport såsom cricket, hockey 
och dylikt äro skadliga för den kvinn
liga ungdomen. 

Doktor Sandersons erfarenhet går 
i motsatt riktning. Friluftsliv och 
kraftig motion göra, som var man 
vet, gossarne friska och starka. Det 
ligger i sakens natur, att de även för 
flickorna betyda hälsa och kraft. Vid 
Ladies' College upptar dagsschemat 
en eller en och en halv timmes i-
drottslekar utomhus. Flickorna kom
ma tillbaka från lekfältet med röda 
kinder, klara ögon, uppfriskade och 
muntra till sinnes, hungriga som var
gar. Och att märka är att de äro så 
roade av saken att de använda även 
sin lediga tid till friluftssport. De
ras hälsotillstånd är förträffligt och 
sjukdom ett nästan okänt begrepp. 
Lekarne övervakas givetvis, och man 
drar försorg om att medlemmarne av 
de olika leklagen hava ungefär sam
ma kroppsstyrka. Detta för att före
bygga att de svagare skola överan
stränga sig i tävlan med de starkare 
kamraterna. 

De hysta farhågorna att idrottsle
kar, förenade- med stark kroppslig 
ansträngning, menligt inverka på flic 
korna med hänsyn till deras blivan 
de moderskap äro helt säkert full
ständigt grundlösa. Man har velat 
göra gällande, att kvinnor med en 
genom sportövningar kraftigt utveck
lad fysik bliva mödrar till klena barn. 
Ingenting finnes som kan styrka ett 
sådant antagande, vilket ju står i 
uppenbar strid mot naturens lagar. 

Doktor Sanderson ville försvara 
sporten och idrotten icke blott för 
flickor i skolåldern utan även för den 
vuxna kvinnan. I sin praktik har hon 
funnit, att nervositet är en plåga som 
nästan aldrig besvärar dem, som re
gelbundet ägna någon tid åt sport 
och idrott. 

Qtatt 
går disken undan, om man tager 
en smula Tomtens Tvättpulver 

i diskvattnet. 

GÖTEBORG 
KUXQV1ST-NOKDEKBORG 

ABU.. VICTORIA-TEATERN 1 ta UPP 

* CRETONNE Vt»! 
i såväl 

modärna 

som i 

h  i  s t o  r i s  K a  

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

Verkligt; låga priser. 

Ensamjungfru 
önskas av liten familj att medfölja 

till landet. Bör vara kunnig i mat« 

lagning. Platsen gäller endast 1 

Juni —31 Aug. Lämplig plats för 

jungfru, vars herrskap reser utrikes 
i sommar. Vidare besked pr telefon 
18070. 

Det var väl. 

Herr Lindemann är nervös och o-
tålig, och när han klär sig, råder en 
något upprörd stämning i sängkam
maren. Än kan han inte hitta hals
duken, än är det vänstra skon, som 
gömt sig, än passar kragknappen på 
att halka ur hans oskickliga fingrar 

och med lätta skutt kila i de omöjli
gaste hörn. Fru Lindemann, som 
värje morgon måste bevittna denna 
kamp, fick en ljus idé. Hon rådde 
mannen att taga knappen i munnen 
tills han just var färdig att placera 
den i kragen. 

Nästa morgon förskräcktes hon ge
nom ett våldsamt gurglande och stö
nande. Hon störtade fram och ropa
de : "Vad i all världen står på?" 

"Nu är det färdigt", sade Linde-
tnann, "jag slök- knappen." 

Med en lättnadens suck sade fru 
L. : "Då vet du åtminstone var den 
finris." 

N O R N A N  
är och förblir den bäsla sy
maskinen. Hållbar (10 års 
garanti), lätt o. tystgående, 
syr oöverträffad vacker 
linneaöm. Stoppar o. bro
derar. Modern, elegant 
utstyrel. Billigt pris. För
månliga betalningsvillkor. 
Besök vår utställning eller 

tillskriv oss. 

Nornans Symaskins Verkstads A. B. 
Göteborg. 

Ju 

Tidningen Form och Färg an« 
ordnar dagarne den 8—14 maj en 
utställning i H. T.=Centralen i Gö« 

teborg, omfattande hantverk och konst« 
slöjd, vävnader, möbler, lampskärmar 

' textil, sidenmålning, bokband, ke« 

ramik, smide i silver, järn och kop« 
par. 

Original för Kvinnornas Tidning 
av En journalist. 

Det är timmarna 'före prässlägg-
ningen. 

Han sitter under redaktionslam
pan och saxar ooh rubricerar, klip
per och skriver. Telefoner ringa i 
angränsande rum, röster ropa, 
skrika, steg trampa oavbrutet 
brådskande fram och åter i korri
doren utanför. 

Varje stund produceras nya 
remsor i manuskriptkorgen (bred
vid honom. Luften skälver av 

spänning — av oro. 
Sista ministerkrisen? — Stort 

uppror i Tracien! — Lloyd George 
— Wirth — Ebert — Krestinskij . . . 

På • den sönderbrutna, kaotiska 
världskartan defilera tidens rykt
barheter utan rast och ro förbi 
hans trötta, brinnande ögon. 

Telefonen, telegrafen vräka oav
brutet ned nytt material på hans 
bord. Titlar — namn — uppror 

— kriser — ohyggligheter, på vil
ka hans penna undan för undan 
sätter sensationens färg och spets. 

Redaktionssekreteraren passerar 
rummet. Nervösa flammor brinna 
på hans kinder och i hans blick. 
Han kastar en ledare på hordet 
och utbrister innan han går: 

..Vi få skynda på med de sista 
telegrammen! Sätteriet väntar. 

Han skriver och skriver. Skri
ver med den ena handen och gri
per med den andra efter telefonen, 
som gång på gång ger brådskande 
skarp signal. 

Pennan flyger fram över arken 
med sekunderna, minuterna, saxen 
blixtrar, gummipenseln fäster i 
brinnande fart klippen på remsor
na. Utan att se upp kastar han 
högar av manuskript i famnen på 
korrekturpojken, som löper som 
en liten demon från rum till rum 
och samlar ihop material till den sto
ra drake, som efter proceduren i 
tryckpressen går ut som en makt 
över världen. 

Klockan går och går. Slår ! Han 
rafsar ihop de allra sista telegram
men. Tvingar sin utjagade hjärna 

in i en helt ny tankegång — ändrar 
ett felstavat namn — tillfogar en ute
glömd titel — avrundar en ny ingress 
— ändrar slutet på en notis — kas
tar ned en accent — stryker ett över
flödigt ord. 

Det ropas och skrikes omkring ho
nom som när en sal skall rymmas ut. 
Pressläggningsögonblicket är inne ! 
Han samlar ihop de sista remsorna 
— ringer på pojken . . . och så äntli
gen! 

När han ser upp och möter rum
mets tomma stillhet tycker han sig 
vakna som ur en feberdröm. Han 
blickar ut i stillheten och söker fixe
ra det kaos som nyligen rusat ige
nom hans medvetande —• söker fixe
ra varje händelse för sig. Men allt 
gungar ihop i hans trötta hjärna — 
namn — titlar — olyckor — jobs-
poster — kriser. Han tycker sig stå 
mitt inne i moln av virriga händel
ser, uppiskade från alla jordens hörn 
av världskatastrofens oändliga aldrig 
slutande svans. 

Och med ens känner han efter 
spänningen tröttheten — reaktionen. 
Klockan slår ett i det närbelägna 
kyrktornet, vars konturer smälta i-

hop med midnattsmörkret utanför 
vinternattens svartblå rutor. 

Än en gång ser han sig spörjande 
och eftertänksamt omkring om nå
gonting skall vara glömt, tänder lug
nad en cigarrett och reser sig. Det 
skall bli skönt att gå hem och vila -— 
sova ! 

Därhemma är allt tyst sedan tim
mar tillbaka. En enda liten lampa 
brinner över salsbordet för att väg
leda honom — brinner över smör
gåsbrickan, som väntar med över
bredd serviett. Han lyfter likgiltigt 
servietten, tar mekaniskt en bit kall-
skuret på gaffeln, dricker en mun öl. 
Han är icke hungrig — vill endast 
sova — sova. 

Tyst klär han av sig, släcker lam
pan och tassar in. Djupa lugna an
dedrag fara som fläktar genom det 
mörka sovrummet. Han lägger sig 
ljudlöst för att icke störa henne, 
hustrun, drar täcket över axlarna, 
sträcker ut sig, sluter ögonen och lå
ter domningen gripa sig. Han tvin
gar sig att tänka på ett vajande råg
fält över vilket vinden stryker fram 
— stryker fram — stryker fram, 

, gungande sakta i milda, ljumma 

sommarkårar. Det gula fältet blir 
mindre och mindre — snart endast 
som en liten fjärran ljus oval, kring 
vilken ramen av mörker drager sig 
samman. Slutligen återstår endast 
en liten smal springa av ljus — en 
trådfin gränsstrimma på vilken hans 
själ ännu vacklar mellan vaka och 
sömn. Snart slocknar även den för 
hans medvetandes ögon och han får 
sova — sova — ack, sova ! 

Plötsligt skräller det som ett skarpt 
kanonskott genom hans själ. 

Han sitter ögonblickligen upprätt 
i sängen med vidöppen blick. Hjär
tat bultar, blodet flämtar vid tinnin
garna, pulsarna hamra. 

Skrev han konseljpresident!? 
Vid denna tanke är det som om 

krevaden av en bomb sliter sönder 
hans bröst — varje ax i det gungan
de rågfältet är slungat i atomer ut i 
rymden. 

Han griper sig med brinnande hän
der om de hamrande tinningarna. 

Vad i himlens namn hade han 
gjort! Hade han i brådskan och 
oron skrivit galet och kallat utrikes
minister Schalnikow konseljpresi
dent ! ! ! 



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

• A. B. Fors Ullspinneri i Nyköping. 
I utbyte erhållas präktiga och varma' 
Filtar, Tyger, Stickgarner m. m 

insänder alltid sin ull och sitt förslitna stickylle till A Agenter på de flesta platser i landet 

Hvarje omtänksam husmoder 
Lilla Greta: — Hur skall jag kun

na veta, när jag är stygg? 
Mamma : — Det talar 'samvetet om 

för dig. 
Greta : — Det är inte ,så noga med 

vad samvetet säger till mej, men ta
lar det om det för mamma också? 

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. 

Nervositet. 
m. 

Den stora betydelsen av andnings
rörelser. 

Den mest lugnande och stärkande 
av alla övningar för nerverna består 
i djup och rytmisk andning och i röst
övningar i samband därmed. En nerv
sjukdom ger sig mera till känna ge
nom rösten än genom något annat 
uttrycksmedel hos både män och kvin
nor. Det tycks ibland, som om nyttan 
av alla lugnande och "avspännande" 
medel närmast bestod i förmågan att 
kunna andas 'bättre. När vi andas in, 
uppstår ett tryck på varje del av 
kroppen och i följd därav en reak
tion vid utandningen, och ju mera 
passiv kroppen äi, då vi taga våra 
djupa andetag, desto friare och lugna
re kan hela blodcirkulationen försiggå. 
Naturligtvis hämmas cirkulationen av 
all sammandragning i muskler och 
nerver, och å andra sidan ökar all 
hämmad cirkulation nervspänningen. 
För var och en, som lider av "ner
ver" i högre eller mindre grad, skulle 
det med säkerhet vara till stor hjälp 
att använda en halv timme varje mor
gon till att ligga raklång på ryggen 
så slak och tung som möjligt och se
dan öva sig i att taga lätta, lugna och 
rytmiska andetag, långa och korta. 
Försök att ha hela kroppen så slapp 
och mottaglig, att den liksom öppnar 
sig för luften, då du andas in, och 
sluter sig, då du andas ut, som om 
den vore en gummiblåsa. Naturligt
vis tar det tid, att komma därhän, men 
det uppfriskande nervlugnet skall sä
ker-: komma, om experimentet upp
redas regelbundet länge nog, och med 

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

WILKES 
HATTAR 
O b s! Garantimärke 
medföljer varje hatt 

•tiden slooflja vi nag -lilka .litet <vilja sak
na våra andningsövningar som vår 
m:'idag. 

Efter varje längre andningsövning 
måste vi ta en kort vila. Det är vik
tigt att börja andningarna lätt och 
sakta, att fortsätta på samma sätt 
och att göra ombytet från in- till ut-
andning så omärkligt som möjligt — 
hela tiden med kroppen lös och slak. 

För kortare andningsrörelser kan 
man räkna till tre eller fem vid både 
in- och utandning, tills man vant sig 
vid denna rytm och sedan kan fort
sätta utan räkning. Om vi ej ha så 
mycket som en ledig halvtimme till 
vårt förfogande, så kunna vi öva oss 
med andningsrörelser, under det vi 
gå. Det är underbart, hur ofta vi 
upptäcka ansträngning och spänning 
i vårt sätt att andas, och vilken vila 
det medför att andas tillräckligt lätt. 
Vi få beväpna oss med tålamod och 
beräkna, att vår förkovran kommer 
att gå - långsamt, därigenom att för
bättringen hos sjuka nerver alltid går 
fram och tillbaka. Men vi måste in
rikta vår viljekraft på att efter varje 
bakåtskridande söka komma ett stycke 
längre framåt än förut. Om vi vilja 
ha någon nytta av dessa andningsrö
relser, så måste vi, för var gång som ett 
nervprov kommer, söka kvarhålla det 
intryck av lugn frihet, som de åstad
komma, och möta omständigheterna, 
personen eller plikten med lugna "ner-
spända" nerver. 

Det viktigaste. 

Det kanske blir svårt i början, men 
vi skola säkert komma därhän, om vi 

stadigt arbeta för detta mål, ty det är 
ju Guds egen lag, som vi lära oss att 
lyda, och den lärdomen kommer oss 
att ständigt allt bättre kunna fatta, 
vad förtröstan på Gud verkligen är. 
Det finns ingen förtröstan utan lyd
nad, och en förnuftig lydnad föder 
förtröstan. Nerverna beröra själen å 
ena sidan och kroppen å den andra, 
och vi måste sträva efter frihet för 
själ och kropp att följa både fy
siska och andliga lagar för deras häl
sa. Om vi ej komma ihåg, att vi all
tid måste befinna oss i en barnsligt 
beroende ställning till Gud, så blir den 
bästa nervträning endast ett bekvämt 
sätt att få vara självisk. 

Och nu till sist ett kort samman
drag av allt detta : "Om man alltså 
vill bli fri från nerver, så -bör man 
lära sig att verkligen vila, när man 
vilar, och att arbeta utan onödig an
strängning, när man arbetar, lära sig 
att lägga bort det andliga motstånd, 
som förorsakar "nerverna", och som 
ger sig uttryck i harm, oro, häftighet, 
otålighet eller medlidande med en 
själv. Man bör ej äta annat än nä
rande föda, äta den långsamt och 

mm». 
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G A R D I N E R  
Största urval. — Lägsta priser. 

A.-B. CARL JOHN 
KUNGSTORGET 2. 

N, 

Johnny har på grund av en lättare 
förkylning förbjudits att ibada. Han 
går emellertid neråt stranden, och 
när Ihan komimer tillbaka, vittnar hans 
våta peruk om att han överträtt för
budet. Faderns käpp kommer fram 
i en hast. 

— När jag kom ner till stranden, 
försvarar sig Johnny, kom det plöts
ligt en sådan väldig frestelse över 
mig, att jag absolut inte kunde stå 
emot. 

— Så-åh? Så-åh? säger pappa. 
Och baddräkten, som du håller bak
om ryggen ? ?! ! 

— Ja, den tog jag ju med mig 
ifall frestellsen skulle komma över 
mig. 

Herr Kvist : — Är 'fru Blad också 
anfäktad av vidskeplighet? Om ni 
bjuder främmande, är ni då t. ex. 
rädd att ha 13 till bords? 

Fru Blad: — Dödligt! — Ha vi 
mer än fem gäster till en middag går 
nämligen kokerskan. 

Domaren : — Återigen står ni här 
anklagad för att hava varit svår mot 
er hustru. Kan ni inte leva tillsam
mans utan sådana här uppträden? 

Den anklagade med känsla och 
övertygelse : — Helt visst ! Helt 
visst! Men inte å vara lycklig! 

Tänk så lätt aluminiumkärlen återfå 
sin silverglänsande yta, då de poléras med 
''Zelos Aluminiumputs". 

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

FRIDA SCHRÖDERS 
Mode- och Kortvaruaffär 

Telefon 3779 HAGA NYGATAN 12 Telefon 3779 

Nyheter för Vår- & Sommarsäsongen inkomna i smakfulla modeller till billiga priser. 

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. 

T0T DAMBLUSAR, 
Klädningar och Kjolar köpes bäst och 

billigast i 
O. F. Hultbergs Blusaffär, 

Husargatan 40. 
Konfirmationsklädningar från 12.50 till 

högre priser. 

Husmödrar 
När Ni lägger in 
sill eller grönsaker 
använd då endast 

Vinägrons 
Ättiksprit. 
Marknadens billi
gaste. — Numera 
oöverträffad i kva
litet och styrka 

tugga den väl. Andas den friskaste 
luft man kan, andas in den djupt, 
lugnt och rytmiskt. Skaffa sig så 
mycket frisk, stärkande motion som 
möjligt. Utföra sitt dagliga arbete 
så väl som det står i ens förmåga, 
koncentrera sin uppmärksamhet så 
helt och hälst på strävan att bli frisk 
både för sitt arbetes och för andra 
människors skull, att man inte har 
någon tanke på att beklaga sig över 
sin sjukdom. Att veta med sig, att 
allt detta syftar till en allt mera hän
given och förnuftig lydnad för och 
förtröstan, till den Gud, som givit oss 
livet. 

Det finns många roliga historier om 
framlidne polismästare Raalb i Upp
sala. Här är en av de bättre: 

I Uppsala inträffade rätt ofta, att 
pojkar ramlade i Fyrisån och drunk
nade. Polismästare Raab begärde då 
av stadsfullmäktige, att ett skydds
räck skulle uppsättas på den plats, 
där de flesta drunkningarna förekom
mit. 

Fullmäktige beviljade anslaget och 
läto uppsätta räcket, och en tid efter
åt avgav Raab en rapport om resul
tatet. Det var en prydlig rapport, en 

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 Jgorsgata» 15 

Alla slags kopparslageriarbe-
ten utföras. Förtenningar 
verkställas med kemiskt rent 
tenn. = 

Johnson & Carlson, - -ré? Husargatan 24. 
4111. — 

B. M. KIHLGREN 
M ÖBELAF FÄfl & TAPETSERARE VERKSTAD 
Kungsgatan 7, Göteborg. Telefon 210 42. 
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Möbler för Matsal, Sovrum, Herrum 
samt enstaka möbler av alla slag. 

Möbler omstoppas och renoveras å egen 
verkstad. — Allt till billigaste priser. 

verklig kurialstilens blomma, och den 
slöt på följande sätt: 

får jag alltså till hrr 
stadsfullmäktiges kännedom meddela, 
att. sedan bemälda skyddsräck upp
satts, antalet'î'c£é> drunknande pojkar 
avsevärt tilltagit." 

* 

När en kvinna behöver sympati 
önskar hon någon, som gråter med 
henne, när en man är i samma belä
genhet vill han ha någon som kan 
svära med honom. 

* 

En hustru finner aldrig sin man 
oresonligare, än när (han vill, att hon 
skall ta reson. 

Tack! 
Till alla dem, som så välvilligt ge* 

nom arbete,gåvor och inköp vid Caritas' 
försäljningen å Sjuksköterskehemmet 
bidragit till det oväntat vackra resuh 
tat, som sätter Caritassystern n:r 3 i 
stånd att tills vidare fortsätta sitt ars 
bete, hembäres härmed det allra var> 
måste tack. 

Göteborg den 4 maj 1922. 

Å Caritas' vägnar: 

Anna Lönnerblad. 

Oi 

^j0rnas Ång^etX 

På två dagar (icke mera) 
framkallas och kopieras plåtar och film. 
Förstklassigt arbete — vanliga priser. In
ramningar samt kontnärligt utförda Försto
ringar till billiga priser. 

HILDING CARLSSON, HUSARQATAN 23. 

Synnerligen gott Si'S* 2 
Enkas, Sthlm, DELIKATES S BRÖD är. 
Prova blott! 

Manufaktur och förstklassigt damskrädderi 
ÖSTRA LARMGATAN 14. 

Beställningar utföras av dräkter, kappor och kjolar samt barnkläder. — Stort lager av 
moderna tyger för säsongen. Egna tyger mottagas. Absolut billigaste priser. 

ANNA KULLBERG. Obs.! Adr.: Östra Larmgatan 14 

Han trycker händerna fastare om
kring pannan och försöker draga sig 
till minnes —• mana fram bilden av 
telegrammet — papperet — sin egen 
stil — varje minsta detalj från sin 
behandling av detta sista kvällstele
gram, som plötsligt dykt fram ur det 
kaotiska molnet av händelser och 
ställt sig som en ond) aning inför hans 
själ. Och nu ser han tydligt hur det 
står där i en väldig jätterubrik: 
KQnseljpresident Schalnikow. 

Han kan plötsligen icke andas. Ån
gestsvetten pärlar på hans panna, 
kramar ihop hans strupe. Vart han 
vänder sig i mörkret ser han med fa
sansfull klarhet det långa ordet — 
springande stapeln på K:et, vilken 
liksom tryckt sig fast på hans nät
hinna. 

Och han prövar jämförande, i ett 
sista hopp. Kunde han ha skrivit U 
i stället — U — U — Utrikesmini
ster? Nej, omöjligt! I denna stund 
tycker han sig aldrig någonsin ha 
skrivit detta ord. K hade han skri
vit — K — K — K — Konseljpresi
dent. 

Han är med ens övernaturligt va
ken. Hjärnan strålar av ett inten

sivt ljus som om tusende brinnande 
lampor plötsligt utsänt sitt eldhav 
över den. Ooh i detta eldhav tronar 
som ett väldigt namnchiffer ordet : 
Konseljpresident. 

Det står på himlen, på haven, på 
husväggarna. I morgon skall hela 
världen ha sett det. Han ser huru 
prässarna, som redan sedan någon 
timme tillbaka varit i full gång, pro
ducerat fram det i tusentals exem
plar. Han ser'hur de med svindlan
de hastighet slå ned ark efter ark 
och tycker sig schavottera under var
je nytt slag. Han ser en hel stab av 
människor falsa, bunta, packa, skic
ka, bära ut upplagan, ser tågen ånga 
i väg åt alla väderstreck med den tid
ning, vari hans felaktiga uppgift står. 
Han hör pojkarna ropa ut den på ga
torna, ser folk öppna den — och 
studsa — studsa och le ... 

Konseljpresident Schalnikow ! 
Och leendet sprider sig från mun 

till mun — från människa till män
niska — över landsbygd och städer 
tills hela riket skrattar — skrattar 
hånleendets, skadeglädjens försmäd • 
liga skratt. 

Konseljpresident Sdhalnikow! 

Han hör det olycksaliga namnet 
på alla gator — i alla spårvagnar — 
i alla lokaler — i telefontrådarna ö-
ver landet — i telegrafkablarna över 
världen. 

Konseljpresident Schalnikow ! 
Med ett dovt stönande springer 

han upp. Kläderna — sängen — vi
lan bränna honom. Han måste ut — 
måste tillbaka till redaktionen — 
kasta sig emellan de slamrande präs
sarna — häjda upplagan — vinna 
rättelse. 

Med darrande iskalla händer fam
lar han efter sina kläder. Han fry
ser så att han hackar tänder. Svet
tas och fryser. Efter en stund står 
han åter på gatan. Står — nej halv
springer, med långa steg, flämtande 
hjärta och hamrande tinningar. Nu 
fryser han icke. längre, i hans ådror 
flyter sjudande lava i stället för blod. 

Han störtar in på redaktionen. På 
en soffa ligger nattvakten och sover. 
Det elektriska ljuset brinner här och 
där över öde rum. Han tar en gen
väg över ett rum intill sitt eget. På 
bordet ligger ett första avdrag, ännu 
fuktigt och doftande av trycksvärta. 
Han sliter upp det och håller andan. 

Det svartnar för hans blick. Där 
står: Konseljpresident. 

Han skyndar vidare in i sitt eget 
rum för att omedelbart ringa ned till 
tryckeriet. Även på hans bord lig
ger ett nummer, färskt och fränt. 
Febrilt tar han upp och skakar ut det 
för att övertyga sig än en gång. Det 
surrar till i hans hjärta som om en 
sträng brustit. 

Där står i tydliga jättebokstäver 
för hans ögon : Utrikesminister 
Schalnikow. 

Han känner icke längre golvet un
der fötterna. Ilar ut i det yttre rum
met och griper det första exempla
ret. Griper det — jämför och blir 
stående som förstenad. 

Nu står även där med stora svarta 
bokstäver : Utrikesminister Shcalni-
kow. 

Han stirrar i outsäglig häpnad på 
ordet, läser det gång på gång, stry
ker över det med fingret. Det står 
kvar — står tydligt och klart så att 
han kan stava till varje bokstav: U-t-
r-i-k-e-s-m-i-n-i-s-t-e-r. 

Han står orörlig, undrande, svind
lande och frågande. Var hade han 
fått konseljpresident ifrån? Hur ha

de han kunnat se något som icke 
fanns där? Satt bilden från de mar-
terande synerna i natten så fast i 
hans näthinna att den överfördes på 
papperet liksom bilden àv vissa geo
metriska figurer kunna transporteras 
på en vägg eller ett tak sedan man 
en tillräckligt lång stund oavbrutet 
betraktat dem. Var detta samma fe
nomen ? 

Han lägger tidningarna bredvid 
varandra -för att jämföra och över
tyga sig än en gång. 

Det står rätt. 
En lättnadens suck lämnar ofrivil

ligt hans bröst. Men med denna suck 
är det även som om spänningen, som 
hållit honom uppe, brister, och han 
känner sig med ens trött — välgöran
de likgiltigt trött. Med långsamma 
steg går han ånyo hem. Nu tror han 
att han skall få sova. 

När han vaknar frampå förmidda
gen nästa dag är det till en värld, 
där morgontidningen med den störta
de utrikesministern Schalnikow re
dan är en passerad episod. 

Hans fru väntar honom vid fru
kostbordet, klarögd och utvilad. Vid 
kuvertet ligga morgontidningarna. 

Antifräknin 
är bästa giftfria medel för avläos 

av fräknar, bruna fläckar (leverfiäck^ 
revormar och solbränna. Qör 

hy ren och vit, Behagligt att anvL!"' 
SäTjes à 3 kr. pr burk hos Parfymeri I* 
Pihlström, Göteborg. 

Rå två dagar -
framkalla och kopiera vi Edra niåT^^ 
films. Förstklassigt arbete, vanliga nrj0011 

GÖTEBORGS ILLUSTRATIONSBYRÅ, Arkiv™ 
Billiga kameror, plåtar och films. 

En hemlighet 
är varför Yvy-tvålen blir mer och mer be 
römd och efterfrågad. 

Endast den, som en gång använt YVY 
tvålen, vet varför han ej använder ahm/ 
toalettvålar. flra 

Damer och herrar, som sätta värde nå 
ungdomsfriskhet och ett vackert yttre, uppnj 
detta genom ständigt bruk av den med för. 
skönande parfymer och välgörande ingredi
enser tillverkade Yvy-tvålen. 

Yvy-tvålen är den cmest fulländade toalett-

tvål, som kan åstadkommas till så lågt prjs 

att den kommer till användning i varje hem 
Yvy-tvålen är tillverkad på särskild fe 

denna tvål utmärkta metod, med tillsats av 
de mest utsökta essencer på detta område 
samt med stöd av vetenskapen, under nog-
grannaste beaktande av hygiens fordringar 

Yvy-tvålen erhållas i varje välsorterad 
affär från Ystad till Haparanda. 

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

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

KVINNORNAS TIDNING! 

Vid behov av 

Arbetskraft 
— manlig eller kvinnlig — 

vänd Eder till 

Goteborgs 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.! All platsförmedling 
är avgiftsfri. 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS.! Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

Han vecklar ut en och säger helt 
apropå : 

— Ooh Schalnikow som är störtad! 
Hon breder gladlynt och med frisk 

aptit en ny smörgås och säger likgil
tigt. 

— Det är hemskt ! Men varför 

skall de också flyga. 
— Flyga ? ? ? Han betraktar hen

ne nu i mållös 'förvåning. Men med 
ens förstår han. Hon tror att Schal
nikow var flygare. Då lyfter han 
tidningen framför sitt ansikte och 
1er — 1er åt'världen, men mest åt sm 
egen obetydliga roll i den. 

Lärarinnan i kristendom: — Nå, 
Göran, vi antaga, att du har två äpp
len, ett mycket stort och vackert, det 
andra litet. Så möter du en gosse, 
som ber dig om det ena äpplet. Vil
ket ger du honom då? 

Gösta raskt: — Det beror alldeles 
på, om han är starkare än jag eller 
•nte ! 

_ 

JxS J ̂ 
lM:o 20. 2:dra årg. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

, sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje Söndag. 

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

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

Eftertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som hällan. 

INNEHÅLL. 
Helt eller delvis raserade murar? 
Hur jag skulle tycka om att vara 

kvinna? Av Max Mc Conn. 

Utlandskrönika. 
Miljonen. 
Första gången jag såg August 

Strindberg. Av H-t H-n. 
Varför han misslyckades. 
Fransyskan. 
Herre över sig själv. 
Malört. 
Barnet i ordspråket. 
Vardagslivets kemi. 
Kvinnan som ville dö. 
Notiser m. m. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Genuakonferensen har nu pågått i 
fyra veckor. Kommissioner och un
derkommissioner hava varit i febril 
verksamhet, ' enskilda konversationer 
hava ägt rum mellan de olika delega
tionerna, världens skarpaste stats-
mannahjärnor hava här sökt lösa 
världens svårigheter och — trots allt 
detta — föreligger ännu icke ett en
da bindande beslut! Man fick fram 
en hel rad "Washingtonbeslut" och 
"Cannesbeslut" men Genuabesluten 
hota att fullständigt utebliva. Och 
dock har kanske mera och viktigare 
hänt och skett i Genua än vid någon 
av de tidigare konferenser, där en-
tentemakterna, som världens befull-
mäktigade, i en för sig behaglig rikt-
rnng länkat de andra nationernas ö-
den. 

Konferensen är i första hand en 
kraftmätning mellan de båda enten-
temaktsgrupperna, England—Italien 
å ena sidan, Frankrike—Belgien å 
den andra. Den förstnämnda är, av 
ekonomiska skäl, benägen för en 
freds- och försoningspolitik gent 
emot Tyskland och Ryssland, under 
det att Frankrike och Belgien för
blindade av sitt hat mot det beseg
rade Tyskland och sin fruktan för 
dess framtida hämnd, omedgörligt 
fasthålla vid sin oförsonlighetspoli-
tik. Dessa senare makter sabotera 
konferensens arbete. De hava inga 
egna förslag för världens frälsning 
Ur dess elände, och de ställa sig av
visande till de uppslag som komma 
från andra håll. 

Men utvecklingen går sin väg trots 
det franska motståndet. Tyskland 
star icke längre isolerat. Det har 
funnit en bundsförvant i Ryssland, 
som ännu svagt och förnedrat efter 
sma genomgångna oerhörda lidanden 
1 alla fall är en stormakt med fram
tiden för sig och en vän att räkna 
med. Tyskland har vunnit'mer. Det 
ager Italiens och de neutrala stater-
nas sympati, och England är icke o-
benäget för ett närmande. 

Aven sovjetregeringen har inhöstat 
rika frukter. Förbundet med Tysk
land och det erkännande "de jure" 
från övriga stormakters sida, som 
faktiskt ligger i inbjudningen till kon
ferensen och i de förda förhandfin-
?arne! Förutsättningarne för dessa 
ar° ju att sovjetregeringen.äger tala 

och besluta å det ryska folkets väg
nar. 

Förhandlingarne mellan entente-
makterna och Ryssland hava, om ett 
så vanvördigt uttryck kan tillåtas, 
karaktären av en "kohandel" —• man 
hugger till ett orimligt pris, visar sig 
ointresserad, man gör ett motbud, 
som inte accepteras och sedan börja 
avprutningarne och jämkningarne. 
Vad begär ententen? Att Ryssland 
skall betala.sina skulder, d. v. s. sina 
utländska lån och allt vad som i Ryss
land förstörts för utländningarne. 
Man begär vidare att det skall -er
känna egendomsrätten för de utlän-
dingar, som inflytta i Ryssland, lik
som även inställandet av bolschevik-
propagandan utanför de ryska grän
serna. Ryssland söker att slippa un
dan för billigare pris och begär å sin 
sida ett ofantligt penninglån av ut
landet. Det är om allt detta, som 
köpslagan nu pågår. Rysslands ställ
ning är därvid stark. Det frestar 
och lockar med sina naturrikedomar, 
som den penninghungrande världen 
längtar efter att få utnyttja. Det 
förnämsta spekulationsobjektet är de 
ryska oljekällorna. 

Italien, den sympatiska fredsstif-
terskan vid kontferensen, har tillåtit 
sig ett litet avsteg från den smala 
ententestigen genom att sluta ett se
parat litet avtal med den turkiska 
regering, som sitter i Konstantinopel. 
På bannorna svatar hon att det är 
en sådan liten oskyldig överenskom
melse. 

Under det politiska spelet vid kon
ferensen i Genua har spänningen mel
lan Frankrike och England blivit allt 
starkare och man räknar nu som så 
många gånger tidigare och kanske 
med lika litet skäl med en fullständig 
brytning mellan de båda makterna. 

I känslan av sin militära styrka 
skramlar Frankrike just nu hotfullt 
med sabeln — fullgör icke Tyskland 
sina den 31 maj förfallna skade 
ståndsförpliktelser, stå franska härar 
redo att marschera in i landet. I så 
fall, vad händer? 

Det finns ingen tyngre börda än 
den av livets tomhet. 

. Fredrika Bremer. 

* 

Den gode han är väl ej så god, 
Som 'själv han tror i sitt övermod. 
Den onde är ej så ond ändå, 
Som själv han tror, när kvalen slå. 
Ty skall du ej mycket berömma, 
Ej mycket häckla och döma. 

Gustaf Fröding. 
* 

En hämmad sorg är lik en tilltäppt 
ugn 

och kölar ned det hjärta, där den 
finns. 

Shakespeare. 
* 

Jag har lärt att hoppas mycket av 
det, som kräver stora offer, och jag 
har den tro, att Gud blott lägger 
prövningar på dem, av vilka han vän
tar mycket. 

Adèle Couriard. 

* 

Sorgen är det känsligaste av allt 
som blivit skapat. Sorgen är ett sår, 
som blöder, om någon annan hand 
än kärlekens rör därvid, och även då 
måste den blöda om än icke i smärta. 

Oscar Wilde. 

Helt eller endast delvis 
raserade murar? 

Hur jag skulle tycka om 
att vara kvinna? 

Regeringsiförslaget om kvinnas till
träde till statstjänst, vilket skall be
handlas av nu pågående riksdag, 
och vars innehåll vi tidigare berört, 
gäller endast själva behörigheisfråj 

gan, fastställandet av kvinnas lika
berättigande med man beträffande till
trädet till alla statstjänster med un
dantag för vissa tjänstegrupper, vil
ka på grund av sin natur anses icke 
lämpa sig för kvinnor : militärtjänst, 
befattningar med skyldighet att upp
rätthålla allmän ordning och säkerhet 
samt ännu en del andra tjänster, vil
kas olämplighet icke synes lika själv
klar, t. ex. de diplomatiska befattnin
garne. Här hava dock tydligen inter
nationella hänsyn varit de avgörande 
— initiativet till det kvinnliga likabe
rättigandet på detta område förväntas 
från de större makterna. 

Det är all anledning tro, att rege
ringsförslaget kommer att antagas av 
riksdagen. Det finns nämligen inga 
skäl, som med någon utsikt till fram
gång kunna andragas mot den före
slagna reformen. 

Denna avser ju icke att på någon 
genväg släppa fram kvinnorna till 
statens tjänster och ämbeten. De 
måste kvalificera sig för dem i full
ständigt samma utsträckning som 
männen få göra det. Det blir en fri 
och öppen tävlan, där utslaget fälles 
av kunskaper, examina, meriter och 
personliga förutsättningar. 

Att männen skulle frukta en sådan 
ärlig tävlan och anse det behövligt att 
skydda sig genom en särlagstiftning, 
soin skulle utestänga kvinnorna, är en 
absurd tanke. 

Lika blottad på reson är den dock 
från olika håll uttalade farhågan att 
chefsposterna skulle kunna råka i o-
värdiga kvinnohänder. 

Dessa befattningar tillsättas av ko
nungen, och regeringsformens tjugo
åttonde paragraf stadgar angående 
dem bl. a. : 

Konungen fäste vid alla befordrin
gar avseende endast å de sökandes 
förtjänst och skicklighet. 

Denna bestämmelse måste anses ut
göra ett lika effektivt skydd mot den 
kvinnliga inkompetensen som mot den 
manliga odugligheten. 

Man kan dock peka på en punkt i 
behörighetslagen, mot vilken vid riks
dagsbehandlingen möjligen ett an
grepp kan väntas. 

Regeringsförslaget gör ingen skill
nad mellan gift och ogift kvinna, utan 
ställer dem i arbetet bredvid varandra 
som likaberättigade. 

Det finns emellertid en stark opini
on mot att gifta kvinnor, det må nu 
vara i statens, kommunens eller en
skild tjänst dela sin kraft och sitt in
tresse mellan hemmet och förvärvs
arbetet därutanför. Man tänker sär
skilt på barnen — det är åt dem man 
vill bevara moderns odelade omsorg. 

Det finns mycket, sam talar för 
denna synpunkt, men är det väl möj
ligt att med stöd av densamma i frå
ga cm statstjänsterna bygga upp en 
undantagslagstiftning för de gifta 
kvinnorna? 

Hur skulle en bestämmelse, som 
vid giftermål skilde kvinnan från hen
nes innehavda statstjänst komma att 
verka? 

Kvinnan skulle få betala ett ofant
ligt högt pris för äktenskapet. Hon 
skulle nödgas rasera den ekonomiska 
plattform hon med kanske stora kost
nader, skuldsättning och mycken mö
da uppfört åt sig, hon skulle vara 
tvungen avstå från ett arbete, som 
måhända blivit henne kärt, från en 
god årlig inkomst och ifrån den fram
tida ekonomiska trygghet, som pen
sionen tillförsäkrar henne. Hon mås
te vidare räkna med att de förväntade 
barnen, för vilkas skull man vill skil
ja henne från tjänsten, kanske icke 
komma, att äktenskapet måhända ge
nom skilsmässa eller makens död 
kanske snart upplöses »med påföljd 
att hon, nu under mycket försämrade 
utkomstmöjligheter, måste återuppta
ga försörjningsarbetet för sig själv, 
kanske också för sina barn. 

Det är antagligt, att mer än en 
kvinna skulle komma att anse ett så
dant pris för högt för äktenskapet 
och avstå däri/från, en lösning av den 
iråkade konflikten som ur statens syn
punkt måste anses allt annat än lyck-

%• 
En särlagstiftning av detta slag 

skulle för övrigt icke kunna upprätt
hållas. Det finns nämligen ett kryp
hål, omöjligt att täppa till. Man har 
att tillgripa de fria äktenskapliga för
bindelserna av hemlig eller öppen na
tur. 

Behörighetslagen kommer att om
fatta alla statens tjänster (med de i 
inledningen angivna undantagen) från 
chefsposterna ned genom alla grader 
ända till de lägsta anställningarne, vil
ka ligga nere i det samhällsskikt, som 
tillhör arbetarklassen. 

Om man icke .behöver räkna med 
de fria äktenskapliga förbindelserna, 
åtminstone icke med dem av öppen 
och skandaliserande natur i fråga om 
de högre kvinnliga befattningshavar-
ne, vilka genom dem skulle förlora 
sitt sociala anseende, måste man där
emot alldeles säkert göra det med 
hänsyn till de lägre kvinnliga stats
funktionärerna, vilka skulle komma 
att tillhöra befolkningslager, där man 
i detta hänseende är betydligt mindre 
noga. 

Även denna lösning av frågan mås
te ur samhällets synpunkt, om man 
särskilt tänker på denna, anses allt 
utom önskvärd. 

Man förstår för övrigt icke — 
Kan en särlagstiftning av antytt 

slag verkligen vara av behovet påkal
lad? 

Skulle det behövas något slags 
tvång gent emot de gifta kvinnorna 
för att få dem att uppfylla sina mo
dersplikter? Ger livet sådant det lig
ger framför våra ögon något stöd för 
en sådan uppfattning? Kan man icke 
med absolut lugn förtroendefullt 
överlämna åt den kvinnliga stats
funktionären att själv avgöra, om hon 
kan behålla och sköta sin tjänst utan 
att eftersätta sina plikter som maka 
och moder? Är man icke skyldig att 
göra det? Hon är ju dock en fri och 
fullmyndig medborgare med berätti
gat krav att få leva sitt liv på eget 
ansvar och under lika oberoende for
mer som landets övriga medborgare. 

De senaste årens lagstiftningsarbete 
har kännetecknats av en ärlig manlig 

Av Max Mc Conn. 

Jag har ofta hört kvinnor förklara, 
att de önskade de vore män. De sade 
det med känsla och övertygelse. Jag 
har också ofta hört dem fråga en 
man, vad han skulle tycka om att va
ra kvinna. Ibland är det jag själv, 
som varit mannen. Men han — så
väl jag själv som de andra — har 
aldrig svarat allvarligt. Han har all
tid gjort undanflykter — tafatta, älsk
värda eller smickrande, beroende på 
det mått av levnadsvett, varmed han 
var begåvad. Men om vi för en gångs 
skull toge frågan i allvarligt övervä
gande? Det skulle utan tvivel kom
ma kvinnornas ställning att framstå i 
ett nytt och egendomligt ljus. 

Vad mig beträffar, tycker jag, att 
jag mycket väl skulle kunnat vara 
kvinna. Jag är på intet vis någon 
"maskulin man". Mina andliga och 
moraliska egenskaper ligga, så vitt 
jag själv kan förstå, inom den neu
trala region, som är gemensam för 
båda könen. Jag är varken aggressiv, 
road av atletiska övningar eller ord-
karg. Jag måste erkänna, att jag är 
förtjust i cigaretter, men nu för tiden 
skulle jag inte ens behöva avstå från 
den lilla ovanan att röka, om jag 
bure en kort säck kring benen i st. f. 
två långa. Det är ingen "manlig ore
da" i mitt sov- eller rökrum; när jag 
slutar min toalett eller mitt arbete, 
så samlar jag upp alla klädespersed
lar, alla böcker och papper och lägger 
dem orubbligt på sina respektive plat
ser. 

Men låt oss nalkas pudelns kärna. 
Kvinnlighetens innersta hjärtpunkt 
består, om jag rätt förstått, vad jag 
hört, i "intuition". Bah ! Jag har lika 
mycket "intuition", „som någon av alla 
de kvinnor jag någonsin råkat. In
get fruntimmer kan överträffa mig i 
fråga om förhastade slutsatser. Na
turligtvis kommer min manliga upp
fostran mig att sedan gå tillbaka och 
fortsätta steg för steg, tills jag kom
mit till samma slutsats som från bör
jan. Men det där är camouflage. Jag 
gör inga verkliga framsteg på den vä
gen. Jag tar ett hopp och drar ner 
en stege till mig efteråt. Saken är 
den, att jag av naturen är fallen för 
att diskutera dagens brännande frå
gor inför hela familjen. Jag skulle 
mycket väl ha kunnat vara en kvinna. 
Hur skulle .jag tycka om att vara det? 

Det finns en i ögonen fallande sida 
av den typiskt feminina levnadsställ
ningen, som slår an på mig ofantligt. 
Jag har sagt, att jag inte är aggres
siv eller företagsam. Det är att fram
ställa saken på ett mycket grannlaga 
sätt. Faktum är, att jag är lat. Efter
som iag är karl, så är jag tvingad av 
konvenansen att försörja mig själv 

vilja att undanrödja de särlagar, vilka 
kringskurit kvinnans rättigheter som 
människa och medborgare, och det är 
troligt, att riksdagen också nu i an
slutning härtill skall rasera den kvin
norna hindrande mur, det här gäller, 
och lämna dem tillträde till den väg, 
vilken, som något så alldeles själv
klart och naturligt, står öppen 'för 
männen. Rättvisan kräver det! 

och min familj. Vilket betyder, att 
jag dagligen går till ett kontor och 
knogar igenom en tämligen avsevärd 
massa tråkigt arbete, och jag kan inte 
säga, att det roar mig. Det kommer 
för mig ibland, att jag skulle betyd
ligt föredra att få stanna hemma, 
gräla upp hembiträdet, se efter lillan 
ett tag, läsa tidningen eller veckojour-
nalen och ett eller annat kapitel i en 
roman, göra en visit eller par, läska 
mig med en film, dricka choklad och 
äta bakelser på något trevligt kafé 
och gå hem till middagen. Verkligen 
inget oävet program ! 

Skulle detta tillfredsställa mig? 
Jag bävar inför det isande förakt, 
som l juder i den nya kvinnans ton
fall. Kanske inte. Men jag kan just 
inte säga, att det dagliga malandet 
med tråkiga brev, ointressanta tele
gram och ledsamma affärskonferen
ser "tillfredsställer" mig heller. Jag 
skulle vara nog så villig att få göra 
ett byte för någon tid. 

Kort sagt, vad den ekonomiska si
dan av saken beträffar, så synes mig 
den förmöget gifta kvinnans liv av
gjort lockande. Om jag skulle vilja 
ge upp mitt "ekonomiska oberoende?" 
Vilja bli en "parasit?" Varför inte? 
De där sakerna är bara fraser. "Eko
nomiskt oberoende" betyder för en 
sådan som mig "slaveri för det dagli
ga brödet". En parasit? Vad jag sö
ker efter, är just någon, som jag kun
de vara parasit på. Och bara för att 
jag råkar vara karl, så vill ingen å-
taga sig att betala mina räkningar för 
livstiden ! 

Men om jag nu vore ogift eller gift 
men inte "förmöget" dito. Jag er
känner, att det skulle förändra saken, 
och den förändringen för oss in i 
hjärtat av kvinnofrågan. 

Om i det första ögonblicket av min 
jordiska tillvaro doktorn hade utro
pat: "En flicka!" i stället för: "En 
pojke!" — skulle jag i så fall vara 
gift nu? Mina tankar riktas ofrivil
ligt på mitt utseende. Ty det tjänar 
ingenting till att blunda för det krassa 
faktum, att en flickas giftermålschan
ser till största delen bero av om hen
nes ansikte är vackert eller ej. Jag 
bemödar mig att i minnet återkalla de 
drag, som möta mig i min rakspegel 
om morgnarna. Den dunkelt ihåg-
komna bilden gör mig inte glad. Det 
var nog inte ett sådant ansikte, miss
tänker jag, som förorsakade Tröjas 
fall. 

Jag försöker vara optimistisk. Mi
na ögon äro ganska vackert blå. Om 
jag nu hade lärt mig att "ge blickar"? 
Mitt hår, innan jag tappade så myc
ket av det, var lockigt. Om jag varit 
en flicka, så skulle mina drag sanno
likt varit finare. Med käken och öro
nen en eller annan kvarts tum förkor
tade och skinnet mjukt och rosigt i 
stället för grovt och svartmuskigt av 
avhuggen skäggstubb — så skulle jag 
nog inte varit oemotståndligt förtrol
lande, men jag vore kanske passabel. 
Tjogtals flickor, som inte just är vack
rare, kan fånga sig en man. 

Men jag har inte den ringaste lust 
att tänka på mitt ansikte! Jag vill 
inte "ge blickar"! Det är mitt ansikte 
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