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J. A. SCHÖN's Skomakeri & Skoaffär - "Sfe"«!1.? 6938 
Rekommenderar sitt välsorterade lager av nyinkomna Skodon för 
sSsongenl Förstklassigt fabrikat garanteras! Absolut billigaste priser! 
Reparationer av skodon utföras fort väl o. till betydl. nedsatta priser. 

En läkare skrev följande intyg: 
".Undertecknad, legitimerad läkare, 

intygar "härmed, att fången N. N. har 
så klen hälsa', att han omöjligen kan 
stå ut med det honom ådömda livs
tidsstraffarbetet utan helt säkert kom
mer att dö långt innan han hunnit 
avtjäna detsamma." 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(ffitt 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. 

Vardagslivets kemi. 
Förgyllda ram-ar, 

vilkas glans mattats, återfå den, om 

ramen borstas med en mjuk borste, 
doppad i en lösning av 4 delar äggvita 

och 1 del koksalt. 

Gummislangar 

eller andra föremål av gummi, som 

hårdnat, läggas i ammoniak och få 
kvarligga där, tills de blivit mjuka. 

Gummivaror böra vintertiden ej 
förvaras på alltför kall plats. 

Fluglim. 

Flugpappersrullar finnes ju att kö
pa i handeln, men man kan också 
själv laga sig fluglim för billigt pris. 

Kolofonium 300 gram, rå linolja 190 

gram, gult vax 10 gram. I en järn
panna smältes först kolofonium och 

sedan vaxet varefter linoljan tillsät
tes. Den varma blandning'en silas ge

nom en linnelapp. Utstrykes sedan 

på pappbitar som upphängas på de 
platser där flugorna hålla till. Var 
vid tillagningen försiktig med elden. 

Kokkärl av emalj, 

som blivit vidbrända, få ej skrapas 

rena, enär emaljen därav skadas, kan-
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ske spricker. De inkokas i stället med 
vatten tillsatt med något klorkalk (1 
matsked klorkalk till varje liter vat

ten). Kokning en kvart. Klorkalks-
vattnet gör emaljen bländande vit. 

Noggrann sköljning efteråt. 

Tavelramar och flugor. 
För att sommartiden skydda för

gyllda tavelramar mot flugor bestry-
kas ramarne med lökvatten (vatten i 
vilket sönderskurna lökar legat och 
dragit ur under några dagar). 

Svedda fläckar, 
oöm uppstått genom strykning med 

för varmt järn, kunna ofta borttagas 
genom att tvätta fläcken i vatten, vari 

borax upplösts. 

Chokladfläckar 

borttagas med kallt vatten. Tvättnin

gen bör ske omedelbart. 

Blodfläckar 

borttagas med kallt såpvatten. 

Trollduk 

("serviette magique") till avputsning 

av metallföremål fabriceras på föl
jande sätt : Fyra gram marseilletvål 

löses i tjugo gram vatten och däri 
iröres två gram finaste trippel. I lös

ningen doppas ett tygstycke ungefär 
70 cm. långt och 10 cm. brett samt 

får sedan torka. Så är trollduken 
färdig ! 

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

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

Barnet i ordspråket. 
Här en samling gamla nordiska 

ordspråk om barnet! 
* 

Man skal! tukta snällt barn, så att 
det icke biir elakt, och elakt barn, så 
att det icke blir värre. 

* 

Det växer ibland krokiga grenar 

även på raka träd. 
* 

Barn lära ofta mera i köket än i 

skolan. 
* 

Så uppför sig barnet borta, som det 

hemma är vant. 
* 

De fattiga hava barn, de rika ma

ten till dem. 
* 

Ofta sitter rik faders barn på fat

tig moders arm. 
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C a f é  Rouge 
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konserterar Lofton 

hädanefter varje 

afton kl. 5—11 em. 

Var god gynna våra 
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HAVRE-MUST 
Har Ni försökt det? 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

Lättjan är modern till många van
artiga barn. De som ingenting göra, 
äro på väg att göra det, som är värre 
än ingenting. 

Mason. 
* 

Den heliga skrift skola vi icke läsa 
som en advokat läser ett testamente, 

endast för att förstå dess ordalydelse, 
utan som en arvinge läser beskrivnin
gen över sin arvedel. 

Isaak Newton. 
* 

Sörj för den kommande dagen, men 
sörj icke över den ! 

D. G. Monrad. 

H A N D A R B E T S A F F Ä R E N  

TEXTIL  
I!I 

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

Telefon 152 88 

pv _ rvi ^ -g-g-rj n nytt lager för säsongen tili BILLIGA priser-

Ulli 111 Idlldl Jose. Mosslund, Boijes Bazar 3. 

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. 

Husmödrar köp Oe Blindas Arbeten! 
Korgmöbler, korgar av olika slag, 

borstar m. m. Beställningar och re« 
parationer utföras till billigaste priser. 

Rottingsitsar iflätas. 

VALLGATAN 14. Telefon 145 30. 

Stick annans barn i barmen, och 
det kryper ut genom ärmen. 

* 

Goda barn finns det ej för många 

av. 
* 

Så många 'barn, så många välsig
nelser. 

* 

Uppför dig så i dina barns närva

ro, som du vill, att de skola uppföra 
sig i din frånvaro. 

* 

Små barn små sorger, stora barn 
stora sorger. 

* 

Små änglar bliva understundom 
stora bänglar. 

* 

Där det finns barn är det alltid jul. 

Om den tid någonsin kommer, 
då kvinnorna sammansluta sig 
rätt och slätt för mänsklighetens 
bästa, skall det bliva en makt 
till det goda, som världen ännu 
aldrig har känt. 

Matthew Arnold. 

DAMBLUSAR 
äro nu inkomna i crêpe de chine, 
siden, shantung, Louvisca, poplin, 
voile, musslin. Perkalblusar 4:50. 
Bomullsklädningar 9:o0 samt kjolar i 

O. F. Hultbergs Blusaffär, 
Husargatan 40. 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta prisera 
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(orsgatan 15 

Hansson & Silfuersfrand 

Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

REKOMMENDERAS. 

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

Johnson & Carlson, 
Husargatan 24. 
- Tef. 4111. -

WllVV 

DIoF Asklunds 

Bröd 
DetärbÄsfc 

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Giv icke högfärd rum. 

Den synden störtat änglar och hur kan 

Guds avbild, mänskan, den då skänka 

hugnad? . 

Glöm städs dig själv, och giv dem 

kärlek som dig hata ! 

Slem vinst förgås, men ärlighet har 

evig seger. 

Låt milda friden följa dig evart du 

går, 
Den vinner vänner och fördriver ha

tets kyla. 

Gör alla rätt och frukta ingen mer än 
Gud. 

Shakespeare. 
* 

Lyssna aldrig till det onda man sä

ger om din vän och tala aldrig illa 
om din ovän ! 

A. Rosenmüller. 

Blomsteraffär 
Linnégatan 

40572 
Kransar 

Buketter 

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 CARLSSO», HUSARQATAN 23. 

på ett smakfullt 
Delikatessbröd 
rekommenderas 

Eder Bergmans Enkas, Stockholm, välkända 
fabrikater! 

Sätter Iii närde 

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 motte gas. Absolut bllllgamto priser. 

A N N A  KULLBERG. Obs.! Adr.: Östra Larmgatan 14 

till småstad; man märker det, om 

man en stund sätter sig utanför ett 
café och studerar de förbigående ty

perna. I synnerhet är detta händel

sen i augusti, då de flesta teatrar äro 

stängda och gatorna fyllda med re

sande. Jag hade tänkt stanna tre, 

fyra dagar högst, men förpliktelserna 

mot mina anhöriga höllo mig kvar 

ända till tolv, och då jag slutligen 

kom till Ostetjde, hade jag nästan 

glömt mr Peters. 

Jag k®m att tänka på honom, då 

jag första kvällen var på väg till 

Kursalen, och jag undrade, om han 

fanns kvar än. Klockan var åtta, och 

nu; då det skarpa solskenet på stran

den försvunnit och ersatts av strål

glansen från det elektriska ljuset, var 

staden mest till sin fördel. Den långa, 

fortlöpande sträckan av hotellfönster 

tog sig briljant ut, stora, vida fön

ster med fråndragna gardiner och fri 

utsikt över havet. På framsidan sågs 
en massa strålande bord och kulörta 

ljusskärmar — ett enda virrvarr av 

blommor, ansikten och juvelprydda 
kvinnohalsar och armar. 

f. kursalen spelade orkestern "Vän

nen Fritz". Jag hade lyssnat på mu

siken ungefär en halvtimme, då jag 
blev varse mr Peters. Han var till

sammans med en vän och gick förbi 

utan att se mig. De satte sig ner 

strax intill mig, och jag observerade, 
med vilken livlighet han talade med 

henne, en livlighet betydligt större än 

den, han brukade visa gent emot mig. 

Detta var vad som slog mig först. 

Min nästa tanke var att ge akt på 
hans följeslagerska. 

Hon var inte ung; inte heller fann 

jag henne vacker; hennes dräkt var 

nog dyrbar, men föreföll i alla fall 
stillös i jämförelse med de utstude

rade toaletterna omkring mig. Vad 

var det då, som tilldrog sig mitt in

tresse hos henne? Jo, det var uttryc
ket i hennes ansikte. 

Jag söker efter ett ord för det. 

"Nöje", ja visst, men det säger in
genting. Undran, då snarare. Ja, 
där har jag det, "undran", det är or
det. Hon hade rynkor kring ögonen, 
men i hennes spända blick sågs en 
ung flickas undran. 

Tydligen var intresset ömsesidigt, 
och jag tog 'för givet, att de kände 
varann från Amerika. Men då de 
gingo förbi mig på nytt, och jag hör

de henne tala, märkte jag' att hon 

inte hade spår av amerikansk accent. 

Jag började tycka, att mr Peters gjort 
gott bruk av sin tid i Ostende. 

Jag såg honom med henne morgo
nen därpå och även följande dag, 

men ett par dar senare träffade jag 
honom ensam. Vi fingo oss en prat

stund och jag kunde inte motstå 
frestelsen att hänsyfta på henne. "Ni 

är vid gladare lynne", sade jag, "har 

ni träffat på någon från 'andra sidan', 
som muntrat upp er?" 

Skymten av ett leende svävade över 
hans tunna, skarpa läppar. "Nej", 

sade han långsamt, "nej, ännu har 

jag ej träffat någon bekant i Europa, 

men ." Han räckte mig sitt ci
garrfodral: 'Vill ni inte ha en cigarr, 

min herre — men jag håller på att 
få en." 

Jag önskade, att han skulle presen

tera mig för henne, men det gjorde 

han aldrig. Beständigt såg man de 
där två tillsammans i kursalen. 

I konsertrummet eller på terrassen, 
där man fann den lilla kvinnan, där 
fann man också mr Peters. Så vitt 
jag vet talade hon aldrig med någon 
annan. Och alltjämt greps och för

bryllades jag av det flickaktiga ut

trycket i hennes blick —- tills slutet 
nalkades. 

Naturligtvis visste jag ej, att detta 

hotade, men jag kunde inte undgå att 
märka skillnaden. Den nyfikenhet, 

hon väckt hos mig, var så livlig, jag 

hade betraktat hennes ansikte så in

tensivt under nära 14 dagar — ja, 

det låter ohyfsat, jag försvarar mig 

inte — att jag kände en verklig 
chock, när jag första gången spårade 

en viss oro i detsamma. Under de 

närmaste dagarne stegrades densam

ma till tung sorg. Det var, som om 

ljuset inom henne höll på att för

svinna för att till sist helt och hållet 

dö bort och lämna "henne gammal och 

förfrusen. Och en gång tycktes det 
mig som om uttrycket i hennes an

sikte angav "fasa". 

Jag fäste ingen uppmärksamhet vid 
det förhållandet, att mr Peters satt 
ensam på terrassen, när jag gick till 
kursalen på kvällen, då jag antog att 
han väntade på henne för att gå in; 
det var först, då jag mycket senare 
fann honom alltjämt ensam på sam
ma plats, som jag blev förvånad. 

Du har nog erfarit, min läsare, hur 

man någon gång känner på sig, att 

en person önskar, att man skall sätta 

sig hos honom, men inte alls prata. 

Jag kände, att mr Peters ville, att 

jag skulle slå mig ner hos honom, 

utan att därför börja tala. 

Jag tror vi hade setat minst en 

kvart och sett på månstrimman över 

havet, utan att någon av oss sagt ett 
ord. 

Då yttrade han torrt : "Min vän 
har rest!" 

"Ni måste sakna henne", svarade 
jag-

Han föll på nytt i tankar och räck

te mig cigarrfodralet med sin vanliga 

fråga. Jag sade, att jag föredrog en 
cigarrett. "Ni har funnit mig alldeles 

bragt ur jämvikten", återtog han, i 

det han betänksamt blossade på sin 

cigarr, tillfölje den mest underliga 

händelse jag någonsin varit med om i 

mitt liv. Nu börjar jag hämta mig 

igen. Ni har lagt märke till damen?" 

Jag svarade, att jag hade det. 
"Jag gissar, att ni ansett henne va

ra en förmögen kvinna?" 
Jag sade, att jag gjort det. 
"Gott, min herre, om ni vill veta, 

så var hon fattig som en kyrkråtta. 

Ungdomlig vacker hv 

till högsta ålder. 
Idealet är den fina matta tient, som 

åtföljer ett begagnande av rätt valda to i 
medel och därmed uppnådd skönhet V" 
rynkor, finnar eller fräknar mera. Da

n®a 

och herrar, som sätta värde på bibehåll 
av ungdomens vackra yttre, uppnå 
endast genom ett ständigt bruk av H 
enastående med utmärkelse i in- och utla " 
belönade och berömda Yvy-tvålen. För 

1 

tålig hud är Yvy-tvålen enastående värder"" 
och lovordad av tusenden. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär över h , 
landet. 

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

Medicinsk Ä? 
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och medicinska 
huvudbad med och utan elektricitet 

Ansiktsbehandling, Manicure. Pedicure 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 1542{) 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, här och skägg 
bhcklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För hå' 
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti n»i," 
minut hos Kungl. Hovleverantör " 

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

HAMORROiDER. 
Försvinna absolut efter några dagars an 

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

Lärarinnan : — Heliga Birgitta gif
te sig vid tretton års ålder — 

Klassen sitter med klotrunda ögon. 

Lärarinnan: — och hon blev mo

der till icke mindre än åtta barn. 

Lisa Andersson viftar stilla med 

handen: — Ja, men fröken då var 
hon väl inte något helgon? 

Wienermagasinet är namnet på 

en i Göteborg, Kungsgatan 34, öpp< 

nad ny specialaffär för klädningar 

och blusar, vilka tydligen, av affärens 

namn att döma, komma från den 

stad som är känd för sina vackra 
alster i denna branch. 

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

KVINNORNAS TIDNING! 

REGNKAPPOR 
utsäljes billigt direkt från lager 

S. Ericsons Klädeslager 
J ä r n t o r g e t  3 ,  W i l s o n s  h u s ,  

. 2:dra vån. — 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 på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

Jag har levat för länge för att slösa 

med känslor, men denna lilla dams 

historia har verkligen gripit mig in 1 

hjärteroten. 

(Forts, och slut i nästa n:r). 

Så ofta någon sårar mig, så blir 

han upptagen i mitt hjärta och faf 

del i mina böner, även om jag eJ 

tänkte på honom förut. 

Jeanne de la Nativité. 
* 

Enligt min tanke är varje dyster' 

modfällt ord ett ont, ett brott ®ot 

mänskligheten, en verksynd; men 

varje glättighet i ord eller i bild ar 
som en munter melodi, den bringar 

solljus in i världen. 

Robert Louis Stevenson. 
* 

Högt begåvade människor vilja 

sällan överglänsa andra ooh påskin3 

överlägsenhet; man känner sig där

för tillsammans med dem mycket 

mer "à son aise" än med medeln13^ 

tigt begåvade, vilka gärna se ned }a 

andra. 
Enilorak. 
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21 Maj 1922. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt., 

Utkommer varje Söndag. 
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F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI, GÖTEBORG, 1922 

Eftertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Stenar i vägen! 
Hemmets kvinna. Av Louise Bergh. 
Det är en lång, lång väg . 
Skolkommissionens förslag till refor

mering av det svenska skolväsen
det. Av Thyra Kullgren. 

Hos pantlånaren. Av Crayon. 
Hur jag skulle tycka om att vara 

man? Av Julie Gram. 
Teaterspalten. 
Förlorad vänskap. 
Andras affärer. Av "En kvinna vid 

vägen". 
Hon som vågade. 
Bortskämda barn. 
Hälsovård. 
Aforismer. 
Kvinnan som ville dö. 
M. m. 

Stenar i vägen 
Sammansatta stats- och lagutskot-

tet har föreslagit d'en ändringen i k. 
m:ts förslag till lag om kvinnors be
hörighet till statstjänst, som av k. m :t 
föreslagits skola träda i kraft den 1 

januari 1923, att denna icke skall trä
da i kraf< förrän bestämmelser fast

ställts rörande kvinnliga befattnings
havares löner och pensioner. Utskot

tet motiverar denna ändring med att 
under det provisorium, som enligt k. 

m :ts förslag skulle uppstå intill dess 
löne- och pensionsbestämmelser fast-
tällts, kvinnor skulle få samma lön 

som män men sedan få lägre lön. Om 
principen lika lön för lika arbete icke 

godtages vid den definitiva löne- och 
pensionsregleringen i fråga om befatt
ningar, för vilka nu olika löner äro 
fastställda för män och kvinnor, skul

le det också kunna inträffa att, om 
kvinna utnämnes till dylik befatt 

ning, som förut varit reserverad för 

män, skulle hon få samma lön som 

man men annan kvinnlig befattnings
havare, med i stort sett sammanfal
lande afbete lägre lön. 

Reservationer ha anförts av en 
(lel riksdagsmän, som anse att behö

righetslagen icke bör antagas förrän 

i samband med fastställandet av löne-
°ch pensionsbestämmelserna och där

för yrka avslag på propositionen. 

Skulle denna emellertid bifallas, yr

kas, att kvinna icke skall vara behö
rig till domareämbete, för vilket for

dras lagkunskap, eller till tjänst för
enad med chefsbefattning. 

Det finnes, som synes, många sätt 
Pa vilka man hoppas kunna förebyg
ga uppfy]lancjet- av kvinnornas för

hoppningar på den likställighet i ar-

betet, reformen gäller, och vars rätt-
v lsa princip är oomtvistlig. 

AFORISMER 
11 allsidigt utvecklad, harmonisk 

*raktär kan ej bildas, utan att för
mågan av vänskap odlas. 

O. S. M ar den. 

* 

n"^et '^*are 'ära känna män-
s "^n i allmänhet, än att lära känna 

en särskild människa. 

P- de la Rochefoucauld. 

Hemmets kvinna. 
Av Louise Bergh. 

Någon berömd författare har sagt, 

att den människa, som i sitt liv ej har 

att minnas, en mor, den är fattigare 

än någon annan. Det ligger en stor 
allmängiltig och evig sanning i detta. 

Den dag det bakom det samhälle 

som arbetar ute i det offentliga livet 
ej skulle finnas den sammanhållande 

och förnyande kraft, som arbetar i 
hemmet, skulle samhället bit för bit, 
d. v. s. individ för individ undermi

neras och falla sönder. 

Hemmets kvinna — hon synes ej 
så mycket, men hon finns i allt. I 
skon som blänker, i kragen som lyser 

bländande vit, i kindernas färg och 

hull, i det ständiga förnyandet dag 

efter dag. Hon finns i de tusen si
nom tusen hemmen, vilkas . fönster
rader skänka trevnad och poesi åt 

den i övrigt ofta karga stadsbilden. 
Välj på måfå ett sådant hem, ring på 

dess dörr ! Bakom den möter du det 
kvinnliga arbetets och den kvinnliga 
omvårdnadens helgedom. 

Varje sak blänker, där doftar av 
renhet och värme. I varje småsak 

spåras den ordnande handen — spå
ras och spåras ändock ej, ty allt ser 

# . ' 
så naturligt, så självfallet ut, som 
skulle det alltid stå så alldeles av sig 
själv och utan någon möda. Kläder

na i tamburen som hänga borstade 

Och fina på sina hängare, det gnist
rande klara spegelglaset som ett ögon
blick återger din bild, doften av frisk
het och renhet över mottagningsrum

met, blommorna som prunka friska, 
lamporna som utsända ett skinande 

ljus under sina dämpande skärmar, 

middagsbordet med sina prydliga ku
vert, sitt strålande silver, sina blän

kande glas, golvens klara mattor, så 

klara som hade morgondaggen fallit 
över deras brokiga vävnad, sovrum
mens behagliga prydlighet, kökets 

glänsande arsenal — ack, allt detta 
är ju så naturligt och måste ju alltid 
vara så ! 

Så länge den tysta, stilla kraften 

verkar, är det även så, och ingen tän
ker på att det kunde vara annorlun

da. Nej, ingen tänker ett. enda ,ögon
blick på att denna ensemble, som fö

refaller att vara ett en gång för alla 
avslutat verk av möbelhandlare och 

tapetserare, representerar ett dagligt 
rastlöst arbete, en oavlåtlig omtanke, 
ett aldrig svikande mångsträngat in

tresse,'vars alla olika trådar samman
flyta i husmoderns hjärna och hand. 

Ingen utom en husmoder själv för
står, vad det betyder att hålla den
na ensemble vid makt. Så många tu

sen steg — så mycket pysslande och 
sysslande — så lång, så relativt änd
lös hennes arbetsdag är ! 

Men ingen räknar hennes steg eller 
väger hennes gärning. Man har den 
föreställningen att hemmet står så, 
alltid färdigt, alltid likadant, och att 
hon, som regerar där "sitter hemma" 
som en pärla i sin mussla eller bara 
"går hemma" och har tid till allt. 

Först när något inträffar, som kan

ske för någon tid sätter hemmets bäs
ta pjäs, husmodern, ur spelet — då 

först märks det vad hon betytt. Och 
hur svårt, hur nästan omöjligt det är 

att få henne ersatt. Hur många kraf
ters hjälp som måste påkallas för att 

åtminstone får det väsentliga av hen

nes nedlagda arbete utfört. 
Och vilken olust med ens över hela 

tavlan. Är detta samma tambur den
na som nu doftar av matos och damm, 
och där kläderna hänga huller om 

buller, gråa och schaskiga? Är det 
samma mottagningsrum detta med sin 
patina av gråhet, med blommorna 

torkade i krukorna och slaknade i va
sarna och skräpande småsaker över
allt. Är detta samma bord som nyss, 

detta med sina nu solkiga servietter, 

snaskiga saltkar och tummade glas 
och tusen saker bortglömda vid duk

ningen och en mat som smakar som 
vore den tillagad i diskvatten? Är 

denna ettersalta sill inlagd i bittersur 
ättika släkt med den delikatess, som 

förut stod på detta bord? Är denna 
svarta sås och den sega steken, så seg 

att man behövde söndra den med såg, 
av samma slags djur, varav hon, som 
nu ligger overksam, kunde få en så 
delikat anrättning? 

Mannen känner när han kommer 

hem att allt är på sned, men han är 

för litet inne i maskineriet att förstå, 
varpå det beror. Han ser bara i ytli

ga drag att något fattas och längtar 

efter den dag hon därinne i sjukrum
met ånyo skall kunna gripa in. Han 

längtar efter att få se henne komma 
in från köket med det rykande fatet 

i sina händer, längtar efter att se hen

ne i stolen under eftermiddagslampan 
med sömmen i sina händer, längtar 

efter att se henne såsom barnens me
delpunkt, under vars hägn han vet att 
de alla hava det gott. 

Och en dag är hon uppe igen. Och 
utan alla övergångar begynna ånyo 
de tusen sinom tusen stegen, det o-

märkliga, oavlåtliga, nervuppslitande 
sysslandet och pysslandet — de dag

liga bekymren — det aldrig, aldrig 
vilande arbetet i ett hem, som trots 

teknikens och uppfinningarnas alla 
framsteg ännu är en så alltför gam
malmodig och tungrodd apparat. Och 

det händer att hon stundom i sitt 

Martha-arbete låter händerna sjunka 
några sekunder och att i hennes ögon 

kommer en Marias fjärrskådande 
blick. Blicken av längtande och sö

kande — av längtan efter något för 
henne själv, för hennes eget innersta 
jag i utbyte mot allt detta hon dagli

gen gör för de sina — det otillfreds
ställda sökandet efter något skönt 

och stort — något skönare och större 

än denna dagliga materiella id som 
helt ,och fullt: uppslukar henne — 

varvid hon stilla och innerligt finge 
glädjas. 

Men den blicken sei ingen. Ur 
alla kvinnoögon i miljonerna av hem 
tränger den alltid någon gång, någon 
stund med uttrycket hos en fågel vil

ken pressar mot burens galler för att 
något ögonblick känna rymdens jub
lande frihet. 

Denna frihet kommet aldrig för de 
flesta. Åren gå och arbetet växer — 
och alltmera och mera sällan trycker 
fågeln mot det galler som han dock 
vet aldrig skall ge vika. 

Och en dag är det stilla och tomt i 
boet — ungarna äro utflugna, och de 
två makarna sitta ensamma kvar. 

Men de som flugit ut ha tagit en 

Det är en lång, 
lång väg 

Ödet förde mig härom dagen till
sammans med ett sällskap självför
sörjande kvinnor, vilka avhandlade 
lönefrågan. Diskussionen hade tydli

gen pågått en god stund och närma
de sig nu slutet. 

En av debattörerna talade varmt 
om vikten av grundlig yrkesutbild
ning, vilken hon ansåg som den troll
formel, vilken med visshet skulle 

komma portarne till framgångens 
land att springa upp på vid gavel för 
kvinnorna. 

— Ja, sade en av de andra, ut
bildningen har naturligtvis sin stora 

betydelse, men det är nog mycket an
nat som också måste till. Vi kunna 

t. ex. aldrig komma någon vart så 
länge arbetets penningvärde bestäm

mes av könet. Jag är föreståndarin
na för en stadsunderstödd bildnings-

institution. Platsen kräver god all
mänbildning och omfattande special

insikter, organisationsförmåga och le
dareegenskaper. Det är en verkligt 
krävande befattning. Till institutio
nen höra även tre* kvinnliga biträden 

och en manlig vaktmästare. 
Denne| vaktmästare, som har att 

städa lokalerna och sopa gatan hade 

länge den högsta lönen vid institutio

nen! Förklaringen — han var man! 

Först de senaste åren och efter oer
hört långa och besvärliga löneunder

handlingar utkvitterar jag som före
ståndare högre lön än vaktmästaren ! 

Vi sutto tysta. 
Så sade någon : — Vi kvinnor ha 

haft det mycket svårt, men det bör
jar dock ljusna. Något sådant skulle 

inte kunna förekomma nu. 
Då log jag. 

— Jag är postexpeditör, sade jag. 
Man blir inte det, som ni vet, utan 
goda skolkunskaper och specialutbild

ning. Jag har ett forcerat, pressande 
arbete, miljoner kronor gå genom 
mina händer. Jag alternerar i arbetet 

med en ogift, manlig kamrat, vi hava 
samma åligganden, utföra alldeles 

oförgänglig syn med sig i sin själ av 
henne, som var deras barndoms och 
uppväxtårs försyn. Långt in i sena 

ålderdomen känna de ännu handen 
som straffade och smekte — höra 

stegen som gingo i hemmets salar — 
känna den outsägliga ömhetens och 
omvårdnaden som utströmmade från 

henne — hemmets genius. 
Hemmets genius, som det samhälle 

som i dag är och den mänsklighet 
som kommer icke kunna mista. Men 

som vi för att få behålla måste lätta 
bördorna för i anslutning till en över
ansträngd och överretad tids krav. 

Liksom männen ute i det dagliga 
brödförvärvets kamp gjort vägen lät
tare för familjeförsörjaren, så skola 
även kvinnorna, som kämpa därute, 
söka att genom social medbestämman
derätt, genom praktiskt och rationellt 
ingripande på alla de områden som 
kunna gagna hemmens renässans sö
ka att jämna vägen för hemmets 
kvinna — generationernas moder, den 
tigande i församlingen, vilkens mån
ga tysta önskemål om en lättad ar
betsbörda, är ett av de problem, som 
det småningom blir en nödvändighet 
för det moderna samhället att lösa. 

Skolkommissionens förslag 
till reformering av det 
svenska skolväsendet. 

Av Thyra Kullgren. 

Nyårsafton 1918 tillsattes av då
varande statsrådet Rydén den skol-

kommission, som nu i maj 1922 fram
kommit med sitt principbetänkande 

med i vissa fall rent revolutionerande 

förslag för det svenska undervisnings

väsendets ordnande. I ett utförligt 
aaförände till statprådsprotokoljlet 

gav statsrådet bestämda direktiv för 

arbetet. ^Såsom en första grundläg
gande princip skulle gälla, att skolvä
sendet i sin helhet skulle i organisato

riskt avseende utgöra en sammanhän

gande enhet med folkskolan såsom 
den grund, på vilken övriga läroan

stalter, organiskt förbundna med var-
ändra, bygga. "Inom den blivande 

skolorganisationen bör följaktligen", 
säger han vidare, "finnas rum för al
lenast en enda av staten understödd 
barndomsskola." Beträffande den 
kvinnliga ungdomens undervisning 

framhåller han vidare kravet på bere

dande av lika möjligheter för all ung

dom, manlig såväl som kvinnlig, och 

nödvändigheten av att staten därför 
tar sig an flickornas utbildning i sam

ma utsträckning som gossarnas. Den
na grundprincip borde förverkligas 

genom "privatskolornas regelmässiga 

ombildning till stats- eller kommunala 
skolor". Till sist framhålles vikten 
av gymnasiets reformerande med in

riktning på en rikare linjedelning. 

Utgående från dessa riktlinjer har 
kommissionen nu utfört sitt omfattan
de arbete, och resultatet därav, det 

digra betänkandet, kommer nu att 

granskas och diskuteras landet runt. 
Redan har diskussionen därom börjat 

såväl i Stockholm som i Göteborg, där 

de olika lärarekårerna med stor spän
ning väntat på det länge bebådade 

reformförslaget. I Göteborg ha 
redan två av kommissionens ledamö

ter redogjort för förslaget: undervis
ningsrådet W. Björck inför folkskol

lärarnas förening, den s. k. Göteborgs 

Skolförening, ooh skolföreståndarin

nan G. Martin inför Göteborgs Flick

skoleförening. 

Som det icke är möjligt att i en be

gränsad tidningsartikel taga upp alla 
de reformer angående skolornas såväl 

yttre som inre organisation, vilka av 
kommissionen föreslås, vill jag här 
endast upptaga huvudpunkterna i för

slaget samt i korthet påpeka de ny-

samma arbetskvantitet. Hans månat

liga lön är 473 kr., min 319 kr. Hans 
arbete betalas med 154 kr. extra för 
att det är manligt. — Vänta, det är 

mer! En överpostiljon, den högsta 
graden av den personal som i dagligt 
tal kallas brevbärare, har också högre 

lön än jag eller 342 kr. Jag har be
tydligt större kunskaper än han, jag 
står över honom i tjänsten, mitt ar
bete är mycket ansvarsfullare och 

mera krävande än hans, men det är 
han, som utkvitterar den högsta lö
nen —. 

Åh nej, tiderna ha ännu inte hun
nit bli så särdeles mycket bättre för 
oss kvinnor. 

Px. 

heter, mot vilka med all säkerhet mot

stånd kommer att resas från pedago
giskt håll. 

Den nya enhetliga skolbyggnaden 
skall enligt kommissionens förslag be

stå av en 6-klassig folkskola, botten
skolan, i vilken alla Sveriges barn 
skola få den grundläggande under
visningen. På denna uppbygges en 4-

klassig realskola, vars avslutning är 
realexamen, ungefär motsvarande den 
nuvarande realskoleexamen. Denna 
examen skall ej, såsom nu, blott av

läggas av de elever, som ämna sluta 
sina skolstudier med denna examens

klass, utan även avläggas av dem, 

som ämna fortsätta genom gymnasiet 
fram till studentexamen. Det nya 
gymnasiet blir 3-årigt. Skolgången 

från botten upp till studentexamen 
skulle således i framtidens skola taga 
en tid av 13 år ('6 + 4 -f- 3), under 
det att det normala nu är 12 år (3 
förberedande klasser eller 3 folksko

leklasser + 9 klasser i ett allmänt lä
roverk). 

Alla dessa skolor tänkas i regel 
vara samskolor. I sin motivering för 

denna skoltyp säger kommissionen : 
"Då för framtiden ett avsevärt antal 
flickor för sitt levnadskall komma att 

behöva samma slags kunskaper som 
gossarna, hava viktiga samhällsintres

sen ansetts kräva, att gossar och flic
kor erhålla en med avseende på inne
hållet likartad undervisning. Under 

dessa »förhållanden har det därför tett 

sig naturligt, att samma skola gemen
samt fostrar dem, som en gång skola 

stå sida vid sida i arbetet för ett ge
mensamt samhälle. Lägges därtill, att 
samundervisning påkallas även av be
tydelsefulla hänsyn av ekonomisk art, 

har kommissionen ej kunnat finna an
nat än att en så beskaffad anordning 
är både berättigad och önskvärd." En 
del invändningar mot lämpligheten av 
samundervisningen upptagas till be

handling, men tillerkännas ej någon 
större betydelse. Kommissionen fö

reslår emellertid att i fråga om arbets

ordning, timplan och disciplin viss 

hänsyn skall tagas till könens olikhet. 
Dessutom föreslår kommissionen, att i 
samhällen, där förhållandena medgi

va anordnande av två eller flera läro
anstalter å såväl mellan- som högsta
diet, tillbörligt utrymme bör givas åt 
särundervisning av såväl gossar som 

flickor, i det att läroanstalter av sär
skoletyp där må upprättas vid sidan 
av samskolan. 

Alltså kan även i framtidens skol
organisation någon plats finnas för 
speciella gosskolor och dito flicksko
lor. 

Den svenska 8-klassiga flickskolan, 
som under decennier utformats och 
utvecklats till vad den nu är, och som 

väl av flertalet pedagoger anses vara 
en för de svenska flickorna väl läm

pad skolform, är särskilt föremål för 
kommissionens reformerande, i det 

den, såsom någon uttryckt saken, bå
de "rothugges" och "topphugges". 

De tre förberendande klasserna skola 
främst bortskäras, men med dem även 

de två lägsta elementarklasserna för 
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att tillsammans ersättas av de sex 
folkskoleklasserna, och i de flesta fall 
reduceras återstoden till en 4-årig re
alskola. Dock föreslår kommissionen 
ett par olika flick-lmjer, dels en flick
skola typ C, utgörande en för flickor
na avsedcj l-årig fortsättningsklass 

ovanpå realskolan, dels en flickskola 

typ B, utgörande en 3-årig flicklinje 
utgående från realskolans 3 :dje klass, 

vilken skulle föra fram till ungefär 

de kunskaper, som nu inhämtas i 8-
kiassig flickskola. Och till sist skulle 

i större samhällen med mer än ett,lä
roverk, få lov att finnas flickskola 

typ A, 6-klassig, mest överensstäm
mande med nuvarande 8-klassig flick
skola och med ganska stort utrymme 
för de praktiska ämnena. Omkring 

26 sådana skulle få existera — en 
ringa ersättning för de nutida 81 hög
re flickskolorna i vårt land ! 

Det nya 3-åriga gymnasiet skall dif
ferentieras å en latinlinje, en nyspråk-
lig linje och en reallinje. Gymnasi

ets latinundervisning skall förberedas 

redan i realskolans högsta klass. 
Kommissionen föreslår även en ny 

skolform, lyceet, ett 7-årigt läroverk, 

i vilket undervisningen från början 

inriktas dïrektj på gymnasiets bild

ningsmål utan att först föra sina lär
jungar till realexamen. Dylika läro

verk, som skulle utgöra några av de 
få försöksläroverk, ämnade att rym

mas inomj den statliga organisatio

nen, skulle inrättas endast i två stör
re städer, men lyceilinjer skulle in

läggas i fem andra städers högre lä

roverk. 
Vid sidan av dessa statens läro

verk skulle i regel inga privata läro
verk få existera. Särskilt framhöll 

undervisningsrådet Björck med all 

önskvärd tydlighet alla de åtgärder, 

som borde vidtagas för att förhindra 
varje konkurrens med den sexklassi-

ga bottenskolan. Endast ett starkt be
gränsat fåtal av statsunderstödda 

skolor med klasser parallella med re

alskolan och dess påbyggnader skulle 

få bibehålla sin privata karaktär, och 

det huvudsakligen sådana, vilka med 

hänsyn till tradition och förutsättnin

gar för framgångsrik pedagogisk för
söksverksamhet kunna anses förtjän

ta av understöd. 

Andra icke statsunderstödda privat

skolor skulle icke kunna påräkna någ

ra statsförmåner, såsom normalskole
kompetens o. d., och kontrollen över 

dessa undervisningsanstalter, deras 

lokaler, materiell, lärarekrafter etc., 
skulle vara särdeles noggrann. De 

svårigheter, som kommissionen anser 

lämpligt att lägga i vägen för dylika 

skolor, förefalla i det närmaste oöver

stigliga. 

Betänkandet behandlar även de oli

ka lärarnas kompetens, kurs- och tim

planer i de olika skolorna och redogör 

noga för de tänkta bestämmelserna 

för en successiv' övergång från den 

nuvarande till den nya skolorganisa

tionen. Om avvecklingen börjar re

dan höstterminen; 1923', skulle! den 

nya realexamen' avläggas första gån

gen våren 1928 och den nya student

examen våren 1931. 
Vad kursplanerna beträffar tilldra

ga sig planerna för språkundervis

ningen största uppmärksamheten. Att 
uppskjuta all undervisning i främ

mande språk till barnens 13:de eller 

14:de år förkastas av många, som 
anse, att bestämda pedagogiska för

delar vinnas genom att denna under

visning grundlägges på ett tidigt ål

dersstadium, då minnet är friskare, 

talorganen böjligare, intresset för imi
tation större. Kommissionen tror sig 

i mellanskolans arbete hava stöd för 
sin åsikt, att de ofta uttalade farhå
gorna med anledning av ett uppskov 

av språkundervisningen till ett sena
re åldersstadium, äro överdrivna. 

Språkens inbördes ställning i realsko

lan skulle normalt vara först engelska 
sedan tyska, men annan ordning 

skulle i vissa fall kunna förkomma. 

Mot ovan skisserade planer till re
formerande av vårt svenska skolvä
sen hava många intresserade pedago

ger haft åtskilligt att invända. Men 
även inom kommissionen tyckes det 
finnas meningsskiljaktigheter i en 

mängd olika punkter, vilket framgår 
av de 23 reservationerna. Särskilt 

anmärkningsvärd är en reservation av 
ledamoten herr Swartling. Han an
ser det felaktigt, att betänkandet ic

ke omfattar frågan, huruvida folk

skolan i sin nuvarande form kan vara 
lämpad att utgöra underlag för den 

planerade enhetliga skolbyggnaden. 
Detta betvivlar han. Samma tvivel 

har uttalats i Stockholms Läraresäll

skap av den framstående pedagogen 

d :r Karl Nordlund, 1 :ste folkskole

inspektör i Stockholm. I sitt inlägg 

i sällskapets diskussion i frågan och 
även i en artikel i Svenska Dagbla
det har han framfört sin opposition 

också mot andra delar av förslaget. 

Redan för 3 år sedan varnade denne 

samme intresserade pedagog för allt
för stor uniformitet, för "ett skol-

mästrande genom en tryckande och 

klavbindande generell organisations

typ!" Med anledning av flera just 
då; (framlagda pedagogiska uppslag, 

sade han: "Det börjar blåsa vårluft 
även inom skolans värld, och då är 

tidpunkten mindre än någonsin läm

pad för att intvinga ett helt lands 
skolväsen i strängt systematiska for
mer." 

Röster både inom och utom kom

missionen ha också höjts mot kom

missionens nästan fientliga hållning 
mot privatskolorna. Man pekar på, 

att just genom dem nyttiga rön och 

erfarenheter ha gjorts, vilka kommit 

hela undervisningsväsendet till godo. 
De enskilda skolorna med sin större 

rörelsefrihet och sina initiativ ha 

hindrat även statsskolorna att hem

falla åt en vid uniformering alltid 

hotande slentrian. Även för framti

den behöves dylik uppryckning och 
konkurrens. 

Hela systemet med upprepade 

prövningar och examina (vid- inträ

de i realskolan, vid avgång därifrån, 
vid inträde i gymnasiet och i den 

slutliga studentexamen) har också 

skarpt klandrats, särskilt av d :r 

Nordlund, som däri ser en fara till 

oro för bottenskolan, där med sä

kerhet arbetet kommer att alltför 

mycket inriktas för denna kommande 

prövning för inträde i realskolan. 

Msn kan <ej underlåta att tycka sig i 

förslaget finna övertro på värdet av 

examina och examensresultät. 

Skarpast kommer väl klandret att 

falla på förslaget att i vår dfemokra-

tiska tid öka skoltiden med ett helt 

år och därigenom fördyra skolgån

gen, Om den saken fällde nyligen 

en skolman det yttrandet, att "för

slaget i denna punkt är i högsta grad 

osocialt och odemokratiskt". Helt 

visst böra försök göras att hindra 

denna ökning i barnens skoltid. Änd

ring skulle nog lättast vinnas, om re

alskolan finge bygga på en kortare 

folkskolekurs. Ett förslag med 4 

Akt iebo laget  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse« 

Hos pantlånaren. 
Kvinnan, som stod vid dörren och 

"bad om", visade en pantsedel. Hon 

hade pantsatt ett par kängor för sex 
kronor. Det var denna summa hon 

nu gick och bad ihop. 
Detta med pantsedeln kunde vara 

ett affärstric. Pantsedeln, fredade 

hennfe för brödkanter och potatis. 
Låt oss vara rättvisa —- skulle vi gå 
och be vid dörrarne, skulle vi givet 

föredraga kontanter framför resterna 
ur skafferiet. Och pantsedeln vädja

de på det mest effektiva sätt till port

monnän. 
Allt detta var emellertid av under

ordnat intresse. Det var något an
nat som påkallade uppmärksamheten. 

På pantsedeln stod i tryck och 

skrift : "Ränta och provision är 4 öre 

per krona i månaden." 
Fyrtioåtta procents årlig ränta för 

ett lån till en fattig! 
Tanken var omöjlig att bli kvitt. 

Den satt som en plåga i bröstet. Och 

i stället för att fortsätta på den på
började tidningsartikeln skrev pen

nan : "48 % ? 48 % ? ! —" 
Var pantsedeln förfalskad? 

De burgna, de betrodde ha banker

na som lånegivare, för de fattiga fin

nas pantlånekontoren. 
Vad tar banken nu i ränta? 

En telefonpåringning gav svaret. 

Fem procent mot extra prima säker

het, sex för god säkerhet. 

Och pantlånekontoret skulle ta 48 

procent ! 
Omöjligt! Omöjligt!! skrev pen

nan i desperation, men tanken släpp

te inte sitt plågande grepp. 
Saken måste undersökas. Jag gick 

till pantlånekontoret. Inte det lilla i 

stadens utkant, där kvinnan varit 

med sina kängor, utan till en stor in
rättning i stadens centrum. Ett ak

tiebolag. 
I väntrummet, det fanns ett stort 

sådant, krokade jag min ägande guld
klocka av kedjan och vandrade vidare 

in genom en dörr på vilken stod "Ut

låning". 
Det stora rummet verkade ämbets-

lokal, vilket som bekant är ett mycket 

dåligt betyg. Finns några kontor så 

fula, så fattiga, så mörka, trista och 
ruskiga som i statens och kommunens 

verk? 

Men låt oss återvända till just det 
här särskilda rummet. Vid det stora 

bordet sutto tv| medelålders damer 

med gedigna präktiga utseenden. 

Pantlånarne? Nej, bolagets tjänste

män. 

Den ena tog mitt ur, som jag sköt 
fram över disken, och lämnade det 

klasser i folkskolan, 4 klasser i real

skolan och 4 i gymnasiet har fram
kommit från lärarehåll. 

Diskussionen om betänkandet är 

alltså redan i full gång. Och dis
kussion måste det bli, en utredande, 

saklig diskussion, ty den föreslagna 

skolreformen är så vittgående, att 

den ej bör beslutas, innan den blivit 

noga och allsidigt diskuterad. På 

riksdagens kommande beslut i denna 

fråga beror den svenska ungdomens 

undervisning och uppfostran undei 

kanske en lång följd av år. Därför 

måste också ett beslut om ny skolor

ganisation i främsta rummet taga 

hänsyn till vad som är för barnen 

bäst och lyckligast, oberoende av alla 

skiftningar i dagspolitiken. Må ej 

blott Sveriges pedagoger, utan alla 

andra för ungdomens fostran intres

serade medborgare sätta sig in i den

na viktiga fråga och söka bidraga 

till att den löses på det för ungdo

men och för vår svenska kultur och 

bildning bästa sättet! 

till den andra, som knäppte upp bo-

etten. Undersökte hon hur många 
karat det var? Läste hon de inrista

de vackra minnesorden? Vad tänkte 

hon ? Beklagade hon den stackars 

medsystern utanför disken, som mås
te belåna ett kärt minnesföremål? 

Ingenting sådant kunde avläsas hen

nes lugna sympatiska ansikte, endast 

värdig affärsmässighet. 
— Hur mycket önskas låna? 

— Det mesta möjliga! 
—- Tja — tjugo kronor! Är ni 

nöjd med det? 
— Namnet? frågade den andra 

tjänstemannen och lyfte pennan över 

den stora boken. 
Det brände till i kinderna! Uppge 

namnet !• Bokföras ! Helt säkert 
skulle de som sutto där, när dörren 

fallit igen efter mig, säga: "Stackars 
människa! Tänk att det gått så ut

för med henne!" 
Jag sade namnet, fick två tior, pant

sedeln och gick. 
Och nu studerar jag pantkvittot. 

På detta står : Ränta och provision är 

2 öre per krona i månaden. 

Alltså icke 48 procent. Men i alla 

fall 24 procents årlig ränta för lån 

till de fattiga. Fyra gånger dyrare 

pengar än dem som lånas ut till de 

bättre situerade. 
En bank löper risk att göra förlus

ter på sina låntagare, ett pantlåne-

kontor aldrig. Det har panten som 
säkerhet. Och panten är värd mång
dubbelt mer "än lånebeloppets storlek. 

Min klocka är ett gott ur, vacker, 
med utmärkt gång, den är icke gam
mal och har betalats med åtskilligt 

över hundra kronor. Det högsta jag 

kunde få låna på den var 20 kr. För 

detta belopp utgör min klocka den 
allra finaste säkerhet. Fullgör jag 

inte min betalningsskyldighet, sälj es 

klockan på auktion och pantlånein-

rättningen tar ut sin fordran ur för

säljningssumman. Och för detta ab' 
solut riskfria lån tillförsäkrar sig 

pantlånekontoret 24 procents ränta ! ! 

Min penna vill knappast sluta meil 

sina häpna och vreda utropstecken. 

Men de 48 procenten?! Äro ock' 

så de en stygg, en dubbelt stygg verk

lighet? Vilken människa kan förmås 
att för hundra lånade kronor betala 

igen etthundrafyrtioåtta? Svaret ger 

sig självt. De allra fattigaste, de som 

ingen annan utväg ha. 
Yngsta redaktionsmedlemmen sän

des till en av förstäderna med order 

att på första bästa pantlånekontor 

undersöka förhållandet. 
Hennes rapport lyder : ränta 4 öre 

per krona i månaden. 

Det var alltså sanning! Fyrtioåtta 

procents ränta! 

Redaktionens specialist på stal I-

stik skjuter fram en anteckning. 

"Vid Göteborgs pantlånekontor ut

lämnades under år 1921 som lån kr 

3,500,066: 39. 

Min penna vill kalla på kvinnorna. 

Det finns ingen rättrådig man, som 

gillar dessa svindlande räntesatser, 

omöjliga i den verkliga lånemarkna

den, men för männen är ett sådant 

här missförhållande en av de många 

små samhällsdetaljer, som de inte ha 
tid med och som de skjuta ifrån sig. 

Kvinnorna skulle ha blick för detta 

liksom för tusende andra missförhål

landen av "detaljnatur" i samhället 

och intresse av att rätta till dem alla. 
De skola det den dag de besluta sig 

för att i verklig mening påtaga sig 

sitt medborgerliga ansvar och gå från 

det myckna talet till handling. 

När blir det? 

Crayon. 

TREVLIG OCK INTRESSANT 
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 
MORGOm>OSï 

Den största 
morgontidningen 

CgNECt Cat;' 

Hur jag skulle tycka 
om att vara man? 

Av Julie Gram. 

I föregående nummer av Kvinnor
nas Tidning skildrade Max; Mc Conn 

i en synnerligen briljant artikel hur 

han skulle tycka om att vara kvinna. 

Den roande och fyndiga utredningen 

har kommit undertecknad att allvar

ligt fundera över frågan, hur jag 

skulle tycka om att vara man — 

Jag finner då genast att jag ej kan ge 
något ögonblickligt och bestämt svar. 

Jag både vill och vill icke. Jag kän
ner mig alldeles som den unga dam, 

som i en våning hade att välja mellan 

två rum — det ena åt gatan med en 

härlig utsikt, men litet och utan sol, 

det andra åt gården med utsikt mot 

en mur, men soligt och stort och be

kvämt. Den unga damen befann sig 

i en kinkig situation. Hon kunde ej 

avstå från solen, som hon dyrkade, 

men ville ej heller för något pris upp

ge den charmanta utsikten åt gatan. 
Hon löste frågan med att hyra rum
met åt gården och därpå bedja värd

innan att dörren skulle få stå öppen 
mellan de båda rummen. 

Så är det med mig. Medan jag-

överväger frågan, huruvida jag helst 

skulle vilja vara man eller kvinna ön
skar jag fullkomlig rörelsefrihet för 

att taga några av de respektive nack-

och fördelarna i skärskådande. 
Egentligen är jag inte alls otill

fredsställd med att vara kvinna. Men 

jag erinrar många situationer i livet, 

då det hade varit en stor fördel att 

vara man. Icke en man vem som 

hälst, utan en verkligt stark man av 

denna stillsamma och fruktansvärda 

sort, som icke begagna sin styrka 
utom vid synnerligen utomordentliga 

tillfällen. Exempelvis när en rå dräng 

på det mest hjärtepinande sätt slår 
och misshandlar sin fromma, tåliga 

häst. Vilken lisa för själen att kun

na lyfta denna karl, stillsamt skaka 

honom, stillsamt lägga honom över 

sitt knä och grundligt genomprygla 

honom! Denna njutning att genom 

egen personlig styrka ridderligt kunna 

få ingripa till det misshandlades och 

kränktas försvar skall jag som kvin

na aldrig kunna få erfara. Ty det 

finns tillfällen, då ingen makt är så 

stor som en stark knytnäve, då alla 

jordens kvinnor äro som halm och 

strå gent emot anblicken av ett par 

breda muskulösa skuldror och hotet 

i en atlets arm. 

Men icke alla män äro skapade ef

ter Goliaths beläte. Och när jag tän

ker på att jag lika gärna kunde ha 

blivit en liten spinkig man med hän

gande axlar och vattenkammat hår o. 
blå själlösa ögon, så vänder jag mig 

med en suck av tacksamhet till försy

nen att det blev som det blev. Ty 

den långa raden av sociala och pri

vata fördelar som mannen under sitt 

tusenåriga regemente på jorden — 

helt naturligt förresten — tillskansat 

sig, äro i sig själv icke vare sig till

räckligt lockande eller stabila att mo

tivera förflyttningen i vilken manlig 

skepnad som hälst. Föreställer jag mig 

däremot förflyttningen till det hög

sta manliga ideal, jag mött i mitt liv, 
så berövar jag mig ju därmed samti

digt det oändliga behaget att äga nå

gon att beundra som ett högsta man

ligt ideal utan säkra garantier att fin
na ett motsvarande bland kvinnorna. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

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

Denna tidnings annonskon» 
tor anvisar. — Telefon 180 70. 

SOMMARHATTAR! 
Utsökt fina och vackra. 

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

delaktigt hos 

Hildur Sandegren röiT9!?«: 

Härtill sälla sig ett flertal andra 
reservationer. Främst den egendom

liga ställningen utanför det centrala 
i tillvaron mannen intager. IIa« kar-
aldrig på samma innerliga sätt som 
kvinnan komma barnet nära, över hu

vud taget ej känna den kvinnliga öm

heten gentemot allt levande, som väd
jar till hennes modersinstinkt. Lägg 

endast märke till hur en fader betrak

tar sin nyfödda baby i vagnen! Kan 

man se något hjälplösare ! Det är 
som om en elefant skulle betrakta en 

myra. Han urskiljer ännu ingenting 

hos denna lilla varelse, för vilken mo

dern redan efter några dagar hunnit 

göra upp en hel karaktäristik. På det 

hela taget saknar mannen utpräglat 

sinne för miniatyrer, småsaker, baga

teller. som dock utgöra livets utsök

taste njutning. Han drömmer ej om 

nätterna, han gråter aldrig över en 

dikt, han besitter mera sällan natur

sinne. Mannen i genomsnitt är ur 

kvinnlig synpunkt sett ett ganska en

kelt och prosaiskt maskineri, som äter, 

arbetar, röker, läser tidningar och 

somnar in så mekaniskt som man fäl

ler en rullgardin. 

Men när jag tänker på denna pro* 
saiska individs alla goda egenskaper 

tycker jag ändå att det ofta skulle 

kännas lugnt och gott att stå på den 

manliga linjen i livet. När jag tän

ker på hans solidaritet, hans vidsynt

het, hans förmåga att offra något föf 

en idé, hans fridsamhet gentemot näs

tan, hans förnöjsamhet med ett of" 
enformigt öde, hans sinne för humor, 

hans fördragsamhet med våra an" 
märkningar,  hans sti l la u n d r a n d e  

långmodighet gentemot alla våra ut 

svävningar på modets område, hanS 

egna djupt rörande försök att själv 

åstadkomma något i den vägen, da 

synes mig tillvaron som en man bland 

män onekligen betydligt tryggare ån 

den som vanligen kan förunnas 6 

som en kvinna bland kvinnor. 

Och dock skulle jag avgjort ic^€ 

vilja byta. Även om vår horisont än 
nu på många håll är stängd av murar 

såsom den var i den unga damen» 

rum, så valde jag dock som hon "" 

för solens skull — och därför att Ja? 

vet att dörren redan står öppen 1110 

den friare och vidare utsikten. 
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rnLUiDiiiri 
GSteborgs största och 
mest populära filmteater 

Qe förnämsta programmen 
frän världens största film-
institut och alitid den mest 
konstnärligt utförda musik 

1 Vita 
Slottsskogen 

I MUSIK VARJE AFTON | 
av en avdelning ur 

= Göteborgs Symfoniorkester. 

GARLSTEDTS REALSKOLA 
Kungsportsavenyen 1. — Telefon 378. 
Sex realklasser o. tre förberedande (småskola). 

Allm. läroverkens kursplan följes. 
Anmäln. dagl. 11—12. Obs. Sänkta avgifter. 
J. Öhlander Ester Lundholm 

Läroverksadjunkt. Föreståndarinna. 

Har Ni tänkt 
att prenumerera på "Kvinnornas 
Tidning", denna de svenska kvin
nornas egen röst i prässen, sd 
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. 
Göteborgsteatrar ne 

ha nu efter slutad vintersäsong sla

git igen sina portar, men samtidigt 

har sommaren lika plötsligt uppenba

rat sig och gjort det möjligt för fri-
luftsteatrarne att upptaga sin av pu

bliken alltid med nöje motsedda verk
samhet. Fru Gerda Thomée har så

lunda allt redo för friluftsscenen i 
Slottsskogen, dit hon samlat en talrik 
trupp populära skådespelare. Som de 
främsta namnen möta, utom fru Tho-
mées eget, Carl Barcklinds och hans 
frus. Vidare äro att nämna frök-

narne Wiberg och Natt och Dag från 
Nya Teatern i Göteborg, hrr Bertil 
Brusewitz, sarrifi Tor Weiden från 
Vasan i Stockholm, om vilken det 

säges, att han ifråga om yttre före
träden fördunklar t. o. m. Gösta Ek
man, och slutligen hrr Knut Holm 

och Stéen samt ännu åtskilliga andra. 

Spellistan upptar en mängd roliga sa
ker, lustspel och folklivsskildringar, 

tillrättalagda för sommarhumöret. 
Icke ens operetter komma att saknas. 

Det hela är ett utslag av kvinnlig 
företagsamhet, som är förtjänt av 

uppmuntran. Den kvinnliga publiken 
kan här ge teaterns populära direktris 
ett gott handtag. 

Palladium, 
den kända Göteborgsbiografen, 

som under säsongen framfört ett an« 
tal framstående filmverk, har i an« 
slutning till den nyligen högtidlig« 
hållna 10«årsdagen av August Strind« 
bergs dödsdag på veckans program 
uPPtagit diktarens för filmen till« 
rättalagda märkliga drama »Fröken 
Julie». Filmen som inspelats i Tysk« 
land med den framstående filmskåde« 
spelerskan Asta Nielsen i titelrollen 
har sin premiär den 22 maj. 

Med anledning av föreställningens 
högtidliga innebörd kommer sam« 
tidigt en prolog till Strindbergs 
minne att.uppläsas. 

BLANDAT. 

Barnatårar väta endast kinden. 

* 

Saknaden är en god läromästare. 

* 

Aveu den tappraste ibland oss kan 
understundom vara rädd för sig själv. 

* 

^lan kan inte vara nog försiktig i 
v a'et av sina fiender. 

* 

De klassiska författarne äro de, 
som alla tala om men ingen läser. 

Förlorad 
vänskap. 

Den danske författaren, provinsial
läkaren Hans Kaarsberg, berättar i 

sina på Gyldendalska förlaget utkom
na underhållande "Memoirer" bl. a. 

en hundhistoria, vars senare gripande 

del vi här nedan återgiva. I sin pre
sentation av hunden beskriver d :r K. 

honom som en ful, brun pudel, vil

ken, utan att vara en verklig jakt
hund, dock var utmärkt som sådan 

och för övrigt ett underverk av klok

het och trohet. Och nu giva vi ordet 
till författaren : 

— Som man av denna minnesruna 

förstår, älskade jag min .hund, min 
första hur\d, och han mig. Det faller 

mig därför tungt för bröstet att be
rätta, hur det sedan gick med "Hvas" 
och — mig. 

Efter hand som mitt intresse för 

jakten växte stod det klart för mig, 
att jag måste skaffa mig en riktig 
jakthund, som "stod" för vilt. Jag 
skaffade mig en valp efter en dansk 

hönshund och en brun Hardenberg

setter. Två hundar av så olika ras 
som Hvas och nykomlingen kunde 

jag ej gärna behålla och ha använd
ning. för. Då en hygglig karl i trak

ten, en mil därifrån jag bodde, bad 

mig om att få pudeln, lämnade jag 
gärna mitt medgivande. Ty mannen 

beundrade "Hvas", höll av honom och 

skulle med absolut säkerhet behandla 
honom väl. 

Det dröjde icke länge efter skils

mässan förrän pudeln en mörk natt 
skrapade på ytterdörren till mitt hus 

och med ett klagande tjut bad om att 

bliva insläppt. Jag gick genast upp, 
öppnade dörren för honom och nän-

des icke jaga honom hem — till hans 

nya hem. Dagen därpå tog jag ho
nom med till den nye husbonden, där 

jag två gånger i veckan hade mottag
ning för patienter. Men då pudeln 
åter och åter kom igen, blev jag ense 

med den nye ägaren om, att det var 

nödvändigt att visa bort hunden. En 
höstnatt stod han utanför min dörr. 
Och — jag gick ut och gav honom 
ett rapp med ridpiskan över ryggen! 

Han visade icke något tecken till 
vare sig smärta eller vrede. Gjorde 
blott helt om och gick tillbaka till sin 
nye herre. Men — sedan den natten 

låtsade hunden, som om han icke kän
de mig! När jag kom, betraktade 

han mig med en blick, som jag al
drig skall glömma. 

"Hvas" hade ett präktigt kosthåll 

och på allt sätt gott hos sin nye her
re. Han begagnades aldrig till jakt, 
for aldrig illa. Han blev fet. 

Några år gingo. Hans syn blev 

dålig. Han var nu gammal. Så fick 

han den ovanan att gå och stjäla i 

granngårdarne. En dag kom han hem 
med knäckt underkäke. Skadan läk

tes emellertid snart och "Hvas" fort

satte att leva med sned underkäke 
och med tydlig "grå starr". Full
ständigt blind var han dock ej ännu. 

En vacker höstdag, då jag var bor

ta i den gård, där "Hvas" hade sitt 
hem, och tidigare än vanligt var fär
dig med mina patienter, fick jag det 

infallet att taga hunden med mig på 

jakt. Han följde med mig ut på vårt 
gamla revir. Jag fattade posto på 
ett lämpligt ställe, hunden fick upp 

ett spår och följde det lite stelbent 
som en åldring. Men hans näsa var 

lika fin som förr. Snart hade jag en 
hare inom håll, han stupade för skot
tet och pudeln var i samma ögonblick 
över honom —T alldeles som i gamla 
dagar ! 

Och som då för länge sedan böjde 
jag mig ned och smekte honom. Rörd 
tog jag hans trofasta, gråsprängda 
huvud mellan mina händer, sade ho
nom mina bästa, ömmaste ord. Då 
— darrade plötsligt hans läppar, han 

slet sig lös och —- bet mig i handen. 

Långsamt gingo vi hem. Mitt hjär
ta var tungt. Och jag var hemsk till 

mods. 

Vi äro tacksamma, om 
Ni rekommenderar 
Kvinnornas Tid ning 
till Ed ra vänner! 

Undras affärer. 
Häcklandet av andra är utmärkan

de för många människor, men bland 
människor särskilt för kvinnan och 
bland kvinnor i särskilt hög grad för 
de mindre utvecklade ibland dem. Det 
är i all synnerhet just dessa, som, 
själva i saknad av omdömesgillhet, av 
förmågan att klart och lidelsefritt dis
kutera ett spörsmål, att insätta en sak 
på dess rätta plats, göra sina med
människors handlingar och uttalanden 
till föremål för de mest hopplösa 
tolkningar och förvrängningar. 

När en sansad och rättrådig män
niskas omdöme råkar falla ned i en 
sådan krets är det att förlikna vid en 
fjäder, som på det samvetsgrannaste 
plockas sönder och sprides som en 
massa dun, vilket fastnar på var och 
en som kommer i närheten. Ett ord i 
förbigående blir en lång, ja, ändlös 
historia, som färgas och blåses upp 
tills den tycks fylla världen. En obe
tydlig episod broderas ut med giss
ningar, antaganden, påståenden, tills 
den är oigenkännlig i sin ursprung
liga enkla form. 

Mången har kanske icke klargjort 
för sig den oerhörda skillnaden mel
lan ett uttalande och skvaller. Om 
fru A. exempelvis säger till fru B. : 
Jag är mycket förtjust i fru C., men 
hennes uppfattning av musik synes 
mig något egendomlig — är detta ett 
uttalande utan vidare. Men om fru 
B. sedan för saken vidare till fru E-, 
F. och G. i en form, som på något 
sätt avviker från detta uttalande, så 
att det får sken av någon slags per
sonlig animositet, är skvallrets simpla 
väg redan beträdd. 

I huru många tusen fall i våra sam
hällen finns det icke människor, som 
måste genomgå oförskyllda lidanden, 
därför att deras omgivning på detta 
vårdslösa sätt handskas med sanning
en. Hur ofta få ej personer vid an
komsten till den plats, som är deras 
tillfälliga eller dagliga uppehållsort, se 
en flock viskande, tasslande män
niskor, som vid deras inträde plöts
ligt fara ifrån varandra och anlägga 
en menande och obehaglig min. De 
förstå ej varför, men ana att de plöts
ligt blivit föremål för alla dessa män
niskors hemlighetsfulla sammankoms
ter och konspirationer. De känna du
net som yr i luften — men fjädern, 
från vilket det kom — hur skulle de 
kunna ana att det varit de själva, som 
någon gång i ett tanklöst ögonblick 
släppt till den! 

Det är ledsamt att i Kvinnornas 
egen tidning behöva säga, att när ett 
samtal får denna småaktiga, ljusskyg
ga och illvilliga form, så är det van
ligen kvinnor som föra ordet. Men 
icke kvinnan av i dag, som i livets 
skola lärt sig ridderlighet, takt och en 
viss försiktighet gent emot sin nästa, 
icke kvinnan par préférence, idealet 
för alla tider, som är instinktivt mo
derlig, god och beskyddande mot allt 
levande, och som med nobel avsky 
stöter ifrån sig allt simpelt i livet — 
utan kvinnan på hennes ännu outveck
lade och oskolade ståndpunkt, som i 

Jtyheter i 

Uienerblusar 
bäst och billigast 

hos 
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medvetande av sin underlägsenhet, 

som i brist på alla stora och samlande 
intressen har sin glädje i att avund

samt kritisera och söndersplittra. 

Ty det är ett faktum, som ständigt 
besannar sig, och som de, som bedrö-

vas över småaktigheterna i livet, alltid 

borde hålla inför sina ögon : det är 

aldrig ridderligheten, godheten, ädel

heten, som hålla sammankomst för 
att förvanska och förvränga obetyd
lighetens, lumpenhetens och avundens 

handlingar och ord. Det är aldrig de 

som hava makten, som öppna konspi
rationens fäjd mot de obetydliga. 

Nej, det är alltid de små kring de 
stora, råttorna kring lejonet, som 

kunna förnedra sig till detta hemlig
hetsfulla oavlåtliga, i sin art beund

ransvärt ihärdiga undermineringsar
bete av bättre och lyckligare lottade 
medmänniskors position. 

En verkligt samhällsdisciplinerad 
kvinna, som en gång på en första vi

sit mottagit en dam, som enträget sökt 
att göra hennes bekantskap, yttrade 

sedan damen gått till undertecknad 
följande förstämda ord: 

— För henne blev jag rädd- Vi 
hade knappast samtalat i tio minuter, 
förrän han började tala illa om mina 

ovänner. Det gjorde ett så obehagligt 

intryck på mig, att jag beslutit mig 
för att aldrig mottaga henne mer. 

Denna kvinna kände sig förnedrad 

av ett dylikt lumpet förtroende. Att 

det riktades mot hennes vedersakare 

gjorde ej saken bättre — snarare 
tvärtom. 

På detta sätt känner gentlemannen 
bland män — så känner även en gent
lewoman bland kvinnor. När denna 
känsla blivit mera allmän än nu är 
förhållandet, när häcklandet av andra 

och skumraskintrigerna synas kvin

norna lika föraktliga som de uppfat
tas av de verkliga männen, då hava 

vi nått ett gott stycke framåt på sam-

hällsdisciplinens och samhällsfridens 

ännu ganska glest frekventerade, men 

oändligt angenäma väg. 

En vid vägkanten. 

Erfarenheten tar otroligt ringa 
lärpengar, men är dock en läromästa

re som ingen annan. 

Thomas Çarlyle. 

Alla stunder av högtid och allvar 
— eller av glädje! — dem skall du 
vakta på; varje sekund då din själ 
lever. 

Hans Larsson. 

De bästa HANDSKAR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HANDSKK0MPAN1ET {&79 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

Insändarnes spalt 
Anhålles vördsamt om plats för ne

danstående inlägg i eder ärade tid-

Hon som vågade. 
Det var icke utan att undertecknad 

hyst en förhoppning om att i föregå
ende n :r av Kvinnornas Tidning få 
se ett genmäle mot det ironiska och 
hånfulla sätt, varpå somliga pressor
gan ansågo sig böra behandla en väd
jan från en av våra riksdagskvinnor, 
fru Thiiring från Göteborg, om bätt
re och gratis anordnade kabinettsför
hållanden för kvinnor. När så icke 
var fallet, när Redaktionen tydligen 
haft utrymmet disponerat för andra 
ting, kan detta inlägg synas komma 
väl mycket post festum och dock 
kanske icke för själva saken helt obe
fogat. 

Att någon förnuftig människa 
kunnat finna något löjligt i fru Thü-
rings vädjan förefaller oförklarligt. 
Det löjliga ligger väl snarast i att vå
ra samhällen på detta för hygienen o. 
hälsan så utomordentligt betydelse
fulla område ännu äro så under all 
kritik otillfredsställande ordnade att 
en sådan vädjan från enskild person 
överhuvud skall vara nödvändig. 
Man skulle ju annars tro att allmän
heten med. full rätt att fordra en all
sidigt! tillfredsställande' lösning lagt 
detta uppdrag i vederbörande myn
digheters händer. Hur sorgligt den 
överallt är löst, därom skulle väl snart 
sagt varje invånare i Sveriges rike 
genom egna erfarenheter kunna vitt
na. Men ingen vill. Att fru Thü-
ring haft det personliga modet att 

våga tala länder henne endast till all
ra största heder. Önskvärt vore blott 
att kvinnor landet runt i likhet med 
fru Thiiring toge upp en fråga, som 
just därför att den icke tål mycket 
att talas om, hälst borde bringas ur 
världen genom att en gång för alla 
lösas. D. L. 

— Tycker du inte det är roligt 
längre att vara gift? 

— Jo visst! 
— Men du är så lite hemma? 
— Kära vän, man kan väl inte ha 

roligt jämt och ständigt heller. 
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Tbittert 
ångrar Ni Er, då Ni fått linnet 
förstört av dåliga tvättmedel, fast 
Ni borde veta att Tomtens Tvätt

pulver är alldeles oskadligt. 

Kvinnan som 
ville dö. 

Översättning för denna tidning av 

S. F. 

Forts, och slut fr. föreg. n:r. 

Som författare bör ni finna den 
värd er uppmärksamhet. Det berod
de på, att hon alltid hade varit en

sam; det var det som var början till 
olyckan — hennes ensamhet. Det är 

förskräckligt" att tänka på, hur mån
ga stackars små kvinnor i London, 
som få sina hjärtan krossade av en
samhet. Aldrig hade hon en kamrat, 
aldrig ett nöje. 

Om morgonen gick hon till sitt ar
bete, om kvällen tillbaka till sitt hyr
da rum. Hon var då en ung flicka 
på 18 år, och hon vandrade iväg med 
glatt mod. Och hon var glad, då hon 
var 20, och 25, ja 30 — ty alltjämt 
höll hon kuraget uppe med tanken på, 
att någonting ljusare låg och väntade 
på henne ; hon hoppades alltjämt, i 
likhet med mig på 'det roliga'." 

"Fortsätt", sade jag. 
"Då hon under åratal varit konto

rist och dessutom arbetat hemma, ha
de hon fått ihop en liten summa. Men 
hon vågade ej röra den — ty nu bör
jade hon känna den ensamstående 
kvinnans annalkande fasa för, att en 
dag bli sjuk och då behöva pengar
ne." 

Och "det roliga" kom inte. 
"Hennes ungdom gick sin kos, ryn

kor började smyga sig fram omkring 
ögon och mun — hon tittade i spe
geln och upptäckte dem — och hon 
vandrade inte sin väg fram fullt så 
tappert längre. Mer än tjugo års 
strävsamt arbete hade hon haft, och 
tillitsfullheten började dö inom hen
ne. Hon var alldeles utmattad av 
att längta, min herre. Hon önskade 
sätta på sig vackra saker, irman hon 
blev gammal — hon förtärdes av 
längtan efter den smakbit av lyckan, 
som var ämnad för henne." 

Han blås<te ut en rökring i luften 
och betraktade den noga. 

Det stadiet gick över. Det tycktes 
henne, allt som tiden släpade sig 
fram, att hon ej längre hade energi 
nog att längta efter någonting. Hon 

var trött. Då hon lade sig att sova, 

kände hon ingen vidare lust att nå
gonsin vakna igen. Enligt min tanke, 

var det inte alls arbetet, som var or
sak härtill — det var tråkigheten, 

tomheten i hennes liv, känslan av, 
att det gled henne ur händerna. Slut

ligen fick hon gå till en doktor, och 
han talade om "depression" och me

lankoli. 
Han sade, att vad hon hade att 

göra, var att vistas hos goda vänner 
—- hon som ej hade flera sådana än 

Robinson Kruse, innan Fredag dök 
upp — han rådde henne att söka 

"glatt sällskap". 
Hon svarade, att hon var "myc

ket förbunden" och gick tillbaka till 
sin bostad och satte sig att stirra på 
främlingarne, som gingo förbi i 

skymningen. Jag vet inte, om ni rå
kat på ett fall av verklig melankoli? 
En man i Buffalo, som jag tyckte 
mycket om, var angripen av den 
sjukdomen. Då han lämnat sitt ar
bete, kunde han sitta och grubbla 
timvis med blicken i fjärran och utan 

att säga ett ord. Jag stannade hos 
honom en halv natt en gång för att 

övertala honom att lägga ner en om

gång kläder i sin kappsäck 'och resa 
till Europa följande morgon. Jag sa
de honom vidare, att ditkommen bor
de han gno omkring i magasinen och 
köpa allt möjligt, som han kunde be
höva att sätta på sig. Jag gissar, att~ 
mina argument ej voro så utmärkta 
som min goda vilja — då jag gick 
nedåt staden efter frukosten fick jag 
höra, att han skjutit sig. Melankoli 
är ingenting att leka med — — 
Nej, doktorns råd till den lilla kvin
nan var av föga värde. På vägen till 
hennes kontor fanns en bro. En kväll,' 
då hon gick över denna, slog den 
tanken henne, att det skulle vara här
ligt att ligga i floden och höra vatt
net sjunga i öronen. Hon slet sig 
hastigt därifrån, alldeles yr i huvu
det. Var morgon och var kväll skul
le hon emellertid gå över samma bro, 
förstår ni. Var morgon och var kväll 
dunkade samma tanke i hennes hjär
na» och hon stannade vid bröstvär
net och stirrade ner." 

Under det uppehåll han gjorde, 
trängde musiken från ' koncertsalen 
pinsamt starkt ut till oss. Den höll 
på att spela : "Uppbjudning till val
sen". "Nåväl, alldeles som den vän 
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att tillsammans ersättas av de sex 
folkskoleklasserna, och i de flesta fall 
reduceras återstoden till en 4-årig re
alskola. Dock föreslår kommissionen 
ett par olika flick-lmjer, dels en flick
skola typ C, utgörande en för flickor
na avsedcj l-årig fortsättningsklass 

ovanpå realskolan, dels en flickskola 

typ B, utgörande en 3-årig flicklinje 
utgående från realskolans 3 :dje klass, 

vilken skulle föra fram till ungefär 

de kunskaper, som nu inhämtas i 8-
kiassig flickskola. Och till sist skulle 

i större samhällen med mer än ett,lä
roverk, få lov att finnas flickskola 

typ A, 6-klassig, mest överensstäm
mande med nuvarande 8-klassig flick
skola och med ganska stort utrymme 
för de praktiska ämnena. Omkring 

26 sådana skulle få existera — en 
ringa ersättning för de nutida 81 hög
re flickskolorna i vårt land ! 

Det nya 3-åriga gymnasiet skall dif
ferentieras å en latinlinje, en nyspråk-
lig linje och en reallinje. Gymnasi

ets latinundervisning skall förberedas 

redan i realskolans högsta klass. 
Kommissionen föreslår även en ny 

skolform, lyceet, ett 7-årigt läroverk, 

i vilket undervisningen från början 

inriktas dïrektj på gymnasiets bild

ningsmål utan att först föra sina lär
jungar till realexamen. Dylika läro

verk, som skulle utgöra några av de 
få försöksläroverk, ämnade att rym

mas inomj den statliga organisatio

nen, skulle inrättas endast i två stör
re städer, men lyceilinjer skulle in

läggas i fem andra städers högre lä

roverk. 
Vid sidan av dessa statens läro

verk skulle i regel inga privata läro
verk få existera. Särskilt framhöll 

undervisningsrådet Björck med all 

önskvärd tydlighet alla de åtgärder, 

som borde vidtagas för att förhindra 
varje konkurrens med den sexklassi-

ga bottenskolan. Endast ett starkt be
gränsat fåtal av statsunderstödda 

skolor med klasser parallella med re

alskolan och dess påbyggnader skulle 

få bibehålla sin privata karaktär, och 

det huvudsakligen sådana, vilka med 

hänsyn till tradition och förutsättnin

gar för framgångsrik pedagogisk för
söksverksamhet kunna anses förtjän

ta av understöd. 

Andra icke statsunderstödda privat

skolor skulle icke kunna påräkna någ

ra statsförmåner, såsom normalskole
kompetens o. d., och kontrollen över 

dessa undervisningsanstalter, deras 

lokaler, materiell, lärarekrafter etc., 
skulle vara särdeles noggrann. De 

svårigheter, som kommissionen anser 

lämpligt att lägga i vägen för dylika 

skolor, förefalla i det närmaste oöver

stigliga. 

Betänkandet behandlar även de oli

ka lärarnas kompetens, kurs- och tim

planer i de olika skolorna och redogör 

noga för de tänkta bestämmelserna 

för en successiv' övergång från den 

nuvarande till den nya skolorganisa

tionen. Om avvecklingen börjar re

dan höstterminen; 1923', skulle! den 

nya realexamen' avläggas första gån

gen våren 1928 och den nya student

examen våren 1931. 
Vad kursplanerna beträffar tilldra

ga sig planerna för språkundervis

ningen största uppmärksamheten. Att 
uppskjuta all undervisning i främ

mande språk till barnens 13:de eller 

14:de år förkastas av många, som 
anse, att bestämda pedagogiska för

delar vinnas genom att denna under

visning grundlägges på ett tidigt ål

dersstadium, då minnet är friskare, 

talorganen böjligare, intresset för imi
tation större. Kommissionen tror sig 

i mellanskolans arbete hava stöd för 
sin åsikt, att de ofta uttalade farhå
gorna med anledning av ett uppskov 

av språkundervisningen till ett sena
re åldersstadium, äro överdrivna. 

Språkens inbördes ställning i realsko

lan skulle normalt vara först engelska 
sedan tyska, men annan ordning 

skulle i vissa fall kunna förkomma. 

Mot ovan skisserade planer till re
formerande av vårt svenska skolvä
sen hava många intresserade pedago

ger haft åtskilligt att invända. Men 
även inom kommissionen tyckes det 
finnas meningsskiljaktigheter i en 

mängd olika punkter, vilket framgår 
av de 23 reservationerna. Särskilt 

anmärkningsvärd är en reservation av 
ledamoten herr Swartling. Han an
ser det felaktigt, att betänkandet ic

ke omfattar frågan, huruvida folk

skolan i sin nuvarande form kan vara 
lämpad att utgöra underlag för den 

planerade enhetliga skolbyggnaden. 
Detta betvivlar han. Samma tvivel 

har uttalats i Stockholms Läraresäll

skap av den framstående pedagogen 

d :r Karl Nordlund, 1 :ste folkskole

inspektör i Stockholm. I sitt inlägg 

i sällskapets diskussion i frågan och 
även i en artikel i Svenska Dagbla
det har han framfört sin opposition 

också mot andra delar av förslaget. 

Redan för 3 år sedan varnade denne 

samme intresserade pedagog för allt
för stor uniformitet, för "ett skol-

mästrande genom en tryckande och 

klavbindande generell organisations

typ!" Med anledning av flera just 
då; (framlagda pedagogiska uppslag, 

sade han: "Det börjar blåsa vårluft 
även inom skolans värld, och då är 

tidpunkten mindre än någonsin läm

pad för att intvinga ett helt lands 
skolväsen i strängt systematiska for
mer." 

Röster både inom och utom kom

missionen ha också höjts mot kom

missionens nästan fientliga hållning 
mot privatskolorna. Man pekar på, 

att just genom dem nyttiga rön och 

erfarenheter ha gjorts, vilka kommit 

hela undervisningsväsendet till godo. 
De enskilda skolorna med sin större 

rörelsefrihet och sina initiativ ha 

hindrat även statsskolorna att hem

falla åt en vid uniformering alltid 

hotande slentrian. Även för framti

den behöves dylik uppryckning och 
konkurrens. 

Hela systemet med upprepade 

prövningar och examina (vid- inträ

de i realskolan, vid avgång därifrån, 
vid inträde i gymnasiet och i den 

slutliga studentexamen) har också 

skarpt klandrats, särskilt av d :r 

Nordlund, som däri ser en fara till 

oro för bottenskolan, där med sä

kerhet arbetet kommer att alltför 

mycket inriktas för denna kommande 

prövning för inträde i realskolan. 

Msn kan <ej underlåta att tycka sig i 

förslaget finna övertro på värdet av 

examina och examensresultät. 

Skarpast kommer väl klandret att 

falla på förslaget att i vår dfemokra-

tiska tid öka skoltiden med ett helt 

år och därigenom fördyra skolgån

gen, Om den saken fällde nyligen 

en skolman det yttrandet, att "för

slaget i denna punkt är i högsta grad 

osocialt och odemokratiskt". Helt 

visst böra försök göras att hindra 

denna ökning i barnens skoltid. Änd

ring skulle nog lättast vinnas, om re

alskolan finge bygga på en kortare 

folkskolekurs. Ett förslag med 4 

Akt iebo laget  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse« 

Hos pantlånaren. 
Kvinnan, som stod vid dörren och 

"bad om", visade en pantsedel. Hon 

hade pantsatt ett par kängor för sex 
kronor. Det var denna summa hon 

nu gick och bad ihop. 
Detta med pantsedeln kunde vara 

ett affärstric. Pantsedeln, fredade 

hennfe för brödkanter och potatis. 
Låt oss vara rättvisa —- skulle vi gå 
och be vid dörrarne, skulle vi givet 

föredraga kontanter framför resterna 
ur skafferiet. Och pantsedeln vädja

de på det mest effektiva sätt till port

monnän. 
Allt detta var emellertid av under

ordnat intresse. Det var något an
nat som påkallade uppmärksamheten. 

På pantsedeln stod i tryck och 

skrift : "Ränta och provision är 4 öre 

per krona i månaden." 
Fyrtioåtta procents årlig ränta för 

ett lån till en fattig! 
Tanken var omöjlig att bli kvitt. 

Den satt som en plåga i bröstet. Och 

i stället för att fortsätta på den på
började tidningsartikeln skrev pen

nan : "48 % ? 48 % ? ! —" 
Var pantsedeln förfalskad? 

De burgna, de betrodde ha banker

na som lånegivare, för de fattiga fin

nas pantlånekontoren. 
Vad tar banken nu i ränta? 

En telefonpåringning gav svaret. 

Fem procent mot extra prima säker

het, sex för god säkerhet. 

Och pantlånekontoret skulle ta 48 

procent ! 
Omöjligt! Omöjligt!! skrev pen

nan i desperation, men tanken släpp

te inte sitt plågande grepp. 
Saken måste undersökas. Jag gick 

till pantlånekontoret. Inte det lilla i 

stadens utkant, där kvinnan varit 

med sina kängor, utan till en stor in
rättning i stadens centrum. Ett ak

tiebolag. 
I väntrummet, det fanns ett stort 

sådant, krokade jag min ägande guld
klocka av kedjan och vandrade vidare 

in genom en dörr på vilken stod "Ut

låning". 
Det stora rummet verkade ämbets-

lokal, vilket som bekant är ett mycket 

dåligt betyg. Finns några kontor så 

fula, så fattiga, så mörka, trista och 
ruskiga som i statens och kommunens 

verk? 

Men låt oss återvända till just det 
här särskilda rummet. Vid det stora 

bordet sutto tv| medelålders damer 

med gedigna präktiga utseenden. 

Pantlånarne? Nej, bolagets tjänste

män. 

Den ena tog mitt ur, som jag sköt 
fram över disken, och lämnade det 

klasser i folkskolan, 4 klasser i real

skolan och 4 i gymnasiet har fram
kommit från lärarehåll. 

Diskussionen om betänkandet är 

alltså redan i full gång. Och dis
kussion måste det bli, en utredande, 

saklig diskussion, ty den föreslagna 

skolreformen är så vittgående, att 

den ej bör beslutas, innan den blivit 

noga och allsidigt diskuterad. På 

riksdagens kommande beslut i denna 

fråga beror den svenska ungdomens 

undervisning och uppfostran undei 

kanske en lång följd av år. Därför 

måste också ett beslut om ny skolor

ganisation i främsta rummet taga 

hänsyn till vad som är för barnen 

bäst och lyckligast, oberoende av alla 

skiftningar i dagspolitiken. Må ej 

blott Sveriges pedagoger, utan alla 

andra för ungdomens fostran intres

serade medborgare sätta sig in i den

na viktiga fråga och söka bidraga 

till att den löses på det för ungdo

men och för vår svenska kultur och 

bildning bästa sättet! 

till den andra, som knäppte upp bo-

etten. Undersökte hon hur många 
karat det var? Läste hon de inrista

de vackra minnesorden? Vad tänkte 

hon ? Beklagade hon den stackars 

medsystern utanför disken, som mås
te belåna ett kärt minnesföremål? 

Ingenting sådant kunde avläsas hen

nes lugna sympatiska ansikte, endast 

värdig affärsmässighet. 
— Hur mycket önskas låna? 

— Det mesta möjliga! 
—- Tja — tjugo kronor! Är ni 

nöjd med det? 
— Namnet? frågade den andra 

tjänstemannen och lyfte pennan över 

den stora boken. 
Det brände till i kinderna! Uppge 

namnet !• Bokföras ! Helt säkert 
skulle de som sutto där, när dörren 

fallit igen efter mig, säga: "Stackars 
människa! Tänk att det gått så ut

för med henne!" 
Jag sade namnet, fick två tior, pant

sedeln och gick. 
Och nu studerar jag pantkvittot. 

På detta står : Ränta och provision är 

2 öre per krona i månaden. 

Alltså icke 48 procent. Men i alla 

fall 24 procents årlig ränta för lån 

till de fattiga. Fyra gånger dyrare 

pengar än dem som lånas ut till de 

bättre situerade. 
En bank löper risk att göra förlus

ter på sina låntagare, ett pantlåne-

kontor aldrig. Det har panten som 
säkerhet. Och panten är värd mång
dubbelt mer "än lånebeloppets storlek. 

Min klocka är ett gott ur, vacker, 
med utmärkt gång, den är icke gam
mal och har betalats med åtskilligt 

över hundra kronor. Det högsta jag 

kunde få låna på den var 20 kr. För 

detta belopp utgör min klocka den 
allra finaste säkerhet. Fullgör jag 

inte min betalningsskyldighet, sälj es 

klockan på auktion och pantlånein-

rättningen tar ut sin fordran ur för

säljningssumman. Och för detta ab' 
solut riskfria lån tillförsäkrar sig 

pantlånekontoret 24 procents ränta ! ! 

Min penna vill knappast sluta meil 

sina häpna och vreda utropstecken. 

Men de 48 procenten?! Äro ock' 

så de en stygg, en dubbelt stygg verk

lighet? Vilken människa kan förmås 
att för hundra lånade kronor betala 

igen etthundrafyrtioåtta? Svaret ger 

sig självt. De allra fattigaste, de som 

ingen annan utväg ha. 
Yngsta redaktionsmedlemmen sän

des till en av förstäderna med order 

att på första bästa pantlånekontor 

undersöka förhållandet. 
Hennes rapport lyder : ränta 4 öre 

per krona i månaden. 

Det var alltså sanning! Fyrtioåtta 

procents ränta! 

Redaktionens specialist på stal I-

stik skjuter fram en anteckning. 

"Vid Göteborgs pantlånekontor ut

lämnades under år 1921 som lån kr 

3,500,066: 39. 

Min penna vill kalla på kvinnorna. 

Det finns ingen rättrådig man, som 

gillar dessa svindlande räntesatser, 

omöjliga i den verkliga lånemarkna

den, men för männen är ett sådant 

här missförhållande en av de många 

små samhällsdetaljer, som de inte ha 
tid med och som de skjuta ifrån sig. 

Kvinnorna skulle ha blick för detta 

liksom för tusende andra missförhål

landen av "detaljnatur" i samhället 

och intresse av att rätta till dem alla. 
De skola det den dag de besluta sig 

för att i verklig mening påtaga sig 

sitt medborgerliga ansvar och gå från 

det myckna talet till handling. 

När blir det? 

Crayon. 

TREVLIG OCK INTRESSANT 
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 
MORGOm>OSï 

Den största 
morgontidningen 

CgNECt Cat;' 

Hur jag skulle tycka 
om att vara man? 

Av Julie Gram. 

I föregående nummer av Kvinnor
nas Tidning skildrade Max; Mc Conn 

i en synnerligen briljant artikel hur 

han skulle tycka om att vara kvinna. 

Den roande och fyndiga utredningen 

har kommit undertecknad att allvar

ligt fundera över frågan, hur jag 

skulle tycka om att vara man — 

Jag finner då genast att jag ej kan ge 
något ögonblickligt och bestämt svar. 

Jag både vill och vill icke. Jag kän
ner mig alldeles som den unga dam, 

som i en våning hade att välja mellan 

två rum — det ena åt gatan med en 

härlig utsikt, men litet och utan sol, 

det andra åt gården med utsikt mot 

en mur, men soligt och stort och be

kvämt. Den unga damen befann sig 

i en kinkig situation. Hon kunde ej 

avstå från solen, som hon dyrkade, 

men ville ej heller för något pris upp

ge den charmanta utsikten åt gatan. 
Hon löste frågan med att hyra rum
met åt gården och därpå bedja värd

innan att dörren skulle få stå öppen 
mellan de båda rummen. 

Så är det med mig. Medan jag-

överväger frågan, huruvida jag helst 

skulle vilja vara man eller kvinna ön
skar jag fullkomlig rörelsefrihet för 

att taga några av de respektive nack-

och fördelarna i skärskådande. 
Egentligen är jag inte alls otill

fredsställd med att vara kvinna. Men 

jag erinrar många situationer i livet, 

då det hade varit en stor fördel att 

vara man. Icke en man vem som 

hälst, utan en verkligt stark man av 

denna stillsamma och fruktansvärda 

sort, som icke begagna sin styrka 
utom vid synnerligen utomordentliga 

tillfällen. Exempelvis när en rå dräng 

på det mest hjärtepinande sätt slår 
och misshandlar sin fromma, tåliga 

häst. Vilken lisa för själen att kun

na lyfta denna karl, stillsamt skaka 

honom, stillsamt lägga honom över 

sitt knä och grundligt genomprygla 

honom! Denna njutning att genom 

egen personlig styrka ridderligt kunna 

få ingripa till det misshandlades och 

kränktas försvar skall jag som kvin

na aldrig kunna få erfara. Ty det 

finns tillfällen, då ingen makt är så 

stor som en stark knytnäve, då alla 

jordens kvinnor äro som halm och 

strå gent emot anblicken av ett par 

breda muskulösa skuldror och hotet 

i en atlets arm. 

Men icke alla män äro skapade ef

ter Goliaths beläte. Och när jag tän

ker på att jag lika gärna kunde ha 

blivit en liten spinkig man med hän

gande axlar och vattenkammat hår o. 
blå själlösa ögon, så vänder jag mig 

med en suck av tacksamhet till försy

nen att det blev som det blev. Ty 

den långa raden av sociala och pri

vata fördelar som mannen under sitt 

tusenåriga regemente på jorden — 

helt naturligt förresten — tillskansat 

sig, äro i sig själv icke vare sig till

räckligt lockande eller stabila att mo

tivera förflyttningen i vilken manlig 

skepnad som hälst. Föreställer jag mig 

däremot förflyttningen till det hög

sta manliga ideal, jag mött i mitt liv, 
så berövar jag mig ju därmed samti

digt det oändliga behaget att äga nå

gon att beundra som ett högsta man

ligt ideal utan säkra garantier att fin
na ett motsvarande bland kvinnorna. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

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

Denna tidnings annonskon» 
tor anvisar. — Telefon 180 70. 

SOMMARHATTAR! 
Utsökt fina och vackra. 

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

delaktigt hos 

Hildur Sandegren röiT9!?«: 

Härtill sälla sig ett flertal andra 
reservationer. Främst den egendom

liga ställningen utanför det centrala 
i tillvaron mannen intager. IIa« kar-
aldrig på samma innerliga sätt som 
kvinnan komma barnet nära, över hu

vud taget ej känna den kvinnliga öm

heten gentemot allt levande, som väd
jar till hennes modersinstinkt. Lägg 

endast märke till hur en fader betrak

tar sin nyfödda baby i vagnen! Kan 

man se något hjälplösare ! Det är 
som om en elefant skulle betrakta en 

myra. Han urskiljer ännu ingenting 

hos denna lilla varelse, för vilken mo

dern redan efter några dagar hunnit 

göra upp en hel karaktäristik. På det 

hela taget saknar mannen utpräglat 

sinne för miniatyrer, småsaker, baga

teller. som dock utgöra livets utsök

taste njutning. Han drömmer ej om 

nätterna, han gråter aldrig över en 

dikt, han besitter mera sällan natur

sinne. Mannen i genomsnitt är ur 

kvinnlig synpunkt sett ett ganska en

kelt och prosaiskt maskineri, som äter, 

arbetar, röker, läser tidningar och 

somnar in så mekaniskt som man fäl

ler en rullgardin. 

Men när jag tänker på denna pro* 
saiska individs alla goda egenskaper 

tycker jag ändå att det ofta skulle 

kännas lugnt och gott att stå på den 

manliga linjen i livet. När jag tän

ker på hans solidaritet, hans vidsynt

het, hans förmåga att offra något föf 

en idé, hans fridsamhet gentemot näs

tan, hans förnöjsamhet med ett of" 
enformigt öde, hans sinne för humor, 

hans fördragsamhet med våra an" 
märkningar,  hans sti l la u n d r a n d e  

långmodighet gentemot alla våra ut 

svävningar på modets område, hanS 

egna djupt rörande försök att själv 

åstadkomma något i den vägen, da 

synes mig tillvaron som en man bland 

män onekligen betydligt tryggare ån 

den som vanligen kan förunnas 6 

som en kvinna bland kvinnor. 

Och dock skulle jag avgjort ic^€ 

vilja byta. Även om vår horisont än 
nu på många håll är stängd av murar 

såsom den var i den unga damen» 

rum, så valde jag dock som hon "" 

för solens skull — och därför att Ja? 

vet att dörren redan står öppen 1110 

den friare och vidare utsikten. 
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rnLUiDiiiri 
GSteborgs största och 
mest populära filmteater 

Qe förnämsta programmen 
frän världens största film-
institut och alitid den mest 
konstnärligt utförda musik 

1 Vita 
Slottsskogen 

I MUSIK VARJE AFTON | 
av en avdelning ur 

= Göteborgs Symfoniorkester. 

GARLSTEDTS REALSKOLA 
Kungsportsavenyen 1. — Telefon 378. 
Sex realklasser o. tre förberedande (småskola). 

Allm. läroverkens kursplan följes. 
Anmäln. dagl. 11—12. Obs. Sänkta avgifter. 
J. Öhlander Ester Lundholm 

Läroverksadjunkt. Föreståndarinna. 

Har Ni tänkt 
att prenumerera på "Kvinnornas 
Tidning", denna de svenska kvin
nornas egen röst i prässen, sd 
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. 
Göteborgsteatrar ne 

ha nu efter slutad vintersäsong sla

git igen sina portar, men samtidigt 

har sommaren lika plötsligt uppenba

rat sig och gjort det möjligt för fri-
luftsteatrarne att upptaga sin av pu

bliken alltid med nöje motsedda verk
samhet. Fru Gerda Thomée har så

lunda allt redo för friluftsscenen i 
Slottsskogen, dit hon samlat en talrik 
trupp populära skådespelare. Som de 
främsta namnen möta, utom fru Tho-
mées eget, Carl Barcklinds och hans 
frus. Vidare äro att nämna frök-

narne Wiberg och Natt och Dag från 
Nya Teatern i Göteborg, hrr Bertil 
Brusewitz, sarrifi Tor Weiden från 
Vasan i Stockholm, om vilken det 

säges, att han ifråga om yttre före
träden fördunklar t. o. m. Gösta Ek
man, och slutligen hrr Knut Holm 

och Stéen samt ännu åtskilliga andra. 

Spellistan upptar en mängd roliga sa
ker, lustspel och folklivsskildringar, 

tillrättalagda för sommarhumöret. 
Icke ens operetter komma att saknas. 

Det hela är ett utslag av kvinnlig 
företagsamhet, som är förtjänt av 

uppmuntran. Den kvinnliga publiken 
kan här ge teaterns populära direktris 
ett gott handtag. 

Palladium, 
den kända Göteborgsbiografen, 

som under säsongen framfört ett an« 
tal framstående filmverk, har i an« 
slutning till den nyligen högtidlig« 
hållna 10«årsdagen av August Strind« 
bergs dödsdag på veckans program 
uPPtagit diktarens för filmen till« 
rättalagda märkliga drama »Fröken 
Julie». Filmen som inspelats i Tysk« 
land med den framstående filmskåde« 
spelerskan Asta Nielsen i titelrollen 
har sin premiär den 22 maj. 

Med anledning av föreställningens 
högtidliga innebörd kommer sam« 
tidigt en prolog till Strindbergs 
minne att.uppläsas. 

BLANDAT. 

Barnatårar väta endast kinden. 

* 

Saknaden är en god läromästare. 

* 

Aveu den tappraste ibland oss kan 
understundom vara rädd för sig själv. 

* 

^lan kan inte vara nog försiktig i 
v a'et av sina fiender. 

* 

De klassiska författarne äro de, 
som alla tala om men ingen läser. 

Förlorad 
vänskap. 

Den danske författaren, provinsial
läkaren Hans Kaarsberg, berättar i 

sina på Gyldendalska förlaget utkom
na underhållande "Memoirer" bl. a. 

en hundhistoria, vars senare gripande 

del vi här nedan återgiva. I sin pre
sentation av hunden beskriver d :r K. 

honom som en ful, brun pudel, vil

ken, utan att vara en verklig jakt
hund, dock var utmärkt som sådan 

och för övrigt ett underverk av klok

het och trohet. Och nu giva vi ordet 
till författaren : 

— Som man av denna minnesruna 

förstår, älskade jag min .hund, min 
första hur\d, och han mig. Det faller 

mig därför tungt för bröstet att be
rätta, hur det sedan gick med "Hvas" 
och — mig. 

Efter hand som mitt intresse för 

jakten växte stod det klart för mig, 
att jag måste skaffa mig en riktig 
jakthund, som "stod" för vilt. Jag 
skaffade mig en valp efter en dansk 

hönshund och en brun Hardenberg

setter. Två hundar av så olika ras 
som Hvas och nykomlingen kunde 

jag ej gärna behålla och ha använd
ning. för. Då en hygglig karl i trak

ten, en mil därifrån jag bodde, bad 

mig om att få pudeln, lämnade jag 
gärna mitt medgivande. Ty mannen 

beundrade "Hvas", höll av honom och 

skulle med absolut säkerhet behandla 
honom väl. 

Det dröjde icke länge efter skils

mässan förrän pudeln en mörk natt 
skrapade på ytterdörren till mitt hus 

och med ett klagande tjut bad om att 

bliva insläppt. Jag gick genast upp, 
öppnade dörren för honom och nän-

des icke jaga honom hem — till hans 

nya hem. Dagen därpå tog jag ho
nom med till den nye husbonden, där 

jag två gånger i veckan hade mottag
ning för patienter. Men då pudeln 
åter och åter kom igen, blev jag ense 

med den nye ägaren om, att det var 

nödvändigt att visa bort hunden. En 
höstnatt stod han utanför min dörr. 
Och — jag gick ut och gav honom 
ett rapp med ridpiskan över ryggen! 

Han visade icke något tecken till 
vare sig smärta eller vrede. Gjorde 
blott helt om och gick tillbaka till sin 
nye herre. Men — sedan den natten 

låtsade hunden, som om han icke kän
de mig! När jag kom, betraktade 

han mig med en blick, som jag al
drig skall glömma. 

"Hvas" hade ett präktigt kosthåll 

och på allt sätt gott hos sin nye her
re. Han begagnades aldrig till jakt, 
for aldrig illa. Han blev fet. 

Några år gingo. Hans syn blev 

dålig. Han var nu gammal. Så fick 

han den ovanan att gå och stjäla i 

granngårdarne. En dag kom han hem 
med knäckt underkäke. Skadan läk

tes emellertid snart och "Hvas" fort

satte att leva med sned underkäke 
och med tydlig "grå starr". Full
ständigt blind var han dock ej ännu. 

En vacker höstdag, då jag var bor

ta i den gård, där "Hvas" hade sitt 
hem, och tidigare än vanligt var fär
dig med mina patienter, fick jag det 

infallet att taga hunden med mig på 

jakt. Han följde med mig ut på vårt 
gamla revir. Jag fattade posto på 
ett lämpligt ställe, hunden fick upp 

ett spår och följde det lite stelbent 
som en åldring. Men hans näsa var 

lika fin som förr. Snart hade jag en 
hare inom håll, han stupade för skot
tet och pudeln var i samma ögonblick 
över honom —T alldeles som i gamla 
dagar ! 

Och som då för länge sedan böjde 
jag mig ned och smekte honom. Rörd 
tog jag hans trofasta, gråsprängda 
huvud mellan mina händer, sade ho
nom mina bästa, ömmaste ord. Då 
— darrade plötsligt hans läppar, han 

slet sig lös och —- bet mig i handen. 

Långsamt gingo vi hem. Mitt hjär
ta var tungt. Och jag var hemsk till 

mods. 

Vi äro tacksamma, om 
Ni rekommenderar 
Kvinnornas Tid ning 
till Ed ra vänner! 

Undras affärer. 
Häcklandet av andra är utmärkan

de för många människor, men bland 
människor särskilt för kvinnan och 
bland kvinnor i särskilt hög grad för 
de mindre utvecklade ibland dem. Det 
är i all synnerhet just dessa, som, 
själva i saknad av omdömesgillhet, av 
förmågan att klart och lidelsefritt dis
kutera ett spörsmål, att insätta en sak 
på dess rätta plats, göra sina med
människors handlingar och uttalanden 
till föremål för de mest hopplösa 
tolkningar och förvrängningar. 

När en sansad och rättrådig män
niskas omdöme råkar falla ned i en 
sådan krets är det att förlikna vid en 
fjäder, som på det samvetsgrannaste 
plockas sönder och sprides som en 
massa dun, vilket fastnar på var och 
en som kommer i närheten. Ett ord i 
förbigående blir en lång, ja, ändlös 
historia, som färgas och blåses upp 
tills den tycks fylla världen. En obe
tydlig episod broderas ut med giss
ningar, antaganden, påståenden, tills 
den är oigenkännlig i sin ursprung
liga enkla form. 

Mången har kanske icke klargjort 
för sig den oerhörda skillnaden mel
lan ett uttalande och skvaller. Om 
fru A. exempelvis säger till fru B. : 
Jag är mycket förtjust i fru C., men 
hennes uppfattning av musik synes 
mig något egendomlig — är detta ett 
uttalande utan vidare. Men om fru 
B. sedan för saken vidare till fru E-, 
F. och G. i en form, som på något 
sätt avviker från detta uttalande, så 
att det får sken av någon slags per
sonlig animositet, är skvallrets simpla 
väg redan beträdd. 

I huru många tusen fall i våra sam
hällen finns det icke människor, som 
måste genomgå oförskyllda lidanden, 
därför att deras omgivning på detta 
vårdslösa sätt handskas med sanning
en. Hur ofta få ej personer vid an
komsten till den plats, som är deras 
tillfälliga eller dagliga uppehållsort, se 
en flock viskande, tasslande män
niskor, som vid deras inträde plöts
ligt fara ifrån varandra och anlägga 
en menande och obehaglig min. De 
förstå ej varför, men ana att de plöts
ligt blivit föremål för alla dessa män
niskors hemlighetsfulla sammankoms
ter och konspirationer. De känna du
net som yr i luften — men fjädern, 
från vilket det kom — hur skulle de 
kunna ana att det varit de själva, som 
någon gång i ett tanklöst ögonblick 
släppt till den! 

Det är ledsamt att i Kvinnornas 
egen tidning behöva säga, att när ett 
samtal får denna småaktiga, ljusskyg
ga och illvilliga form, så är det van
ligen kvinnor som föra ordet. Men 
icke kvinnan av i dag, som i livets 
skola lärt sig ridderlighet, takt och en 
viss försiktighet gent emot sin nästa, 
icke kvinnan par préférence, idealet 
för alla tider, som är instinktivt mo
derlig, god och beskyddande mot allt 
levande, och som med nobel avsky 
stöter ifrån sig allt simpelt i livet — 
utan kvinnan på hennes ännu outveck
lade och oskolade ståndpunkt, som i 

Jtyheter i 

Uienerblusar 
bäst och billigast 

hos 

FRIBEBG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. — Tel. 7235 

medvetande av sin underlägsenhet, 

som i brist på alla stora och samlande 
intressen har sin glädje i att avund

samt kritisera och söndersplittra. 

Ty det är ett faktum, som ständigt 
besannar sig, och som de, som bedrö-

vas över småaktigheterna i livet, alltid 

borde hålla inför sina ögon : det är 

aldrig ridderligheten, godheten, ädel

heten, som hålla sammankomst för 
att förvanska och förvränga obetyd
lighetens, lumpenhetens och avundens 

handlingar och ord. Det är aldrig de 

som hava makten, som öppna konspi
rationens fäjd mot de obetydliga. 

Nej, det är alltid de små kring de 
stora, råttorna kring lejonet, som 

kunna förnedra sig till detta hemlig
hetsfulla oavlåtliga, i sin art beund

ransvärt ihärdiga undermineringsar
bete av bättre och lyckligare lottade 
medmänniskors position. 

En verkligt samhällsdisciplinerad 
kvinna, som en gång på en första vi

sit mottagit en dam, som enträget sökt 
att göra hennes bekantskap, yttrade 

sedan damen gått till undertecknad 
följande förstämda ord: 

— För henne blev jag rädd- Vi 
hade knappast samtalat i tio minuter, 
förrän han började tala illa om mina 

ovänner. Det gjorde ett så obehagligt 

intryck på mig, att jag beslutit mig 
för att aldrig mottaga henne mer. 

Denna kvinna kände sig förnedrad 

av ett dylikt lumpet förtroende. Att 

det riktades mot hennes vedersakare 

gjorde ej saken bättre — snarare 
tvärtom. 

På detta sätt känner gentlemannen 
bland män — så känner även en gent
lewoman bland kvinnor. När denna 
känsla blivit mera allmän än nu är 
förhållandet, när häcklandet av andra 

och skumraskintrigerna synas kvin

norna lika föraktliga som de uppfat
tas av de verkliga männen, då hava 

vi nått ett gott stycke framåt på sam-

hällsdisciplinens och samhällsfridens 

ännu ganska glest frekventerade, men 

oändligt angenäma väg. 

En vid vägkanten. 

Erfarenheten tar otroligt ringa 
lärpengar, men är dock en läromästa

re som ingen annan. 

Thomas Çarlyle. 

Alla stunder av högtid och allvar 
— eller av glädje! — dem skall du 
vakta på; varje sekund då din själ 
lever. 

Hans Larsson. 

De bästa HANDSKAR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 24 HANDSKK0MPAN1ET {&79 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

Insändarnes spalt 
Anhålles vördsamt om plats för ne

danstående inlägg i eder ärade tid-

Hon som vågade. 
Det var icke utan att undertecknad 

hyst en förhoppning om att i föregå
ende n :r av Kvinnornas Tidning få 
se ett genmäle mot det ironiska och 
hånfulla sätt, varpå somliga pressor
gan ansågo sig böra behandla en väd
jan från en av våra riksdagskvinnor, 
fru Thiiring från Göteborg, om bätt
re och gratis anordnade kabinettsför
hållanden för kvinnor. När så icke 
var fallet, när Redaktionen tydligen 
haft utrymmet disponerat för andra 
ting, kan detta inlägg synas komma 
väl mycket post festum och dock 
kanske icke för själva saken helt obe
fogat. 

Att någon förnuftig människa 
kunnat finna något löjligt i fru Thü-
rings vädjan förefaller oförklarligt. 
Det löjliga ligger väl snarast i att vå
ra samhällen på detta för hygienen o. 
hälsan så utomordentligt betydelse
fulla område ännu äro så under all 
kritik otillfredsställande ordnade att 
en sådan vädjan från enskild person 
överhuvud skall vara nödvändig. 
Man skulle ju annars tro att allmän
heten med. full rätt att fordra en all
sidigt! tillfredsställande' lösning lagt 
detta uppdrag i vederbörande myn
digheters händer. Hur sorgligt den 
överallt är löst, därom skulle väl snart 
sagt varje invånare i Sveriges rike 
genom egna erfarenheter kunna vitt
na. Men ingen vill. Att fru Thü-
ring haft det personliga modet att 

våga tala länder henne endast till all
ra största heder. Önskvärt vore blott 
att kvinnor landet runt i likhet med 
fru Thiiring toge upp en fråga, som 
just därför att den icke tål mycket 
att talas om, hälst borde bringas ur 
världen genom att en gång för alla 
lösas. D. L. 

— Tycker du inte det är roligt 
längre att vara gift? 

— Jo visst! 
— Men du är så lite hemma? 
— Kära vän, man kan väl inte ha 

roligt jämt och ständigt heller. 

HWRÔDÀG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift -• 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton — * 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

PRENUMERERA Ä NÄRMASTE 
POSTANSTALJ ELLER BOKHANDEL! 

BAKOM 

Kvinnornas Tidning 
stå inga affärs- eller 
partipolitiska intressen. 

Ägd och redigerad av 
k v i n n o r ,  e k o n o m i s k t  
oberoende och själv
ständig ställer sig tid
ningen i 

den svenska kvinnovärldens tjänst 
för att som 

dess eget prässorgan 

främja kvinnornas in
tressen på alla områden. 

Stöd företaget genom 
p r e n u m e r a t i o n !  

Pris för halvår kr. 3:75 
Pris för kvartal kr. 2:00 

Vid prenumeration,t.ex. 
medels postanvisning, 
direkt på tidningens ex
pedition, Vallgatan 27, 
Göteborg, erhållas alla 
under juni utkommande 
nummer fritt. 

Var god rekommendera 
tidningen till Edra 

vännerl 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 

C. L. Schmidts Begralningsbyrå 
24 Kungsgatan 24, G&teborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er

känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli

daste och vackraste likkistor och svepningar. 

Tbittert 
ångrar Ni Er, då Ni fått linnet 
förstört av dåliga tvättmedel, fast 
Ni borde veta att Tomtens Tvätt

pulver är alldeles oskadligt. 

Kvinnan som 
ville dö. 

Översättning för denna tidning av 

S. F. 

Forts, och slut fr. föreg. n:r. 

Som författare bör ni finna den 
värd er uppmärksamhet. Det berod
de på, att hon alltid hade varit en

sam; det var det som var början till 
olyckan — hennes ensamhet. Det är 

förskräckligt" att tänka på, hur mån
ga stackars små kvinnor i London, 
som få sina hjärtan krossade av en
samhet. Aldrig hade hon en kamrat, 
aldrig ett nöje. 

Om morgonen gick hon till sitt ar
bete, om kvällen tillbaka till sitt hyr
da rum. Hon var då en ung flicka 
på 18 år, och hon vandrade iväg med 
glatt mod. Och hon var glad, då hon 
var 20, och 25, ja 30 — ty alltjämt 
höll hon kuraget uppe med tanken på, 
att någonting ljusare låg och väntade 
på henne ; hon hoppades alltjämt, i 
likhet med mig på 'det roliga'." 

"Fortsätt", sade jag. 
"Då hon under åratal varit konto

rist och dessutom arbetat hemma, ha
de hon fått ihop en liten summa. Men 
hon vågade ej röra den — ty nu bör
jade hon känna den ensamstående 
kvinnans annalkande fasa för, att en 
dag bli sjuk och då behöva pengar
ne." 

Och "det roliga" kom inte. 
"Hennes ungdom gick sin kos, ryn

kor började smyga sig fram omkring 
ögon och mun — hon tittade i spe
geln och upptäckte dem — och hon 
vandrade inte sin väg fram fullt så 
tappert längre. Mer än tjugo års 
strävsamt arbete hade hon haft, och 
tillitsfullheten började dö inom hen
ne. Hon var alldeles utmattad av 
att längta, min herre. Hon önskade 
sätta på sig vackra saker, irman hon 
blev gammal — hon förtärdes av 
längtan efter den smakbit av lyckan, 
som var ämnad för henne." 

Han blås<te ut en rökring i luften 
och betraktade den noga. 

Det stadiet gick över. Det tycktes 
henne, allt som tiden släpade sig 
fram, att hon ej längre hade energi 
nog att längta efter någonting. Hon 

var trött. Då hon lade sig att sova, 

kände hon ingen vidare lust att nå
gonsin vakna igen. Enligt min tanke, 

var det inte alls arbetet, som var or
sak härtill — det var tråkigheten, 

tomheten i hennes liv, känslan av, 
att det gled henne ur händerna. Slut

ligen fick hon gå till en doktor, och 
han talade om "depression" och me

lankoli. 
Han sade, att vad hon hade att 

göra, var att vistas hos goda vänner 
—- hon som ej hade flera sådana än 

Robinson Kruse, innan Fredag dök 
upp — han rådde henne att söka 

"glatt sällskap". 
Hon svarade, att hon var "myc

ket förbunden" och gick tillbaka till 
sin bostad och satte sig att stirra på 
främlingarne, som gingo förbi i 

skymningen. Jag vet inte, om ni rå
kat på ett fall av verklig melankoli? 
En man i Buffalo, som jag tyckte 
mycket om, var angripen av den 
sjukdomen. Då han lämnat sitt ar
bete, kunde han sitta och grubbla 
timvis med blicken i fjärran och utan 

att säga ett ord. Jag stannade hos 
honom en halv natt en gång för att 

övertala honom att lägga ner en om

gång kläder i sin kappsäck 'och resa 
till Europa följande morgon. Jag sa
de honom vidare, att ditkommen bor
de han gno omkring i magasinen och 
köpa allt möjligt, som han kunde be
höva att sätta på sig. Jag gissar, att~ 
mina argument ej voro så utmärkta 
som min goda vilja — då jag gick 
nedåt staden efter frukosten fick jag 
höra, att han skjutit sig. Melankoli 
är ingenting att leka med — — 
Nej, doktorns råd till den lilla kvin
nan var av föga värde. På vägen till 
hennes kontor fanns en bro. En kväll,' 
då hon gick över denna, slog den 
tanken henne, att det skulle vara här
ligt att ligga i floden och höra vatt
net sjunga i öronen. Hon slet sig 
hastigt därifrån, alldeles yr i huvu
det. Var morgon och var kväll skul
le hon emellertid gå över samma bro, 
förstår ni. Var morgon och var kväll 
dunkade samma tanke i hennes hjär
na» och hon stannade vid bröstvär
net och stirrade ner." 

Under det uppehåll han gjorde, 
trängde musiken från ' koncertsalen 
pinsamt starkt ut till oss. Den höll 
på att spela : "Uppbjudning till val
sen". "Nåväl, alldeles som den vän 



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

Holger Bille 
TANDKLINIK 

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

Mottagningstid vard. 10—3, sond. 11—12. 

Spécialité: Löständer alla slag. Guld
arbeten, guld bryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

Bortskämda 
barn. 

Laboulaye, den berömde franske 
rättslärde, politiske skriftställaren 
och människokännaren, har en gång 
på följande sätt skildrat ett bort
skämt barn. 

Ett bortskämt barn ! Jag känner 
ej något sorgligare ord i vårt språk ! 
Ett bortskämt barn är ett barn, som 
•man tillåter allt, på vilket man så 
att säga inympar självkärleken. Man 
lär det att i alla saker, i alla lägen 
betrakta sig själv som huvudperso
nen, man tillåter det att betrakta sin 
egen moder som en tjänarinna och 
fadren som en tråkig skolmästare. 

Och vad blir föräldrarnes tack för 
denna dåraktiga svaghet och efter
givenhet? De skörda endast likgiltig
het och förakt av sitt barn till lön. 
Ingenting smickrar mer ett dylikt 
barns egenkärlek än när det kan få 
välde över modren — hon blir dess 
första offer, men tyvärr ej det enda. 
Många, många människor skola nöd
gas lida under en sådan människas 
nycker och själviskhet. 

En moders förnämsta dygd är fast
het och följdriktighet. Hon kan ej 
visa sin moderskärlek på något bättre 
sätt än genom att uppträda strängt 
mot sonen eller dottern, då de göra 
något som är orätt. Hon är sina barns 
synliga samvete ; visar hon efterlå-
tenhet mot barnet, fördärvar hon 
dess samvete. Att vara rättvis är en 
moders första plikt. Tala icke med 
mig om hennes klagan ooh om hennes 
utgjutna tårar — allt detta är endast 
svaghet. Den verkliga äkta moders
kärleken är på samma gång sträng 
och mild ; den uppmuntrar till det 
goda, den tål ej det onda, och ur den 
spirar modrens lycka såväl som bar
nets lyöka. 

Men det är icke nog med att beva
ra detta sitt herravälde över barnen, 
man måste också förstå uppfostra 
dem utan klemighet, man måste lära 
dem att föra ett sunt, snarare an
strängande än bekvämt levnadssätt. 

Om I vilj en att edra söner skola 
växa upp till dugande män, edra 

f., .... ..... .....  ̂... ..... .... .... ..... ..... ..... 

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

WILKES 
HATTAR 
Obs !  Garan t imärke  
med fö l j e r  va r j e  ha t t  

\i 
i fi t'ü 

Pris Kr. 14:50 

0D 
från 

Kr. 7:50 styck, 
rör 

Soffor 
Säaigar 
Madrasser 
Täcken 
Korgstolar 
Vilstolar 
Hängmattor 
Flaggor 

Bomullsmattor 
Sävmattor 
Kokosmattor 
Gardiner, vita o. cöul. 
Portierstänger 
Rullgardiner 

m, m. 
Platsens största urval. 

A.-B 

2 Kungstorget 2, 
Göteborg. 

döttrar till duktiga kvinnor, så mås-
ten I redan ifrån vaggan ingiva dem 
ett djupt förakt för alla dessa konst
lade behov, som i vår tid vunnit så 
stor utbredning. Barnet måste i för
äldrahemmet uppfostras med allvar 
— det är den enda borgen för dess 
framtida välgång och lycka. 

Tänk så lätt aluminiumkärlen återfå 

i sin.silverglänsande yta, då de poléras med 

"Zelos Aluminiumputa". 

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

HÄLSOVÅRD. 
Allehanda om naglar ne. 

Friska, väl vårdade naglar gälla 
alltid som ett bevis på högre kropps
kultur, på samma gång de äro ett ove 
dersägligt skönhetsdrag. Men för att 
rätt sköta naglarna, är det nödvändigt 
att hava en noggrann kännedom om 
nagelns fysiologi. 

En nagel motsvarar det översta 
"horniga" lagret i överhuden, och en
da skillnaden är, att han är hårdare 
och fastare. Han är byggd av många 
lager polygonala celler (= celler med 
hörn och vinklar), och emellanåt fö
rekomma mellan dessa celler eller i 
deras inre större eller mindre luft-
blåsor. Detta är de vita fläckar, man 
ofta observerar i naglarne, och som 
vanligen äro ett tecken på något störd 
matsmältning och därav förorsakad 
oregelmässig blodtillförsel. "Halv
månen" 'vid nagelroten är tydligast 
på tummen, men förekommer ofta 
även å de andra fingrarne. Rörande 
dess uppkomst ha' de lärda ännu icke 
enats, man konstaterar blott det fak
tum att: "Hornhuds-cellerna äro oge
nomskinliga å denna yta !" 

Naglarnas växtkraft är mycket oli
ka hos olika personer. 

I allmjänhet växa de fortast hos 
ungdom och under sommaren. Det 
heter oc*kså, att under sommaren hög
ra handens naglar växa fortare än 
den vänstra ! I allmänhet kan man 
räkna 4—6 månader, innan en nagel 
hinner växa från halvmånen till na
gelspetsen. För vatten och saltlösnin
gar äro naglarna ogenomträngliga, 
men man bör akta dem för alla syror, 
frätande alkalier (= natron- och ka
lilut samt ammoniak). Har nageln 
(och dess fals), blivit smutsig så håll 
handen i ljumt såpvatten 10 minuter 
och borsta sedan med en mjuk borste 
nagelroten och hela falsen, en hård 

borste bör endast i nödfall användas 
för envisa "sorgkanter". Skär sedan 
nageln med nagelsax eller kniv. 
Många förorda en nagelfil, men den 
användes bäst, när nageln är väl torr. 
Så har man en liten korv-formad på
se av sämskskinn, fast stoppad med 
bomull, och med denna polerar man 
starkt naglarna, tills de bli så heta, 

att det gör ont. Vill man då bestå li
tet rosa nagelpulver, så polerar man 
igen; det höjer glansen. Men till all
ra sist bör man gnida dem mot andra 
flathanden. 

nytt lager för säsongen till BILLIGA priser. 

UälTI ilälläl Jose. Mossluntl, Boljes Bazar 3. 

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. 
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i Framkallning 
och 

: 

1 Kopiering 

Var tyst eller säg någonting som är 
bättre än tystnad! 

* 

Att tala mycket och säga mycket är 
icke detsamma. 

* 

Vår starkaste passion är vår sva
gaste sida. 

lOtt 

.20, 
§ o 

IA rs Erfarenhet j 
1 i fotografiskt amatörarbete ligger till | 
1 grund för det arbete vi leverera. 

1 Vi använda för våra kopior endast |  
1 Velox Papper, vilket är erkänt som det I 
I bästa i världen — ehuru ej det billigaste. 1 

I Vi emottaga tacksamt Eder beställ- Ï 
I ning å Framkallning, Kopiering och 1 
1 Förstoringar och utföra detta arbete I 
i på bästa möjliga sätt. 

ÎHASSELBLADS FOTOGRAFISKA j 
I AKTIEBOLAG 1 
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Den unge skåningen skriver hem 
till sin pappa : — Ledsamt nog har 
jag att förmäla, att jag blev kuggad i 
realskoleexamen. Det berodde på att 
jag i svenska stilen felaktigt stavade 
frokkost med två k. Min vanliga 
häpnadsväckande otur! Tänk om jag 
i stället för frokkost använt det me
ra lättstavade ordet morrgonmåltid ! 

Konditori & Lunchrestaurant 
»Fl! Ill C III Ill 

I hörnet av Kungs- och Korsgatorna 
(ingång Korsgatan 13) 

Kaffefrukostar - Lunchar - Tésupéer, 
samt goda smörgåsar. 

Konditoriservering hela dagen. 

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, Handdâkar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3(orsgatan 15 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Färska Grönsaker och Blommor dag

ligen, från Fridkulla och Sofielund, 
hos 

N. L. Blomberg 
TRÄDGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

Alla slags kopparslageriarbe-

t e n  u t f ö r a s .  F ö r t e n n i n g a r  

verkställas med kemiskt rent 

tenn. — 

Johnson & Carlson, "uTÄa4in.2-

t l E B O L A  

Bröd 
bornas Angba^ 

J. BLIXT, Skoaffär 
Dam-, Herr- och Barnskodon. Solida 

och moderna varor. 

Kungstorget 1 (Götahallen). 

Bazaren 45 & 47, Kungstorget. 

Nya Sjömanshemmet åt l:sta Långgatan. 

Skanstorget 5. 

Den unge mannen som kommit på 
visit till husets åttaåriga dotter : —-
Jaså, lilla Elsa, din syster Fanny 
kommer strax — jaså — jaha —. 
Nåja det är väl bäst att förråda den 
stora hemligheten för dig —• på ba
len här i går friade jäg till Fanny 
och — ja, kort och gott, vi gifter oss 
i höst. Du är väl inte ond för att jag 
tar din syster ifrån dig? 

— Nej, snälla ni, för all del! Det 
var ju därför vi ställde till balen! 

* 

Ett ungt par kommer in i juvelera-
rebutiken och den unge mannen stam
mar : — Vi skulle be — vi ville — 
det är så att — kunde vi få se 

Butiksinnehavaren till biträdet : — 
Tag fram lådan med förlovningsrin-
garne 

Professorn : — Vi ha här ett ske
lett av ett däggdjur — kan kandida
ten säga av vilket i' 

Kandidaten efter en stunds svett-
ning : — Antagligen av ett —• ett dött 
däggdjur. 

* 

Skomakaren filosoferar : — Det är 
skralt beställt med rättvisan här i 
världen. Varför har inte vår herre 
skapat människan med fyra fötter lik
som den övriga boskapen? 

B l i v  m e d  a r b e t a r e  i  
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Det är lättare att dö som martyr 
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* 

Det är vad kvinnan icike vet, som 
mest oroar henne. 
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2:dra vån. — Öppet 8—7. 
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ARLA MJÖLK 
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Tel. 85 78, 3699 

ARLA MJÖLKSER VERINO 
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jag förlorade i Buffalo", fortsatte han 
sakta, "gick hon med dödstanken in
om sig, under det att hon alla dagar 
maskinmässigt skötte sitt arbete. Hon 
hade blivit så förskräckligt trött, att 
det kändes som en befrielse för hen
ne att få dö." 

Nu kommer ni att le åt vad jag 
berättar. "En eftermiddag fick hon 
syn på en vanlig annonstavla, klist
rad på en vägg — en tavla förestäl
lande en bekant plats på kontinenten 
med mondäna damer, som paradera
de på stranden. 

Hon berättade mig, att — med tan
ken på döden fullt rotfäst inom sig 
— hon stod där på Londons gata och 
betraktade tavlan, och vad hon kände 
svårt var, att hon skulle lämna livet, 
utan att en enda gång ha haft på sig 
en vacker klädning eller ha köpt en 
bukett rosor i december ! Ni skrattar 
säkert åt tanken på, att ett banalt re
klamanslag kunde ha en dylik inver
kan på en kvinna vid ett sådant till
fälle." 

"Jag skrattar inte alls", sade jag. 
"Hon gick och grubblade häröver tills 
något av hennes intressen från flick
tiden började röra på sig igen. En

tusiasmen var borta, men hon läng
tade efter något igen. Och hon blev 
"sittande i tankar. Satt och tittade i 
sin sparbanksbok, resultatet av hen
nes livsarbete. Hon räknade ut, att 
hon skulle kunna lämna sin plats och 
leva i lyx under en månad. Då den 
månaden var slut, vore hon fullkom
ligt utblottad, men, ser ni, det gjor
de ju ingenting, då hon var fullt be
sluten att gå till vila i Themsen se
dan. 

Den lilla trälen beslöt att för en 
gång fly ifrån sin kvava vrå ut i sol
skenet; hon frågade sig, varför hon 
ej skulle kunna leva en månad —-
innan hon dog !... 

Hon kände sig försagd, då hon 
skulle köpa de vackra kläderna : vid
rörde med ömhet de finaste, men kän
de sig rädd för att välja dem åt sig. 
Hon hade kommit för sent till maga
sinet för att skaffa sig de saker, hon 
förr trånat så efter. 

Hit kom hon dagen efter min an
komst och fick sin plats närmast mig 
vid bordet. Hon satt där som en 
sorgsen liten tingest, kanske var det 
därför jag genast fäste mig vid hen
ne; när jag nu tänker på det, är det 

alldeles förunderligt, hur hon levde 
upp under den tiden, som vi blevo 
vänner. 

Jag har hört henne skratta, min 
herre, skratta av hjärtans lust, fastän 
hennes kassa smälte ihop som snö i 
solsken; fastän hon darrade för varje 
gång hon måste växla ett guldmynt; 
fastän hon genomilades av en rysning 
vid varje solnedgång, som bringade 
henne närmare slutet. Det är först i 
eftermiddag, hon berättat mig allt 
detta. Jag märkte, att hon var upp
rörd och frågade om orsaken. Nu 
tänkte jag träffa henne i kväll igen, 
och så får jag i stället ett brev, som 
säger att jag aldrig mer skall se hen
ne. Då de gav mig hennes brev var 
hon — rest." 

"Ni menar väl inte att hon — är 
död?" frågade jag sakta. 

"Inte än", sade han. "Hon skrev, 
att vår vänskap hjälpt henne en smu
la, och att hon nu skulle resa tillbaka 
till sitt gamla hem och försöka sträva 
vidare." 

"Men hon har ju lämnat sin plats 
och växlat sin sista sedel — hur län
ge tror ni, att hon skall ha lust att 
kämpa vidare?" 

Han tände en ny cigarr. 

Tvärs igenom den juvelprydda 
exotiska folkmassan sågo vi frånva
rande över staketet på den hop trötta 
vandrare, som saknade de' nödiga 
skillingarne för att komma in. Man 
kan företaga något sämre, än att re
sa till Ostende, endast och allenast 
för att ställa sig vid det där tunna 
staketet och betrakta de två världar, 
som det skiljer åt. 

Slutligen sade jag: "Hon måtte 
tyckt bra mycket om er. Hennes 
känslor för er gåvo henne tillbaka 
lusten att' leva, och så, för att stanna 
här och få vara tillsammans med er 
gjorde hon ände på de pengar hon 
måste ha för att kunna leva." 

"Det gör mig gott höra er tala så" 
genmälde han. "Det är just inte upp
muntrande, att hon försvunnit, då 
jag inte ens har reda på, i vilket kvar
ter hon bor. Det skulle emellertid 
vara mitt livs stoltaste ögonblick, om 
den där lilla kvinnan ville gifta sig 
med mig. 

Då vi nu resa på oss, säga vi far
väl åt varandra. Jag resçr direkt till 
London." 

"Utan den minsta ledtråd att finna 
hennes adress " 

"Ja, min herre, utan en aning om 
den. Jag vet varken var hon bor, el
ler var hon haft sitt arbete, och Lon
don är en mycket stor stad ; men jag 
har räknat ut att det är ungefär två 
sovereigns, mellan henne och floden, 
och jag måste finna henne, innan de 
äro slut." 

I hans blick såg jag lysa något av 
det stål, som skapat hans rikedom. 
Jag försökte hoppas. 

"Om hon söker sig en plats, skall 
hon säkert titta i tidningarne", sade 
jag-

"Hon kommer nog att leta igenom 
de spalter, som intressera henne", 
svarade han, "men jag kan ju inte 
annonsera på varenda sida." 

"Ni kan betala för efterforsknin
gar." 

"Ni kan vara lugn för att jag skall 
betala ; det som emellertid oroar mig 
är, att sådana taga lång tid." 

"Jag förmodar, att ni, inte vet, vil
ken bro det var, hon brukade gå 
över " 

"Nej, bron ha vi ingen nytta av", 
svarade han. "Jag frågade henne al

drig — jag misstänkte ju inte, att det 
var vårt sista möte." 

"Hon kommer säkert att knoga sig 
fram längre än ni tror; hon är nog 
tapper." 

"Ni menar väl", sade han, men n1 

har hört hennes historia. Jag hoppas 
emellertid, att jag skall lyckas finna 
hennes adress inom en vecka. Inte 
ett ögonblick ämnar jag förlora. 

Vad som är gynsamt är, att jag har 
ett namn att gå efter. Hon hette 
'Joanna Faed', och jag gissar att det 
kan inte vara så många kvinnor med 
det namnet ens i en stad, så stor som 
London." 

"Vilken underbar tillfällighet , 

framstammade jag, "jag kan ge er 

'Joanna Faeds' adress på minst fern~ 
tio kvittenser. Kors, det måste J11 

vara den dam som skriver rent mlI1Ä 

historier !" 

För sommarnöjen 
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Av 

Eftertryck förbjudes. 

Hemmen i gamla och 
i moderna tider. 

Av Emmy Boman. 

Oss kvinnor 
emellan. 

En svart dag blev den 20 maj i 
den svenska kvinnorörelsens historia. 
Första kammaren fällde då med 5'6 
röster mot 53 den s. k. behörighets-
lagen, avseende vidgat tillträde för 
kvinnor till statstjänst. Allt förblir 
sålunda vid det gamla och ärendet 
återupptages antagligen icke till be
handling förrän i samband med den 
därtill hörande avlönings- och pen-

^ sionsfrågan. Starka krafter skola då 
tvivelsutan söka bestrida själva behö
righeten, principiellt erkänd genom ti
digare riksdagsbeslut, eller åtminsto
ne söka beskära den så starkt som 
möjligt. 

Men för att nu återgå till det lidna 
nederlaget, så låt oss konstatera, att 
de svenska kvinnorna förmenats en 
rätt som många andra länders kvin 
nen redan tillerkänts. Reformen är 
antagen i Norge, Danmark, Tyskland 
och England, ehuru dess tillämpning 
i det sistnämnda landet icke träder i 
kraft förrän om några år, samt även 
hll ,en viss grad i Amerika. 

Hur kom det sig, att det vid frå-
I Råns behandling i Första kammaren 
S gick som det gick? 

Har fröken Hesselgren rätt i sitt 
antagande, att det manliga motstån-

et mot denna reform har sin rot i 
männens obenägenhet att se kvinnor 
som överordnade för män? Dett^ 

I °r hal lande existerar dock redan i 
: '.tatsl:jänsten. Vi ha t. ex. kvinnliga 

->rste postexpeditörer och postmäs-
I a'e, under vilka manliga postexpedi-
I 01 er subordinera. Några manliga 
I P otester häremot hava veterligen ic-

°rsports. Att en ung man i tjän-
K r n tar order av en äldre mera erfa-

-cn kvinnlig kollega uppfattas helt 

• sätt61"1 'c^e av honom som något ned-
]an<^e utan som något helt natur-

' stället, att vi 'här 

I mani' ^ ^°ra me<^ det principiella 
&a motståndet mot varje för-

o
lnt. a\ kvinnornas ställning, vil-

llndçter 0C'1 ater m°tt  kvinnorörelsen 
fevp:r de §ångna åren, men alltid 

funnits med sakliga skäl. 
:aiits n nU kunde kanske seger vun-

>nkänn-;  
kVTTa m!d styrka ?ivit 

krävd C' ' rättvisans namn 
^!en o ret'°'niens förverkligande, 

sa har icke skett. Med undantag 

Många saknadens suckar hava 
under de decennier, som utgjort 
maskinteknikens och de husliga om-
störtningarnas tidevarv, ägnats 
"den gamla, goda tiden" och "de 
goda, gamla hemmens tid". För en 
och annan mera inbiten hatare av 
moderna tiders ordningar hägrar 
till och med som ett längtans mål 
den dag, då husfaderns patriarka-
liska rättigheter återställas och de 
av en osund tidens emancipations
smitta angripna kvinnorna från sin 
okvinnliga escapad ut i samhället 
återvända till hemmen, deras enda 
rätta verksamhetsfält. Stackars 
hem, ifall en sådan önskan skulle 
gå i uppfyllelse! Men utvecklingen 
vet ej av några språng tillbaka. 
Övergångstiden, som hemmen hava 
genomgått, var dock onekligen lång 
och övergångsförhållandena svåra. 
Det kunde mången gång vara både 

av en del tidningsartiklar i ämnet har 
under den gångna vintern ingenting 
åtgjorts för att för den samlade riks
dagen klarlägga den svenska kvinno
världens önskningar i denna fråga. 
Icke ett enda opinionsmöte har hål
lits, icke en enda resolution antagits. 
Icke i de stora städerna och icke i de 
små. 

Det kan icke förnekas, att detta 
bra mycket liknat en utbredd kvinnlig 
likgiltighet för saken. Och dock tor
de den med levande intresse hava om
fattats av ihela den tänkande kvinno
världen. 

Men det har icke funnits någon 
kvinnlig organisation, som förmått 
att samla detta intresse, att giva det 
utlösning i opinionsmöten och resolu
tioner samt att bringa kvinnornas 
önskningar till allmänhetens, de olika 
politiska partiernas och enkannerli
gen riksdagens kännedom. 

Vid sådana tillfällen som detta 
saknar man den hänsomnade Lands
organisationen för kvinnans politiska 
rösträtt. Vaksam, påpasslig och ener
gisk tillvaratog den kvinnovärldens 
intressen på ett sätt, som ingen annan 
kvinnoorganisation mäktat eller sy
nes mäkta. Dess centralledning nådde 
icke blott de över hela landet spridda 
lokalföreningarne, utan förstod även 
att vid viktigare tillfällen mobilisera 
en mängd andra kvinnliga samman
slutningar till ett gemensamt impone
rande uppträdande. 

Landsorganisationen stod på sin tid 
som den erkände ledaren för vårt 
lands kvinnovärld. Vilken av de nu 
befintliga allmänna kvinnoorganisa
tionerna som intar ledareplatsen är 
icke känt. Att döma av det sätt, var
på den nu fallna viktiga kvinnofrågan 
lämnats åt sitt öde, förefaller det, 
som om ledareplatsen stode vakant. 
I så fall måste den svenska kvinno
världen se till att platsen värdigt be-
sättes och att d'en organisation, som 
tillerkännes och åtager sig ledareska-
pet med dess stora förpliktelser, ock
så får det allmänna och kraftiga stöd 
av kvinnorna, som är den nödvändiga 

brydsamt och kvistigt att anpassa 
sig efter allt det nya. Husbönder 
och husmödrar satte sig också som 
oftast tämligen på tvären gent
emot utvecklingen. 

Den patriarkaliska anda och star
ka samhörighetskänsla, som känne
tecknade gamla tiders hem och de 
omfattande förpliktelser som ålågo 
det förlänade det en värdighet och 
tillika en betydelse, som stod långt 
framom modernare tiders hem. 
Kanske kan man också våga det på
ståendet, att rijcedom och välstånd 
i det stora hela uppbars värdigare 
än nu. De herremans- och ämbets
mannahem, som lågo strödda här 
och var på landsbygden, utgjorde 
som oftast verkliga kulturhärdar, 
till vilka våra dagars hem knappast 
kunna uppvisa någon motsvarighet. 

Med storindustriens utveckling 
förlorade hemmen mycket av sin pre
stige och blevo icke längre av sam
ma betydelse för samhällsekonomi
en. Förut var det i hemmen och 
genom deras näringsflit och id hu
vudmassan av jordbrukets och bo
skapsskötselns avkastning tillvara
togs och förädlades. Husmodern 
disponerade över mångfalden av na
turaprodukter och var arbetsledare 
för ett överflöd av tjänare. Och 
som samhället ännu icke i samma 
utsträckning som nu vidgått de so
ciala förpliktelserna, var det till 
stor del genom enskild barmhär-
tighetsverksamhet budet om plik
terna mot nästan fick utlösa sig. 
Omsorgerna om åldringar, fattiga, 
sjuka och hjälplösa kom på hem
mens del och'närmast på husmo
derns. Det var stora fordringar 
som då ställdes på en husmors för
måga, omtanke och administrativa 
gåvor och fastän inför lagen före
mål för många inskränkningar, äg
de hon genom sin stora betydelse 
för hemmet en myndighet och själv
ständighet, som icke gåvo husfa
derns efter. 

Men i och med att hemmens 
verksamhetssfer • blev allt mindre 
omfattande, förlorade de sin före
gående samhällsekonomiska bety
delse, varvid även husmödrarne ble
vo avhända mycket av sin myndig
het och självständighet. Ifrån att 
ha varit disponenter över en upp
sjö av naturaalster, voro de nu 
blott förvaltare av en mer eller 
mindre måttlig hushållskassa. På 
pengar måste det nypas och sparas, 
vilket ej behövts med råvarorna. Vi 
ha kommit därhän, att uppköpen av 
livsmedel numera göras för veckan 
eller dagen, ja, i många stadshem 
köpas anrättningarna färdiglagade. 
Husmoderns kall fordrar ej längre 
något förutseende på lång sikt. 

Steg för steg fortforo husmöd
rarnas domäner att kringskäras av 
tidsutvecklingen och vetenskapens 
framsteg. Hushållningssystemet ut

dömdes såsom föråldrat, och det 
traditionella kosthållet stod i up
penbar oöverensstämmelse med nä-
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förutsättningen för handlingskraft ringsfysiologiens fordringar: hän 
'ich samhälleligt inflytande. svn måste hädanefter tagas till fö

dans näringsvärde och procentiska 
sanjmansättning. Även tjänstefolks
frågan började för husmödrarna bli 
ett svårlöst problem. Det var in
gen lätt sak att hålla jämna steg 
med utveckligen. 

Fastän hemmen icke längre Voro 
producerande utan blott konsume
rande, började man till sist få ögo
nen öppna för att husmödrarnas 
arbete icke förty var av stor natio
nalekonomisk betydelse. Hemmens 
standard och ekonomi berodde vä
sentligen på hur husmödrarna ut
övade sitt kall, och sålunda var det 
på deras förnuftiga eller. oförnuf
tiga sätt att lösa hushållningspro
blemet som samhällets ekonomi och 
välstånd i sin tur berodde. Det 
började göras jämförelser mellan 
lanthushållningen .och den husliga 
ekonomien; stat och samhälle bor
de upprätta läroanstalter för den se
nare såväl som för den förra. Och 
en rationell sammansättning och 
behandling av den näring, varmed 
den mänskliga livsprocessen under
hölls vore av minst lika stor bety
delse som en rationell utfordring av 
husdjuren. Småningom började 
dessa "orimliga" krav vinna beak
tande, och skolkök och skolköksse
minarier kommo till stånd. 

Den kristid vi genomlevat har i 
ännu högre grad lagt i dagen bety
delsen av hemmens hushållning för 
samhällsekonomien i sin helhet, och 
den gav ökat berättigande åt de se
naste decenniernas strävanden att i 
de mångtusende hem, där hushålls
system och köksvetenskap ditintills 
grundat sig blott på tradition och 
slentrian, få till stånd rationellare 
hushållsmetoder. 

Det goda gamla hemmet drogs 
mycket häftigt och omilt ut i ut
vecklingens ström. Månget grund 
har det stött emot, många besvärli
ga skär har det haft att passera, 
innan det lärt att foga sig efter tids
förhållandena. Nu tycks dock den 
tid hava kommit, då hemmet fullt 
vet Itt anpassa sig efter utvecklin
gens krav. Det lönar sig inte att 
längre sucka efter den gamla goda 
tiden. Utvecklingen ger och tar. 
Och ifråga om hemmet har den gi
vit mera än den tagit. 

Hemmen äro icke så betydelse
fulla utåt som de en gång varit. De 
förfoga icke över så stora resurser 
men hava häller icke så stora för
pliktelser. Det har också blivit be
tydligt trängre rum kring hemmets 
härd, men hemmen ha i stället bli
vit så många fler, och det växande 
begäret att få bo under eget tak 
kan lättare än förr realiseras. 

Det förr så betungande hushålls
maskineriet har blivit långt mera 
lättskött, och hemmen göra sig allt
mera oberoende av främmande ar
betshjälp. Mekaniseringen och 
elektrifieringen hålla långsamt men 
säkert på att tränga in och avlyfta 
eller lätta det husliga arbetets mö
dor. 

Husmödrarna börja att alltmera 
allmänt blicka sig omkring och ut 
i det samhälle, varav deras hem ut
gör en del, och för vilket de upp
fostra sina barn. Och många äro 
de husmödrar, som redan nu lärt 
sig räcka till icke blott för famil
jens egen fredlysta lilla värld, hem
met, utan även för arbetet ute i det 
stora gemensamma hemmet, sam
hället. 

En Martha 
bland nationerna. 

Schweiz är bibelns "Martha" bland 
nationerna, den oförlikneliga husmo
dern, som !har ordnat sått hushåll in i 
de minsta detaljer, och som är så be
låten med sitt välordnade hem, att 
hon kan avstå från sina oroliga och 
stridslystna grannars ärelystnad och 
strävanden. De som äro nyfikna att 

allt, som är utmärkande eller höjt över 
mängden, vare sig i högre intelligens, 
konst, litteratur eller manér. Det är 
skillnaden mellan : "Individerna som 
bilda samhället från samhället, som 
bildar individerna". 

Detta förnekas naturligtvis på det 
skarpaste av alla teoretiska socialister. 

övertyga sig om hur långt statens in-1 Mycket har skrivits just om fördelen 
flytande kan gå i att bestämma -med 
borgarens dagliga liv, böra närmare 
studera de lagar, som utfärdades i 
Schweiz under kriget. Det var för
bjudet att råskala potatis ! och om nå
gon gjorde det, så var det absolut för
bjudet att kasta skalen på sophögen. 
Skedde det, så kom uppsyningsman-
nen över avfall L'inspecteur federal 
du tribut ! ! eller vad ihan officiellt he
ter, och avgav rapport om saken in
om 24 timmar. Det tager lång tid för 
en utlänning, som bosätter sig i 
Schweiz, innan han inser fördelarne 
av en sådan vitt utgrenad välgörande 
verksamhet. Du går och lägger dig 
och är skyldig din skräddare 200 
francs. Nästa morgon är det brevbä
raren, som kommer för att inkassera 
summan eller också får du brev från 
en bank som erbjuder dig ett lån mot 
sex procent för att kunna betala skul-
dejn. Skräddaren har vänt sig till 
banken ! Det är en egendomlighet att 
så få av de författare, som predika 
socialism, gjort sig besvär att studera 
den i detta dess andliga hem. Folk 
undrar ooh bråkar sin hjärna för att 
föreställa sig vad en välvillig kollek-
tivism, klokt och förnuftigt genom
förd, skulle kunna göra för en nation. 
Här i Schweiz veta vi att icke allt är 
guld som glimmar. En främmande 
socialist ser mer praktisk socialismhär 
under 12 månader än han hunnit pre
dika under 50 år. Efter slutet av 
tolfte månaden, om han uthärdar så 
länge, skulle han återvända till sitt 
land till goda middagar i frack och 
vit halsduk! 

Tolv månader minst! Sex månader 
är för litet. De första sex månader
na ser han endast medaljens rätsida, 
som intresserar och behagar honom. 
De första sex månaderna ser han att 
den schweiziska tjänarinnan har lika 
vackra kläder och lika fina manér. som 
frun i huset. Men under de nästa 
sex dagas det gradvis för honom att 
frun i huset varken har finare kläder 
eller finare sätt än tjänarinnan. De 
första sex månaderna märker han ba
ra att ingen i hela landet är illa upp
fostrad, och det ta'r sex månader till, 
innan det blir honom klart att knappt 
någon enda är väl uppfostrad. Första 
halvåret hör han med gränslös beund
ran, att alla tala tre eller fyra språk 
flytande, nästa halvår hör han, att 
intet av språken talas väl. Under 26 
veckor ser han idel nöjda och kloka 
ansikten, men under de nästa 26 sö
ker han förgäves ett verkligt själfullt 
eller förandligat ansikte. 

Efter tolv månader har främlingen 
lärt sig inse, att socialism, existeran
de ävfen under de mest gynnsamma 
förhållanden, i ett litet land, som al
drig deltager i krig, aldrig behöver 
bry sig om utländsk politik, betyder 
ett uteslutande hos dess anhängare av 

av socialismen för utvecklandet av ri
ka individuella gåvor. Att just däri
genom, att alla ställas på lika nivå, 
med samma möjligheter ooh frihet 
från pekuniära svårigheter, snillet bör 
få tillfälle att finna uttryck och bära 
frukt. 

Socialismens motståndare å andra 
sidan svara, att lika uppfostran för 
alla betyder ett gradvis undertryckan
de av individualiteten ; att socialismen 
alltid utmynnar i förkärlek för mate
riella ting, och att intresset och entu
siasmen för rent intellektuella ting 
förslappas. När det är lätt för alla 
att nå en -viss (låt vara tämligen 
god) nivå, (så är resultatet, att de 
flesta äro nöjda att stanna på denna 
nivå, utan att .sträva högre. Allting 
kan ju disputeras i det abstrakta, men 
i Schweiz ha vi ett konkret fall. Tack 
vare sin ställning, politiskt och geo
grafiskt har Schweiz nått socialismens 
högsta fördelar på den materiella si
dan. Resultatet bör man studera på 
stället. 

Det överensstämmer helt och hållet 
med uttalanden av intelligenta indivi-
dualiteter, som misstro statens för
måga att skapa ideala förhållanden. 
Socialismen i Schweitz betyder att 
där finns en jämn nivå av uppfostran 
och bekvämlighet för alla medlemmar 
av hela nationen, men att detta vun
nits på bekostnad av civilisationens 
högre och högsta produkter, och att 
alla sådana högre strävanden mötas 
av ett segt nästan omärkligt omedve
tet men oövervinneligt motstånd, mer 
verksamt än t. ex. inkvisitionen, 

Detta betyder att sådana lätta och 
självklara uppgifter som att sopa ga
torna eller bära ut breven- utföras ut
märkt; att varje schweizer-barn kan 
tala flytande 3 eller 4 språk och är 
fullständigt hemma i fäderneslandets 
historia ; det betyder att överallt i lan
det finnes utmärkta skolor för hant
verk och industri för hemslöjd och 
matlagning. Men det betyder också 
att de enda hjältar nationen äger äro 

de stadsfullmäktige, att en persons 
karakter bedömes av hans skolbetyg, 
och att där just inte finns något mer 
att bedöma, att schweizarna icke äga 
någon nationell konst (med undantag 
av något fantastiska skulpturer an
vända i hemslöjd) och aitt de på det 
hela taget sakna förmåga att bedö
ma andra nationers konstprodukter, 
att icke blott folkets intellektuella 
ståndpunkt men också deras känslo-
iv, deras passioner blivit reducerade 

till ett slags mild enhet, som rör sig 
inom gränserna av det som är mode
rat förståndigt och — uttryckligt till-
låtet. 

Schweizarna, under sitt högt, ut
vecklade socialiserade styrelsesätt, ha
va ingått en tyst överenskommelse, 
att det är bäst att leva "av bröd alle
na och kunna i nödfall reda sig utan 
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