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Holger Bille 
TANDKLINIK 

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

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten pä dagen. 

Ur humör. 
Av Ragna Peters. 

Hon kommer hem till sitt för
hyrda rum • efter dagens arbete — 
trött och missmodig och nedstämd 
intill döden. Vilken dag! Häll
regn på morgonen, trassel på kon

toret, eländigare mat än vanligt på 
mathålet, idel förtretligheter från 
början till slut. Och nu ligger 
kvällen blank och tom och inne-

. hållslös framför henne! 

Hon kastar uttröttad av sig hatt 
och kappa och ser sig flyktigt i spe
geln. Så hon ser ut! Håret hänger 

ii raka testar, ansiktet bär spår av 
häftiga sinnesrörelser och är blekt 
efter den vattniga middagen. Och 
kring denna sorgliga skepnad slu
ter sig rummet som en värdig ram 
— detta trista rum som hon hyrt, 
därför att det ej fanns något över

komligt annat att hyra, och som 
hon vanligen försonar sig med, men 

i dag avskyr. Avskyr emedan hon 
är arg — arrg — arrrg! Bara den 
där piedestalen med lampan. Var

för skulle en lampa stå på en pie
destal ! Och de där gamla randiga 
överdragen, som komma igen varje 
påsk och tagas bort varje jul. Pre
cis som om en sådan där fläckig 
hemsk gammal möbel skulle vara 

något att spara på! Och den flot
tiga schaggduken, det blekta bevä-

ringskortet på väggen, spetstrasen 
på toaletten — allt sorgliga påmin
nelser om att hon såsom självför
sörjande ramlat åtskilliga trappsteg 
ned från den kulturnivå, det hem 
stod på, varur hon utgått. 

Hon retar upp sig mer och mer, 
gör jämförelser och börjar slutli 
gen gråta och önska sig döden. Tå 

rarna lätta hjärtat, men lägga sig 
som bly i huvudet. Nu ser hon 

skön ut! Hon betraktar sig bistert, 
nästan fientligt några ögonblick, 
men plötsligt far den tanken som 
en blixt genom hennes huvud: — 

Pris Kr 14:50 

Kr. 7:50 styck. 
För 

ir 
Soffor 
Sängar 
Madrasser 
Täcken 
Korgstolar 
Vilstolar 
Hängmattor 
Flaggor 

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

m. m. 
Platsens största urval. 

AVILKÈS' " 
NYASTE 

MODELL T zr&f 

Nej, det skall katten se ut på det 
sättet! 

Och hon sätter sig beslutsamt 
ned framför toaletten gör sin vack
raste frisyr, manicurerar sina nag

lar, pryder sig med sin bästa collier, 
kastar av den dräkt, vari alla da

gens bekymmer tyckas ha stannat 
kvar, och iför sig nytt från topp 

till tå. Spegeln återkastar snart 
bilden av en förtjusande ung dam, 

som gillande måste småle åt sitt 

eget jag. Hon känner sig med ens 
gladare, fästligare. Hon vill nu 

alls inte dö. Hon ser sig omkring 

i rummet och finner att det bär en 
viss hemtrevnadens prägel. Piede

stalen med lampan ser rätt förnäm 

ut, och de rödrandiga överdragen 
verka på det hela taget ganska 

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

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

2 Kungstorget 2, 

Göteborg. 

Från kvinnovärlden. 
Det engelska överhuset förblir 

stängt för kvinnorna. Ett tidigare 
kommittébeslut att "peeresses in 
their owfî right" skola äga säte och 

stämma i överhuset har underkänts 
av en nytillsatt kommitté. Kravet 

på tillträdesrätten hade rests av lady 
Rhondda, ägare till stora engelska 
kolgruvefält, och det gällde utom 
henne ytterligare ett trettiotal 
peeresses". 

* 

I engelska parlamentet har Attor
ney General till svar på en fråga 
om kvinnorna, vilka numera till
låtas praktisera som advokater i 
England, även kunna inneha doma
reposter och andra befattningar vid 

domstolarna, förklarat, att alla 
kvinnor som äga föreskrivna kva
lifikationer för befattningar inom 
rättsväsendet äro likställda med 

männen vid tillsättandet av dylika 
befattningar. 

* 

Fil. d:r Emmy Noether, docent i 
matematik vid universitetet i Göt

tingen, har utnämnts till professor. 
Hon är född 1882. 

* 

President Harding har lämnat 
sitt medgivande till att privatsekre

teraren hos förutvarande amerikan
ska sändebudet i Paris, Herrick, 

miss Lucile Atchersen, avlägger 
examen för diplomatisk tjänst, var

efter hennes utnämning till Förenta 
staternas förste kvinnlige legations
sekreterare kan väntas. Miss 
Atcherson är 26 år gammal. 

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. 

f 
prydliga. Hon upptäcker vidare 

renom fönstret att staden ligger 

helt underbar i solnedgångsljuset 
och tycker sig känna berusande dof
ter av hägg och syrén, som lösts av 
det härliga morgonrägnet. Vilken 

afton! Man kan helt enkelt inte 
itta inne. Och hon erinrar, att hon 

har vänner — ganska många vän
ner, varav åtminstone ett par tre 
skulle sätta stort värde på hennes 
sällskap. 

En kort stund senare går en ungj 
elegant dam med raska, spänstiga 
steg gatan framåt. I solnedgångs

ljuset lysa hennes ögon med en 
glättig klarhet, som sprider en vår

lig värme i hjärtana hos dem, vilka 
passera henne förbi. 

Kvinnornas hus i 
Washington. 

TV Oman's Party är en stor, neu
tral kvinnoförening i Amerika, som 

i dessa dagar inviger sitt huvudkvar
ter, ett härligt palats i Washington, 
som har kunnat inköpas tack vare en 
kolossal donation av föreningens ord
förande, mrs Oliver Belmont. 

Den högtidliga invigningen sker i 

närvaro av president Harding, som 
håller tal för husets storslagna ända

mål. Det blir en representativ för
samling som bevittnar invigningen. 
Både kongressmedlemmar och kvin

nosaksledare från många stater och 
från främmande länder skola samlas 
där. Men så är också händelsen an
märkningsvärd, närmast lik en dröm. 

Woman's Partys mäktiga hus bygg
des 1812 till kongresshus, och kon

gressen hade sitt säte där i många år. 
Det är således ett hus fullt av histo
riska minnen, nu skall det tillbyggas 
och förstoras, så att det kan bli ett 
idealcentrum för dem, som vilja ver
ka för kvinnornas sak inom olika om
råden. Där skall bl. a. rymmas biblio
tek, upplysningsbyrå, klubbrum, mö

tessal, restaurant, en mängd gästrum 
för medlemmar o. s. v. och allt i stor 

K. fl. böbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

S p e c e r i a f f ä r  m .  m .  
Telefon 3102. Etabl. 1897. 
R E K O M M E N D E R A S !  

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

I ßeda Cramer 

57 Kungsgatan GÖTEBORG RiksteL 4711 

SKONHET 
är makt, det vet varje kvinna 
dad kropp är sällan ful, En 

Johnson & Carlson, Husargatan 24. 
— Tel. 4111. — 

Cop \ 

\ Bröd y" 

- välvår. 
kan förbättra ett utseende ̂  Å° 
Institutet erhållas de sakkunnigaste rs^ ka 

anvisningar i allt som tillhör skönt,*?. ?ch 

Engelbrektsgatan 7, 2 vån. Tel 184S7 \5r<1-
tagning 11—2, 5—7. W ' Mot-

OBS-! Rådfrägningar kostnadsfritt 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERTZ Extrait Vegetal 
ätä Srff S 
Hovleveiantör „„ , ® 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 1098 

Det är bH%Xa 

J. BLIXT, Skoaffär 
Dam-, Herr- och Ba<nskodon. Solida 

och moderna varor. 
Kungstorget l (Götahallen). 

Bazaren 45 & 47, Kungstorget. 
Nya Sjömanshemmet åt l:sta Långgatan. 

Skanstorget 5. 

Vollmers - Meeths' 

T E S A L O N G  

© 

^I.LNZ.Yq .  

å våra 

förstklassiga 

SMÖRGÅSAR och 
KONDITORIVAROR 
för ensk. samkväm 

etc., utföras 

till moderata priser. 

skala. Under de höga gamla träden 
på terrassen skall te serveras. 

Det kan vattnas i munnen på en 
när man hör hur bra de amerikanska 
kvinnorna få det, och vi lyckönska 

dem till att på en sådan mötesplats 
kunna, välkomna ikvinnosakskvinnor 
från hela världen. 

A .  M .  H .  

HÄ M O RR OIDER. 
Försvinna absolut efter några daears 

vändning av Hämosalvan, gammal bevTn 
vad huskur. Finnes i alla välsortprL 
färg- & kemikalieaffärer samt mot postfft6 

skott från Tekniska fabr. Elefanten. Åberon» 
denna tidning. Göteborg. Tel 10470 

Yllefiltar 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2:a vån.' 

Öppet 8—7. 

'TORDE TILL 

I AUG. SJÖBERGS* _ 
KLICH É ANSTALT ff. d. 

I MAGASINSGATAN 3 - GÖTEBORG - TEL. AZSB 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 

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

och Ullgarner. 

3ertha Anderson, 
15 fforsgatan 15 

Grosshandlare B. var inte riktigt 

nöjd med personalen. Den var visser
ligen hygglig, men icke synnerligen 
ivrig i arbetet, och rätt ofta blev en 

eller annan sak uppskjuten till nästa 

dag. För att vänja personalen, av med 
denna fula ovana, beställde gross

handlaren några stora pappskyltar 
med orden: "Gör det genast!" och 

lät hänga upp dem i kontorsrummen. 

Resultatet härav blev, att kassören 
samma kväll rymde med 25,000 kr., 
tre bokhållare begärde högre lön, den 
gifte bokföraren enleverade den 
kvinnliga stenografen och två av de 
'bästa springpojkarna lämnade sina 
platser för att bliva sjömän. 

* 

Greve Georg Adlersparre, densam
me som spelade en så framträdande 
roll i 1809 års revolution frågade en 

gång längre fram i tiden, när han satt 
som landshövding i Mariestad, den 

för sin kvickhet kände musikern Kull 
hur det kom sig, att han ej lyckats 

Konditori & Lunchrestaurant 
»Fl! Ill C III Ill 

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

Kaffefrukostar - Lunchar - Tésupéer, 
samt goda smörgåsar. 

Konditoriservering hela dagen. 

bliva något vassare än organist i Ska

ra, då han ju i alla fall vore ovanligt 
rikt utrustad av naturen. 

— Det kommer sig därav, svarade 
Kull ögonblickligen, att det ej varit 

någon revolution i musiken, herr 
landshövding. 

Kaptenen till korpralen : — I mor-

gon äger en solförmörkelse rum, var

för den reglementerade exercisen in

stalles. Men manskapet skall ställas 
upp kl. 9, varefter jag själv kommer 
och övertager kommandot samt för
klarar fenomenet. 

Korpralen till manskapet : — I 

morgon inställes den reglementerade 
exercisen. I stället låter kaptenen en 

sol förmörkelse äga rum. Manskapet 

har att ställa upp sig klockan 9, var
efter kaptenen själv kommer att för
klara och kommendera fenomenet. 

Telefonnumret 
till 

KVINNORNAS TIDNING 
är 

1S070 

REGNKAPPOR 
utsäljes billigt direkt från lager 

S. Ericsons Klädeslager 
Järntorget 3, Wilsons hus, 
2:dra vån. — Öppet 8—7. 

FÄRSKT och RÖKT 

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

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

satte mer än några få francs och of

tast vann, hennes "hög" växte små

ningom; där var den fina jobbare
frun, som sträckte fram sin trångt 

behandskade hand med ett brett guld
armband, och satte 20 francs, som 

kommo igen med andra 20, jag und
rar, när hon slutade !). Där var den 

unge studenten, som försökte se ut 

som en rutinerad spelare, fast man 

såg, att det var hans första försök, 
där trängdes prinsessor med pantlå
nare och falskspelare. Där voro da

merna av halvvärld, som läto sina 

manliga vänner "sätta" för sig, och 

som därför inga förluster hade — 

bara vinster ! Där var äventyraren 

av lägre rang, som smög sig omkring 

och väl försökte passa på, om någon 
skulle låta en "guldfågel" falla; — 

vips sattes en fot därpå, sulan hade 

häftplåster, och så lönade det inte leta 

mer efter det myntet. 

Salarne äro utstyrda med den mest 

slösande prakt : al fresco-målningar 

av framstående konstnärer, förgyll
ningar, kristall, bländande ljus från 

rpagnifika kronor. Där finnas flera 

bord i varje sal, och en lång rad sa

lar. Hälften av dem måste alltid stå 

Synnerligen gott £„ T b"™™ 
Enkas, Sthlm, DELIKATESSBRÖD är. 
Prova blott! 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

tomma och luftas, och kl. 12 eller 2 

byter man om, men varje stol är då 
redan viken" länge på förhand och 

många av spelarne ha' sina "mas
kots", (lyckoföremål), som kunna be

stå av de bizarraste ting : en kiselsten, 
en liten dödskalle av ebenholz, någon 

ring eller annat smycke, någon liten 
djurbild, och därmed belägga de sin 

utvalda plats för att få "tur", och där 

sitta de sedan till nästa ombyte. När 

äta de, de riktiga spelarne — Jag 

har ingen aning ! Där spelas natt och 
dag. Vi voro där på f. m. 11—12. I 

de inre rummen spelades baccarat, ett 
kortspel. Där fick inte sättas mindre 
än 20 francs. En ung förnäm utse

ende man kom in, växlade 2,000 fr., 

satte dem alla på ett kort, ehuru på 

olika punkter, och i nästa ögonblick 

strök croupierens raka alltsammans i 

banken. Den unge blaserade elegan
ten ryckte på axlarne och gick. 

Vid sidan om oss stod en ytterst 

elegant ung dam; hon satte varje 
gång 500 francs och hon vann oupp

hörligt, tills hennes behandskade hand 

var så full av sedlar, ätt hon inte 
unde gripa om mer. ETå gick hon in 

på restauranten vid sidan om spel

salen och satte sig att räkna vinsten. 

Jag skulle antaga minst 50- à 60,000 

francs. När jag hör. ordet "Vampyr", 

ser jag alltid denna varelse i bruna 

handskar och bruna plymer dricka 
absinth och räkna sedlar. 

Vi hade fått nog och längtade ef
ter ren luft, gingo ut längs terrassen, 

där jätterabatter av blekblå violer 

bildade de franska liljorna. Snart 

märkte'vi, att en elegant vitklädd dam 
följde oss på diskret avstånd hela ti

den i Monte Carlo. Det har sedan 
gått upp ett ljus varför! Vi hade 
klätt oss snyggt, förstås, men mörkt 

och enkelt för att alls inte "synas" 

Men troligen just därför "syntes" vi 
i denfla vansinniga lyx och elegans. 

Damer i siden och spetsar och blom

mor och plymer, och några djupt de-
kolleterade kl. 11 på förm. ! Och då 

vi till på köpet inte alls spelade, så 

såg det ju misstänkt ut, vad vi kunde 
vilja där, och så var en kvinnlig de

tektiv genast färdig att hålla ögat på 
oss misstänkta individer ! 

Så gick vi in i en liten restaurant 
för att dricka choklad, men när vi 

skulle betala, togo de inte emot itali
enska pengar! Franskt mynt där

emot går över allt i Italien, och vi 

kommo ju från Bordighera. Så måste 

vi tillbaka i Casino för att få växlat 

— där emottages allt! — och där 

sågo vi en syn, varav det plågande 

minnet ännu dröjer kvar. Den där 

unge blaserade eleganten kom igen 

och förde vid armen den skönaste 

kvinna jag någonsin sett. Blond, hög

växt, klädd med den utsöktaste smak 

i en äkta spetstoilett över crémefär-

gat siden, mycket enkel stil. Hon ha

de ett madonnaansikte präglat av ren

het och godhet, och med dem var en 

liten gosse, cirka 7 år. Barn få inte 
gå in i Casino — (lyckligtvis!) — och 

nu ville hon att gossen skulle vänta i 
vestibulen, medan föräldrarne gingo 

in. Den lille var rädd för att vara 

ensam i människo-strömmen och sade 
klagande på franska: "Jag vill inte, 

mamma ! Jag är rädd !" — Men han 

fick ändå lov att sitta där, och satt 
och grät stilla för sig själv. 

Hur skulle gåtan tydas? Måste 
modern göra våld på sig och gå med 

den i spelpassionen fångne unge ma

ken, för'att söka rädda honom från 

ruin, eller var även hon, trots ängla-

utseendet, så gripen av samma lidelse, 

att hon glömde sina plikter som mor? 

— Och barnet? — Jag hade velat ta' 
den lille stackaren i mina armar och 

trösta honom, ett rikedomens barn i 

vitt sammet — och så arm ! Men det 
vågar man inte och minst i Monte C., 

det bleve säkert missförstått — och 

för övrigt är min franska inte god 
nog för småttingar! — 

Trädgårdarne i Monte Carlo öpp

nas icke på morgnarne förr än de 
blivit grundligt genomsökta, det hän

der icke så sällan, att en olycklig spe
lare skjutit sig en kula genom tinnin

gen i något av buskagen. Det är som 

smöge giftiga ormar överallt under 

den tjusande blomsterprakten, och 

man är glad vända ryggen åt Monte 
C., trots dess bedårande skönhet och 

ideala läge, skyddat mot norr av "La 

Tête du chien", ett väldigt överhän
gande block ' med form av ett hund

huvud ; åt väster ligger Monaco, där 

ägaren till spelnästet bor, fursten av 

Monaco, i sitt lilla, mot alla främ

mande nyfikna blickar skyddade resi

dens. Där skall finnas ett alldeles 
underbart Ocean-museum, det utsök
taste i världen. 

Det har flera gånger talats om att 

Casino i M. C. skulle stängas och ha-

zardspelet förbjudas, men jag betviv

lar det storligen, ty det är oftast 

styrpinnarne" ; världen, framför allt 

från England, som äro de bästa kun

derna. Mycket höga namn kunde 

nämnas — och pesthålan får nog bli 

kvar. Jag kommer aldrig mer dit, 

ehuru det var intressant att kasta en 

blick in i detta fasans kaleidoskop 
med dess bländande färger. 

Framför mig hänger en vacker fo
tografi av Rafaels : "Madonna d. gran 

duca", den unga, blyga modern med 

det sköna allvarsamma barnet. Den 

köpte min vän åt mig i Florenz för 

vinsten ' hon hade av att inte ha 
spelat i Monte Carlo. 

— Vad mena egentligen människor
na med djurfablerna, som de skriva? 

frågade den unga ugglan den gamla. 

— Det är rena vanvettet, svarade 
den tillfrågade. Man låter oss djur 

tala! Det är lika 'barockt som om vi 
skreve fabler, i vilka vi läto männi
skorna tänka.. 
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Eftertryck tillätes gärna ont "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
Det första villkoret. Av Gerda Mel-

cher. 
Situationen. 
Kvinnan i Sveriges nutida litteratur. 

Av Erik Hedén. 
Samefolket. Av Ann Margret Holm

gren. 
Välja männen för sitt äktenskap 

uteslutande de vackra kvinnorna? 
Av Julie Gram. 

En hedersskuld. 
En oas i stenöknen. Av Ragna Peters. 
Riksdagsbrev. 
Stjärnor i mörkret. 
Överansträngning. 
Små skvallerbyttor. 
Konsten att vara lycklig. 
Nässlor. 

Det första villkoret. 
Av Gerda Melcher. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Den 31 maj, vilken betecknats som 
en kritisk dag av första ordningen, 
har passerat utan det förödande poli
tiska ovädersutbrott man haft anled
ning frukta. 

Denna dag utgick nämligen den 
frist, som tillerkänts Tyskland för 
uppfyllandet av de ålagda skade

ståndsförpliktelserna, och dessa för
pliktelser hade icke uppfyllts ! Man 
hade således att räkna med Frankri

kes hotelse att det — även om dess 
bundsförvanter nekade sin medver

kan — i kraft av Versaillestraktaten 
skulle tvinga det tredskande tys
ka folket till underkastelse. Allt var 

också i ordning för en ockupation av 
Rithrdistriktet, av vars koltillgångar 

hela den tyska industrien är beroen

de, Hotelsen, har icke bringats till 
verkställighet •—- förhållandena voro 

icke gynnsamma för den påtänkta 
kraftåtgärden. England och Italien 

hava intagit en bestämt avvisande, 
kylig hållning, de i Paris samlade a-
merikanska finansmännen, som un

dersöka möjligheten att giva Tysk
land ett lån, med vilket Frankrike 

i första hand skall betalas, skulle, om 
de franska avsikterna verkställts, av
stått från affären, och den franska 

statskassan gått förlustig det väntade 
guldtillflödet, utan vilket budgeten 

'eke kan bringas att balansera. Det 
*ill också synas som om det under 

den senaste tiden inom stora franska 
befolkningslager börjat blåsa förson-
!lgare vindar, vilka på ledande håll 
icke helt kunna förbises. Tyskland, 
a sm sida, har gjort vad det kunnat 
för att förhindra en katastrof den 31 

maj genom sina vittgående och efter 
^ad det vill synas acceptabla erbju
danden till skadeståndskommissionen. 
En stark optimism ger sig också f. n. 
i ,llkänna i hela världspressen. • 

England har givit sin premiärmi-
ni*ter Lloyd George det mest entusi
astiska mottagande vid hans åter-

°mst från Genua, därmed, gentemot 
fankrike, sanktionerande den freds

vanliga politik han företräder. Man 
lar på andra sidan kanalen uppfattat 
'nnebörden av hyllningen och visat en 
V1Sh nervositet. Franske ministerpre
sidenten, Poincaré, vilken icke aktade 
nödigt att uppsöka Lloyd George i 

Det förklarades i ett föreg. n:r av 

Kvinnornas Tidning, - varför HAN 
emellanåt misslyckas i arbetet. Låt 

oss medge, att dessa fall äro sällsyn

ta. I regel lyckas han. 

Men HON? 
Inte sant, kvinnan gör sig i arbets

livet ofantligt litet i jämförelse med 

mannen. Hon förmår endast en bråk

del av vad han mäktar. 

Orsakerna ? 
De äro många. Här är en av dem 

Den första, själva grundorsaken. 

kvinnan får en sämre yrkesutbild
ning än mannen. Det är en allmän 
regel inom alla samhällsklasser. 

För att få detta påstående bestyrkt, 

behöva vi endast tänka på den upp
fostran vi -och våra bröder fått, på 

den uppfostran vi ge våra söner och 

döttrar. 
Ynglingen får den bästa, den 

grundligaste, den dyraste utbildning 

hemmet kan åstadkomma, en så säker 
grund som möjligt att bygga upp en 
god levnadsställning på. Flickan får 
alltid något av mindre värde. Ibland 
är skillnaden icke så stor, ibland är 
den ofantlig. En del burgna hem ge 
döttrarne ingen yrkesutbildning alls. 

Man räknar med giftermålet för 
flickans räkning. Hon gör det själv. 
Hennes anförvanter likaså. Arbetet 
för utkomsten, som tillgripes i vän

tan på giftermålet, blir endast något 

tillfälligt, något rätt oviktigt, något 

som det icke lönar mödan att om
sorgsfullt och med större kostnad 
rusta sig för. 

Giftermålsberäkningen slår oftast 

in, men ibland icke. Och även i förra 
fallet är utkomstfrågan icke alltid 

definitivt löst. Den gifta kvinnan kan 
åter komma att stå inför nödvändig

heten att själv sörja för sin utkomst. 
Hemmet kan råka på obestånd, man

nen kan bli sjuk, gå hädan, det kan 
bli missämja i äktenskapet och skils

mässa. Det finns i vårt land 235,000 
änkor. En del äro kanske välsitue-

rade, men flertalet icke, eftersom de 

allra flesta familjer i våra dagar le

va ur hand i mun. Alla dessa medel
lösa änkor måste försörja sig själva, 

kanske också större eller mindre barn
flockar. 

Hur många de frånskilda hustrur

na äro finns det ingen statistik över, 

men de äro helt säkert icke få, och 
många av dem måste antagligen själ
va arbeta för sitt uppehälle. 

Den möjligheten finns ju alltid, att 
en flicka blir gift och sålunda kom
mer att försörja sig som husmoder 

(den nya giftermålsbalken talar om 
hustrun som självförsörjande ! ) men 
att bygga flickans ekonomiska fram

tid på denna möjlighet är hasard, det 
är något ännu allvarligare det är ett 

oförlåtligt lättsinne, det är en grym 
oförrätt mot dem det gäller. Skälen 

hava angivits här ovan! 
Samma dom måste fällas, när för

äldrar undanhålla döttrarne yrkesut

bildning under hänvisning till att de
ras framtid är ekonomiskt säkerställd 
genom det föräldraarv de hava att 

vänta. ' 
Vår tid är ekonomiskt osäker på 

ett hittills aldrig erfaret sätt. Stora 

förmögenheter smälta bort, förintas, 
burgna hem sjunka ned i fattigdom. 
Väldiga ekonomiska omvälvningar av 

oöverskådlig räckvidd skymta i fram
tiden. Allt som rör de ekonomiska 
förhållandena synes,- om man ser 

framåt, ovisst och vacklande. Det en

da kapital en människa verkligen kan 
sägas äga, som hon kan rädda med sig 
genom de ekonomiska kriserna och 
som hon kan trygga sig till är hennes 
yrkesskicklighet, hennes duglighet i 
arbetslivet. 

Vilket yrke som än väljes för och 
av flickan, det husliga arbetet, hant
verket, . statens eller kommunens 

tjänst, lärarinne- och kontorsbanan 

eller vilket annat yrke som hälst, så 
låt utbildningen bli grundlig, gedigen, 
den bästa som förhållandena medgi

va ! Låt oss ta saken så allvarligt 
som den förtjänar, låt oss äntligen 
komma bort från all denna kvinnliga 

dilettantism, som i arbetslivet binder 
otaliga kvinnor vid de minst betydan

de befattningarne, de lägsta lönerna, 

de små, trånga förhållandena, och 
som trots de många dugande stolta 

kvinnliga förmågorna trycker under
lägsenhetens stämpel på den samlade 
kvinnliga arbetskraften! 

Allt detta om det första villkoret 
för kvinnornas framgång i arbetsli

vet. Det finns ännu några lika vikti

ga, vilka i kommande nummer skola 
behandlas. 

Genua och ej heller föranstaltat nå
got sammanträffande i Paris vid den 

engelske regeringschefens genomresa 
på färden hem, finner det nu högst 

angeläget med ett möte, vilket han 
emellertid måste söka i London un

der helt säkert betydligt mindre för

delaktiga förhållanden än vad Genua
tiden, då Lloyd George's ställning be

traktades som jämförelsevis svag, er

bjöd. 

Rousseaus 
kvinnofilosofi. 

Rousseau blev en gång i ett sällskap 

av en dam tillfrågad, vilka egenska

per han ansåg att en flicka borde be

sitta för att kunna göra en man lyck
lig. Den berömde filosofen tog ett 

ark papper och satte upp följande 
tabell : "Skönhet 0, huslighet 0, bild

ning 0, pengar 0, hjärtegodhet 1." 
— Är det verkligen ert allvar? 

frågade damen, i det hon förvånad 
tittade på papperet, som han räckte 
henne. 

— Javisst, svarade Rousseau och 
nickade leende. Om en flicka inte 

äger någonting annat än ett gott hjär

ta, så skulle hon gälla för 1, vore 
hon därtill vacker eller rik, så vore 
hon värd 10 ; vore hon emellertid i 
besittning av flera goda egenskaper, 
så kunde hon efter min mening upp
skattas till 100, 1,000, ja, 10,000 om 
de vore riktigt talrika. Men utan ett 
gott hjärta — det kan ni tro mig — 
vore alla andra egenskaper endast en 
rad nollor. 

Situationen. 
V ad vi behöva är färre reforma

torer och flera som verkligen uträtta 
något. Om alla predika, var skola 
då åhörarne komma ifrån? 

* ' ' 

Vi behöva färre bevis och mera 
handling, mindre välgörenhet och me
ra arbete. 

* 

Naturens grundlag är, att männi
skan skall arbeta för att leva, ja, den 

är ännu strängare formulerad : hon 
skall äta sitt bröd i sitt anletes svett. 
Men felet med de flesta av oss är, 

att vi önska icke bröd utan bakelser 
och att vi hälst vilja slippa att svet
tas. ! 

* 

Över hela världen ropas: giv mig 

ett 'lättvindigt arbete, giv mig pengar, 
giv mig det som andra ha och ännu 
mera ! 

* 

Det enda vi skola bedja om är fär

re föreskrifter, mera livsmod och häl
sa. Allt övrigt, som vi hava rätt till, 
kunna vi själva skaffa oss genom ar
bete. 

* 

Endast den döde har en verkligt 
"säker ställning", men de flesta av 

oss önska icke säkerhet till det pri
set. Den kan också vinnas på annat 

sätt, men det passar oss inte. Vi äro 
opraktiska, odugliga och lata, ty vi 

försöka få inkomster utan arbete, 

vilans sällhet utan att först hava för
brukat våra krafter. Vi vilja själva 

sätta priset på våra ansträngningar 
och nöja oss icke med den gottgö-

relse förhållandena visa att de verk

ligen äro värda. 
* 

Men så kan det icke fortsätta 
längden. Ett perpetuum mobile är 

fortfarande ouppfunnet. Vi kunna 

icke få något för ingenting och ha 
ännu icke lärt konsten att lyfta oss 

upp med ett grepp i håret. 
* 

Det är på högsta tid att vi sluta 
upp med att leva i övermorgon. Vi 

måste åter börja leva i dag och i nu

et. I dag är den enda dagen, då vi 
med visshet kunna uträtta något. 

* 

Vi måste sluta upp med att dröm
ma om hur vi skola ha det, när vi få 

medgång eller det tusenåriga riket 
överraskar oss, och i stället göra klart 
för oss, hur vi skola kunna göra mera 
nytta för varje krona vi förtjäna. 

* 

För varje enskild människa, för er 

och för oss må detta gälla: Grip dig 
med full kraft an med ditt arbete, 
det må vara att skura ett golv eller 

att leda en bank. Arbeta på det bäs
ta och raskaste sätt du kan utfundera. 
Om vi alla försökte att tycka om vårt 
arbete, våra förströelser, vårt dagliga 

bröd, vår tro och våra vänner och se
dan "hängde i" i arbetet och förnöj
samheten, så skulle alldeles säkert de 
flesta världsproblemen lösa sig själva, 
och man skulle kunna undvara de 

mänga kongresserna, nya kommissio
ner och kommittéer. Och skulle för
hållandena ' :ke bliva bättre efter ett 
ärligt försök, ja, då står ju alltid den 
utvägen öppen, att vi alla resa till de 
varma länderna, klä oss i fikonalöv 
och leva av markens örter. Men 

(Eftertryck förbjudes.) 

Kvinnan i Sveriges 
nutida litteratur. 

Av Erik Hedén. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Den svenska" litteratur, som med 

full rätt kan kallas, den nutida, den 
söm började med det nya seklet, 
var till en början Utpräglat lyrisk. 

Det var alltså i känslans tecken som 
de nya diktarnes kvinnouppfattning 
stod. Man finner emellertid lätt att 

de nye diktarne jämförelsevis litet in
spirerades av kvinnan. För Vilhelm 
Ekelund, den störste av dem, spelade 

hon ingen roll alls. Anders. Öster

ling har ägnat henne några av sina 
skönaste dikter ; ingen har satt hans 

dikt i brand som hon, men hans jäm
naste och rikaste inspirationskänsla 

har icke varit hon utan naturen. Gus
taf Ullman intresserade sig i början 

snarare för vänskap mellan män än 
för kärleken mellan man och kvinna. 
I sina senare prosaböcker har han 
emellertid varmt och känsligt tecknat 
flera vackra kvinnobilder. 

Men den nutida lyriker som ojäm

förligt hänfördast besjungit kvinnan 
är, märkligt nog, den mest under

struket manlige av 1900-talets alla 
poeter, K. G. Ossiannilsson. Också 

i ett annat hänseende är hans ställ

ning till kvinnan häpnadsväckande — 
angenämt häpnadsväckande. Han 
som på en gång var den hänsynslö

sa övermänniskan och den radikale 
frifräsaren, han är som kärlekssån

gare framför allt kysk och trogen. 
Han är en av de få skalder som år 

efter år med oförminskad glöd be

sjungit sin hustru. Just därför är 
han aldrig tom eller banal i sina hem

sånger. Hos honom har man den 
sällsynta glädjen att möta en mora
lism som framsprungit ur böjelse men 
icke ur plikt, en dygd som icke är 

tråkig. I hans Samlade Dikter av 
1920, del II, kan man följa hans kär

leksdiktning i alla dess skiftningar, 
genom alla livets öden. Den är hett 
brinnande hos ynglingen som stormar 

fram i dikten Skogsråt (1904). 

Vandraren steg över skogens ljung, 
han var rusig av doft, han var het, 

han var ung, 
det var trollblod i människosonen. 

Jag vét ej mer i vad spår jag går: 
vem är det som kammar sitt svarta 

hår? 

Vad är det som lyser i månen?. 

Den är lika het, om också ej lika 

ynglingsvilt brinnande i den efter ett 
mångårigt äktenskap (1918) skrivna 

Evigheten: 

Vår kärlek kräver ett liv utan slut 
den brinner, den brinner men brinner 

ut. 

Den är som en himmel som ingen når. 

Den är som en avgrund, som ej för

går. 
Den är som den eviga våren, som fö-

des på nytt vart år. 

Över huvud skönjes hos de syd

svenske diktarne — Ekelund, Öster-

månne det ändå inte är bäst att vi 
först ge det ärliga arbetet en chance 
att visa vad det verkligen kan åstad
komma ? 

("The Clay worker",.) 

ling, Ossiannilsson äro ju skåningar, 
Ullman hallänning . — en förnäm 
kyskhet i deras kärlekslyrik och kär
leksskildring. Detta hindrar ej att 
Ossiannilssons prosaböcker,- där han 
gärna skildrar kvinnan som intelli
gent, självständig, livskraftig, tjusan
de, en tid råkade ut för vissa sedliga 
hetsivrares angrepp. Ossiannilsson 
har nämligen städse hävdat den sun
da naturens rätt både att tillfreds
ställas och att öppet skildras, och att 
han samtidigt lika energiskt hävdade 
äktenskapets helgd — han ville låta 
naturen, tillfredsställas inom äkten
skapet — det kunde ej rädda honom 
från angrepp av dem för vilka pryde
riet är den högsta sedligheten. 

Större, skäl hade sedlighetsivrarne 
haft att förfäras över ett par unge 
Uppsalaskalder, vilka uppträdde 
strax efter Skåneskalderna. Den som 
lyriker talangfullaste av dessa, Sven 
Lidman, frossade formligen i grann 
och lidelsefull synd. Kvinnan var för 
honom först och sist könsvarelse. När 
han sedan började skriva samhällsro-
maner, gjorde honom hans unghöger-
ståndpunkt icke särskilt aktningsfullt 
stämd mot kvinnan. Men en märklig 
ändring i Lidmans kvinnouppfattning 
skedde samtidigt med hans religiösa 
omvändelse. Redan i Tvedräktens 
Barn, där omvändelsen först kommer 
inom synhåll, diktar han en vacker 
— ännu alltjämt estetiskt vacker — 
lovsång över en sjuk men med mys
tiska krafter utrustad flicka, vilkens 
tjusning knappt minskas därav att 
hon till sist ter sig som en bedrager-
ska. I Huset med de Gamla Frök-
narne har han gjort något hos man
lige, ännu tinge diktare högst ovan
ligt : han har med verklig inspiration 
förhärligat några gamla, fula, fattiga, 
trasgranna mamseller. I själva den 
stora omvändelseboken slutligen, i 
Såsom Genom Eld, tecknar han en 
barmhärtighetssyster så etiskt vac
kert att ej ens den mest skeptiske lä
sare känner sig bortstött. 

Lidmans Uppsalakamrat Sigfrid 
Siwertz har en mycket lätt och fin 
hand, när det gäller att teckna män
niskor, vilket också kommer hans 
kvinnoskildring till godo. Dock har 
han knappast skildrat någon riktigt 
hänförande eller utpräglat god kvin
nogestalt. Bäst av hans kvinnogestal
ter minns man de två kvinnliga egois
ter, den jordiska och den fromma, 
han tecknar i sin stora samhällskri
tiska roman Selambs. 

En annan samhällssatiriker, Lud
vig Nordström, tecknar sina männi
skor med hård och avslöjande hand 
men med karaktäristisk kraft och be
friande humor. Kvinnan har emel
lertid svårare att stå ut med denna 
behandling än mannen. Också är det 
endast allmogekvinnorna, fiskarkvin
norna som imponera i Ludvig Nord
ströms kvinnogalleri. 

En annan originell satiriker, Hjal
mar Bergman, >jär desto mer artig 
mot kvinnan. Icke som om han skul
le genomgående förguda henne. För-
gudning ligger icke för honom. Han 
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hånar henne, när han sätter till, och 

det gör han ofta, lika obarmhärtigt 
som han hånar mannen. Men han 
genomför icke denna likställighet 
mellan könen följdriktigt. Ty medan 

han endast ogärna tecknar en man 
som han ej på något sätt karrikerar, 
så möter man i bok efter bok av ho

nom en kvinnogestalt som visserligen 
ej är felfri men ur estetisk synpunkt 

mer än felfri, nämligen bedårande. 

Ett visst intresse måste det inne
bära att se hur arbetardiktarne, vilka 
ju intaga en betydande plats i Sveri 
ges nutida litteratur, behandla kvin

nan. Man kan då genast konstatera 
att hon hos dem ej spelar någon stör
re roll. Dan Anderssons starka 
mänskliga medkänsla glömde ej hel

ler kvinnan, men han var ej synnerli 
gen intresserad av att skildra henne. 

Martin Koch har i Guds Vackra 
Värld tecknat en kvinnlig idealge
stalt, fulländat ädel och dock mänsk
lig, eljes är även han mest intresserad 
av att skildra män. Det samma gäl 
1er den fantasistarke, originelle ral 
lar-, gruvarbetar-, skogshuggar- och 

fiolmakarpoeten Gustav Hedenvind-
Eriksson, vilkens diktning oftast rör 
sig om andra motiv än kärlekens. 

Men detta hindrar ej att han givit en 
hel rad karaktäristiska och levande 
kvinnobilder, vilka bland annat röja 

att för honom är kvinnan först och 
främst människa. Arbetarrörelsen 

har för övrigt också en kvinnlig dik

tare av rang, Maria Sandel. Hennes 
kvinnoideal äger en sedlig höghet som 
verkar dess starkare, ju mindre sed

lig den värld — det kvinnliga indu

striarbetets — är, som hon tecknar, 

och ju sannare den bild som hon gi
ver därav. 

Maria Sandels namn erinrar oss att 
kvinnan nu mindre än förr har behov 

av mannens skildring. Hon kan näm-

lige skildra sig själv. Nutidens sven
ska litteratur skulle stå betydligt läg

re än den gör, om de kvinnliga för

fattarna vore borta därur. Bland 
dem som debuterat efter 1900 må 

nämnas Marika Stjernstedt (som vis

serligen debuterade redan på 1800-

talet, men på 1900-talet gjorde om 
debuten igen), Elin Wägner och An

na Lenah Elgström. Den förstnämn

da företräder, kan man säga, den kri

tiska godheten och den omutliga men 

förlåtande psykologien. Den meller

sta fängslar dels genom sitt sociala all

var, dels genom sin diktarpersonlig
hets förening av humor och stark 

känsla. Den sistnämnda slutligen är 

den fantasirikaste av de tre, varför 

ock hennes dikt, ehuru även den 

starkt social, gärna flyr till andra 

rymder än nutidsverklighetens. Med 

romantiken följer dock även frestel

sen till överspändhet. Sedd som hel

het är den kvinnliga insatsen i vår 

litteratur tillräckligt stark för att på

verka även männens uppfattning om 

kvinnan. Det härskande litterära 

kvinnoidealet är nog alltjämt skapat 

av männen. Men det är icke längre 

enbart skapat av dem, och redan det

ta är en seger för kvinnans frigörel

sesträvan. 

Den snälla frun : — O, det är för

färligt, att ni inte kan låta bli den 

eländiga spriten! Varför driver ni? 
Är det för smakens skull? 

Landsvägsvandraren: — Det är för 
att dränka mina sorger, goda frun. 

— Nåh, och lyckas det? 
— Nej, vet frun, dom kan visst 

simma. 

Samefolket. 
För Kvinnornas Tidning av 

Ann Margret Holmgren. 

Det finns en liten del av Sveriges 

befolkning som i regeln är allt för li
tet känd av den övriga delen, och det 

är lapparna eller som de själva önska 
kallas samefolket, sameoner eller sa-
meh. 

Och dock borde tacksamheten från 

svensk sida vara stor mot detta tapp
ra och fredliga lilla folk, som skaffar 

oss så mycket härligt renkött genom 
sin trofasta renskötsel i ständig kamp 
med inte bara snöstormar och varg 
och renpest, men också med bofasta 

svenskar som, .besväras av renarna 
och därför göra livet ganska hårt för 

de stackars sameh. Mer och mer 
kringskäras de av stränga lagar och 
förordningar, och i det nordligaste 

Sverige ha de inte ens kunnat göra 
sig förstådda av svenskarna, då de 

endast ha talat sitt eget språk och fin
ska, men inte svenska. Småningom 

få väl barnen lära sig svenska, men 
åtminstone tidigare kunde vid ett be

sök konstateras, att varken barnens 

lärare, den gamle kateketen, eller nå
gon annan i den stam som flyttade 
mellan Abisko och Parakka förstod 
ett ord svenska. 

I stället för det tack vi äro skyldiga 
samefolket glömma vi så lätt all den 

orätt som begåtts från vår sida år
hundraden igenom. Vi ha bl. a. un 

danträngt sameh, som förr hade obe

gränsad frihet att ostörda idka sin 

huvudnäring, renskötseln, var de ville 
på fjäll och vidder och t. o. m. be

härskade betesområden ända ner i 
Hälsingland, Dalarne och Värmland. 

P. H. Widmark skriver 1860: "Det 
är bekant, att den lappska folkstam

men av ingen lag varit skyddad i 

jordbesittning, och att först i vår tid 

det avtynande och döende folkets 

klagan framträngt till tronen, väckt 

uppmärksamhet å dess lidna oförrät
ter". 

Bristen på upplysning har natur 

ligtvis till stor del varit orsaken till 

att det främmande folket ej kunnat 

göra sig hörda. Nu ha emellertid någ

ra bland dem vaknat till insikt här

om och skaffat sig kunskaper, som de 
utnyttja till samefolkets tjänst. Så t. 

ex. Torkel Tomasson som studerat 

vid Uppsala universitet och utger på 

svenska Samefolkets egen tidning till 
det billiga priset av 3 kr. pr«år för 

att kunna stödja det nyvaknade na

tionella och sociala intresset hos sa

meh .och tjäna som bindeled mellan 
de svensktalande stammarna. 

I detta lilla kvartalsblad får man 

kännedom om åtskilligt som annars 

ej är så lätt att få tag i, både rörande 
samefolkets historia och dess levnads

förhållanden den dag i dag är. G. K. 

Sünna ger i ett av de senaste numren 

en levande skildring "från livet bland 

sameh på gränstrakterna mellan Juk-
kasjärvi och Gellivare". Han "sitter o. 

skriver i en samekåta och jag har så 
suddig penna", berättar han, men han 

meddelar allt utom suddigt hur de 

hålla på att uppföra ett stängsel på 
en sträcka av 2 mil, som skall bli 

färdigt i år och som är avsett att 
under sensommaren hindra renarna 

att för tidigt komma ner till skogs

landet och där trampa ner grödan på 
de bofastas obärgade ströängar. Var 

och en bygger en särskild bit och får 
betalt av "gemensamma medel". 

Välja männen i sitt äktenskap ute 
slutande de vackra kvinnorna? 

För Kvinnornas Tidning av Julie Gram. 

Öppna 

Sparkasseräkning 
Södra Hamngatan 23. Östra Hamngatan 39, 

GÖTEBORG 

Sparkasse - Kreditiv 
kan därvid utfärdas möjliggörande uttag 

vid vilket som helst av 

Svenska Handelsbankens 
255 kontor. 
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Det var en afton i en spårvagn. 

En dam framför mig sade till en 
annan om en tredje, som just stigit 
av: 

— Tänk, att hon ej blivit gift, 
som sett så charmant bra ut. 

Yttrandet hade passerat mina 
öron oändligt många gånger förut, 

men först denna afton bet det sig 

liksom fast. Jag måste betrakta 
damen som talat. Hon var ful, men 

tydligen gift, ty hon bar ringar. 
Och den hädiska tanken föll mig 

in, att vända på hennes utrop och 

inom mig själv utbrista: Tänk, att 
hon blivit gift, som är så ful! 

Och därmed stod saken som ett 
problem framför mig, som jag ej 

kunde bli kvitt. — Var det de vack
ra eller-de fula kvinnorna, som hade 
största utsikterna på äktenskaps-
marknaden? 

När jag nu en afton slår mig ned 
för att söka utreda detta spörsmål, 

lämnas den gängse uppfattningen i 
tal och skrift om de skönas för

månsrätt, helt och hållet därhän, 

och jag vänder mig direkt till er

farenheten och de upplysningar det 
levande livets egna fakta ge mig. 

Först uppstår då följande fråga: 
Äro fruarna genomsnittligt sett all
tid vackra och äro de på överblivna 
kartan vanligen fula? — Jäg vågar 

påstå, att ett bestämt ja eller nej 

omöjligen kan avfärda någon av de 

båda frågorna. Jag vågar gå ännu 

längre och uttrycka en förmodan, 

att om man inför ett skönhetsråd 
ställde låtom oss säga 25 gifta och 

25 ogifta damer i exempelvis 30— 

40-årsåldern och bad detta råd att 

på grund av utseendet avgöra vilka 

av dessa 50 damer som voro gifta 

Och han' ger en rapport om att 6 
vargungar hittats och dödats i Abis

kodalen och 7 vid Bautasjärvi och att 

2 stora vargar skjutits norr om 

Malmberget och 11 vid Bautasjärvi. 

Namnen uppräknas noga på de lyck

liga samemän som utfört bedrifterna. 
Samtidigt omtalas hur 7 vargar hu

sera på trakten och fälla renar trots 
sträng renvakt natt och dag. Man 

förstår vilken farlig fiende sameh har 

i vargen. I samma nummer får man 

en sorglig statistik över renarnas star

ka decimering genom en jämförelse 
mellan resultatet av 1911 års renräk

ning och den nu senast gjorda, varom 

man av lappkommitténs sekreterare 

erfarit att i Jämtland antalet renar 

på denna tid sjunkit från 26,823 till 
16,082, i Västerbotten än värre från 

77,064 till 28,546, och i Norrbotten 

allra värst, från 170,708 till 80,000. 

I Jämtland hade en elakartad klöv

sjukdom härjat 1920, för vilken bort

emot två tredjedelar av alla kalvar 
dukade under. 

Ett utdrag ur Dameànus de Goes 
skildring om Lappland 1594 är gan

ska lärorikt. Han berättar bl. a. att 

innebyggarne äro beundransvärt 

skickliga i bruket av båge och pil och 

att denna konst övas allt ifrån barn

domen med sådan iver, att en pilt, 
som förfelar målet, icke får sin mat, 

förrän han kan sikta rätt. Folkets 

gudsdyrkan säges bestå i tillbedjan 

av "elden samt stöder av sten som 
gudar". 

Vi hoppas senare få skildra ett be

sök i en samekåta nära Kiruna hos 

en stam som var stadd på flyttning. 

eller icke, så skulle troligen en oer

hört förvirrad situation, full av de 
fatalaste misstag, uppstå. Många 

av de gifta damerna skulle säkerli

gen enligt rådets utslag plötsligt 
befinna sig på glasbergets högsta 
topp, medan en hel del av dem, 

som verkligen ansett sig vara rot 

fasta däruppe lika plötsligt skulle 
rutscha ned i det äkta ståndet. 

Jag erinrar endast min egen krets 

av väninnor och i vilken mån de
ras liv utvecklats i beroende av el 

1er fullkomligt utan hänsyn till de 
ras utseende. Det är ganska in

tressant, att så här en afton från 

erfarenheternas utsiktspunkt skåda 
ned över ett förflutet — över <n 

rad av -öden, som för många av de.n 
gestaltat sig helt annorlunda, än 

'lrömmen utmålade vid livets be
gynnelse. 

Överblicken säger ej, att det gått 

de vackra flickorna särskilt illa, 

medan de fula gått en sagolik lyc

ka till mötes. Men ett faktum är, 

att många av dem som sett minst 
bra ut gjort lycka, medan många 

av de vackra dels förblivit ogifta 

och dels fått olyckliga äktenskap. 
Ju närmare jag träder dessa erin
ringar, desto mera oförutsett, un
derbart och nyckfullt synas ödena 

ha utvecklat sig. Eller är det icke 
nyckfullt och underbart, att just en 

av de fulaste och obetydligaste i 
detta flickumgänge blev den, som 

gjorde ett av de allra bästa partien. 
Hon var ej^ frånstötande ful, men 

bräcklig, sjuklig, ständigt medici-
nerande, ett riktigt litet svagt kryp. 

På grund av ett trevligt sätt hade 

hon dock alltid manliga vänner, 
men ingen beundrare. Hennes ton

år och första ungdom förflöto full
komligt händelselösa. Men en dag 

vid den tid hoppet brukar vara läm

nat, kom han i hennes väg. En 
kärnsund, ståtlig, bildad, begåvad, 

berest man med en redan god ställ

ning och de bästa framtidsutsikter. 

Och vid dessa knöt han henne, den 

fula, obetydliga och fattiga unga 

kvinnan. Och nu inträffade något 
underbart. Efter ett års äktenskap 

hade denna oansenliga, bräckliga va

relse förvandlats till en blomstran

de kvinna med en fraichör som näs
tan gjorde henne vacker. Och nu 

sågo alla, vad han tydligen varit 
ensam om att se förut, nämligen 

att det emellan dem existerade ett 
starkt äktenskapstycke — denna 

naturens mystiska och ofrånkomliga 

fingervisning, som i äktenskapsval 

sannolikt avgör med långt suverä

nare makt än något annat. Detta 
tycke, av ren psykologisk natur, och 

den hemliga utjämningslag, som 

bjuda motsatserna att dragas till 
och beundra varandra måste man 

på det hela taget kanske taga mera 

hänsyn till, än utseendefrågan i sig 

själv, vid analysen av makars val av 

varandra. Hur ofta ser man ej de 

vackraste män gifta med fula kvin

nor och vice versa! Hur ofta väl

jer ej den högvuxne, ståtlige man

nen den näpnaste miniatyr bland 

kvinnor, medan en utpräglad lille-

putt förtäres av en osläcklig låga 

för något grandiost ideal. Det är 

endast i litteraturen alla kvinnor, 

som bliva älskade och åtrådda äro 

skönheter med skönhetsidealets alla 

mått. I verkligheten — se det le

vande livet självt! — bliva fula och 

vackra, långa och korta, magra och 

Värdefull Hedersgåva! 
Ett prima Guld- eller Silverur, Urkedja, 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalité, 
från förnämsta fabrik, erhålles till ett humant 
billigt pris vid besök hos John Wallberg, 
Södra Hamngatan 13 (mitt emot Museum). 

fylliga, lika frikostigt och på till sitt 
innersta väsen outgrundliga urvals

lagar delaktiga av kärlekens gåvor. 

I så måtto är'verkligheten både in
tressantare och rättvisare mot 

mänskligheten än alla världens böc
ker sammanlagt kunna bli. Ty 

skönheten, i sig själv ett privilegi

um, är en obestridlig makt, som 
fordrar stöd av andra stora makter 

i livet för att kunna härska — 
länge. 

Och som ett belysande exempel 
för detta påstående, erinrar jag den 

vackraste kvinna jag sett i mitt liv. 

Det var på ett norskt pensionat. 

Hon var så fulländad en människa 

kan bli. När jag första gången såg 
henne, sittande i en soffa i säll
skapsrummet, läsande en bok -— 

när jag såg detta härliga mörka 

huvud, detta sköna ansikte med kin

der av rosor och snö, skuggade av 

långa, blåsvarta ögonfransar, tyck
te jag att det var det skönaste, det 
mest fulländade levande konstverk-

jag sett. Och när hon lyfte dessa 
ögonfransar — vilka strålande och 

drömmande världar som lågo i hen

nes blick! Jag tyckte att man aldrig 

skulle vilja upphöra att betrakta 
henne, och jag minns, att det för

vånade mig, att samtliga de närva

rande i detta rum, varibland be-
funno sig ett .stort antal män, gjor

de så föga affär av henne. 

Detta var första dagen. Men se

dermera förstod jag omgivningens 
likgiltighet bättre. Ty när man dag 

efter dag, vecka efter vecka sett den 

vackra'damen i samma soffa, i sam

ma ställning, med samma bok, all

tid lika skön och alltid lika med

veten om att hon var det, började 

hon på något oförklarligt sätt verka 
irriterande, och man undvek mer 

och mer att rikta ögonen mot hen

nes plats. Och fick man därtill hö

ra, att den som försökt att konver

sera henne, hastigt avstått från att 
göra om försöket igen på grund av 

hennes innehållslösa svar, det ste

reotypt tråkiga i hela hennes sätt, 

så begrep man saken ännu bättre. 

Bakom de strålande, drömmande 

djupen i hennes ögon fanns ingen

ting, och då räckte ej skönhetens 

makt ensam till att härska. Ty, när 

allt kommer omkring, är det kan
ske det som finns bakom, som är 

den största makten i livet — större 

än skönhetens, som förgår, och så 

stor, att fulheten icke längre märks, 

när den förskönas av ett rikt inre 
liv. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

SOMMARHATTAR! 
Utsökt fina och vackra. 

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

delaktigt hos 

Hildur Sandegren 

NOLLAN. 

Nollan har ingen hög ålder. Forn

tidens lärde kände icke till detta vär

defulla tecken. De förstodo visserli

gen tiotalsräkningen, men nollan hade 

de icke. Det behövdes hinduens filo

sofiska ande, understödd av kinesens 

handelsgeni för att uppfinna ett tec-

En hedersskuld, 
Rätten till arbete, möjligheten att 

genom eget arbete kunna försörja ' 

oss, den härliga frimodiga känslan av 
att vara självständiga, ekonomiskt 0. 

beroende människor ha vi, nu arbe

tande kvinnor, icke själva förskaffat 

oss; vägen till självförsörjning har 
för oss öppnats av de kvinnor, soni 

först gingo ut på arbetsfältet och som 

väl nu för alltid lagt ner arbetet, brut
na av ålder, skördade av döden. Vi, 
som trots de nu så- mycket ljusår", 
förhållandena, ständigt hava känning 
av, hur svårt det är att få kvinnoar
betet så värderat och betalt, som det 

rätteligen förtjänar, vi förstå vad i 

dessa våra föregångare måste haft 

att utstå av ovilja, ringaktning, un

derbetalning. Det är deras stora mod, 
deras sega uthållighet, deras plikt

trogna arbete, som för oss jämnat 

vägen till självförsörjning, det-är av 

deras möda vi njuta frukterna. Hut-

skola vi kunna gälda den stora tack

samhetsskuld, i vilken vi stå till dem? 

De äro borta de flesta av dem, deras 

händer kunna icke varmt tryckas av 

våra, deras öra kan icke nås av våra 

tacksägelser. Ett gäldande av skul

den är dock möjligt. Vad våra före-
gångerskor gjort för oss, kunna vi i 

vår ordning göra för de kvinnor, soni 

efter oss skola upptaga arbetet för 
utkomsten. Vi kunna jämna vägen • 

för dem genom att göra kvinnoarbe
tet omtyckt och aktat. Vår flit, vår 

skicklighet, vår samvetsgrannhet, 

plikttrohet och pålitlighet skola efter 

hand göra det kvinnliga yrkesarbetet 

eftersökt av arbetsgivarne icke längre 

för dess billighets skull utan för dess 

utmärkta beskaffenhets skull. 

Hederskulden till de bortgångna 

skola vi betala genom att göra kam

pen för utkomsten lättare för de 

kvinnor som följa efter oss. 

ken för "intet", det som icke existe' 

rar, men dock är. Hos dessa båd-1 

folk finner man i det sjätte århundra

det efter Kristus det första onmäw1 ' 
nandet av ett runt tecken för att orJ 
na siffrorna i decimalordningsfölji 

Först i 11 och 12 århundradena k0111 

nollan genom arabernas förmedluv 

till de europeiska folken. 

Ctcettcui 
Guld Choklad 

Förnämsta svenska fabrikat. 
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Offentliga nöjen. 

LILLA TEATERN-
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

£n piga bland pigor. 

Lisebergs Friluftsteater. 
Varje afton kl. 8. 

Skrattsuccèsen 

Den gamla herrgården. 
Lustspel i 3 akter av Oscar Wennersten. 

Cprvefinß ^ 
S&3-. *-• 2:~ odl ,:-

Slottskogens Friluftsteater. 
Direktion: Gerda Thjmée och Carl Barcklind-

Varje afton kl. 8 

Inspektorn på Siltala. 
Tel. 12084 kl. 12-2. 

1 Vita Bandet I 
Slottsskogen | 

1 MUSIK VARJE AFTON j 
i av en avdelning ur • m 
g Göteborgs Symfon orkester. 

im 

En oas i 
stenöknen. 

Det är i Vollmers-Meeths tésa-

long på förmiddagen. 
Solen gassar därute men härinne 

är det svalt, luftigt vackert och 
skönt. Det melodiska bruset från 

musikkapellet omvärver på ett sme

kande sätt sinnena — det blir al
drig för starkt — det snärjer och 

stimulerar, helår och lugnar. Hen* 
Dabrowsky förstår utomordentligt 

en nervös nutidspublik. 
Medan man sitter och ser ut över 

den brokiga, omväxlande tavlan av 

fulisatta bord, vackra ansikten och 
toaletter, av oupphörligt kommande 
och gående ilar en liten sidotanke 

hän till utvecklingen. 
Hur otänkbart hade icke allt det

ta varit för endast ett par decen
nier tillbaka! Ett damernas eget 

paradis, eget lunchställe med öppen 
buffé, blommor och musik, dit de 
kunna gå opåtalat och dit de tydli
gen gå gärna för att drömma bort 
en liten stund av en enformig till
varo eller vila ut någon timme i en 
jäktad och upptagen tid. Skaparen 
av denna oas misstog sig icke. Han 

förstod den kvinnliga smaken och 
tidens behov. 

Ut över etablissementets stora 
ljusbrunn dallra tonerna, tränga 
stimulerande till varje våning, varje 
avdelning, trolskt ackompanjerande 
kommersen av alla dessa vackra, 

onyttiga, förföriska, nödvändiga och 

förtjusande småting som utgöra da

mernas passion, och en del av den 
skönhet, varmed de förljuva värl

den även för mannen. Och det an

genäma i uppköpen förhöjes ytter
ligare av den utsökt vackra vårde
korationen av björk och hortensia 
i etablissementets undervåning. 

Jag ser mig omkring på hela den
na kvinnliga värld, som just denna 
dag av någon anledning — och an

ledningar till det angenäma finnas 
alltid — njuta någon ledig timme 

mellan tjänsten, hembestyren och 

de många, och ack, så nödvändiga 
uppköpen! Där sitta bord vid bord 
några unga damer och konversera 
v 'd lunchbrickorna. De äro själv
försörjande och bjuda sig själva. 

Och de äro mycket olika de unga, 
försagda damer, som för 20 år se

dan på hos sina pappor hoptiggda 
nålpängar vågade sig in på ett li
tet konditori för att njuta den oer

hörda lyckan av en bakelse och en 
koPP choklad ute på egen hand. 

Men eftersom här är vackert och 
Sya 't och lunchen smakar dubbelt 
bättre under musik, har även man-
nen sig hit. Han ser ut att 
trivas minst lika bra som damerna 

själva i deras eget paradis, vilket 
1311 genom sin närvaro endast full-

anr^ar- Ragna Peters. 

Vi äro tacksam nia, om 
Ni rekommenderar 
Kvin nornas Tid ning 
t'" Ed ra vänner! 

Riksdagsbrev. 
Riksdagsarbetet har under den se

naste veckan gått med en fart och en 
kläm, som man icke är van vid, men 
som förklaras av riksdagsledamöter
nas iver att söka undanstöka sitt riks-
vårdande värv i god tid för hemre
san till pingst. 

Hyreslagen expedierades på ett 
sätt, som helt säkert väckt oro på 
många håll. Första kammaren fällde 
nämligen med 58 röster mot 57 det 
av Andra kammaren förut antagna 
förslaget om lagens prolongation till 
hösten 1924. Följaktligen träda hös
ten 1923 de gamla lagbestämmelser
na på hyresavtalsområdet i kraft i-
gen, och hyresvärden äger, som förr 
i tiden, rätt att säga upp sina hyres
gäster och att öka hyresbeloppen. 
Men saken har för hyresgästerna 
även en rätsida. Man har anledning 
tro, att det skall komma fart i bygg
nadsverksamheten, och man kan i 
samband därmed hoppas på ett åter
vändande av de behagliga förkrigs-
förhållandena med riklig tillgång på 
lediga våningar att kritiskt välja mel
lan och då den skarpa konkurrensen 
om de fåtaliga våningsspekulanterna 
gjorde husägarna till de snällaste och 
mest resonabla människor att ha att 
göra med. Det blir ju även en stor 
lättnad att kunna få flytta på sig, att 
få utbyta en våning som blivit för 
stor.eller för liten mot en lagom, att 
få välja ett nytt lämpligt läge o. s. v. 
Vi böra väl också unna husägarne att 
åter fritt få råda över sina ägande 
fastigheter, att få välja sina hyres
gäster och själva bestämma hyresbe-
så låt oss utan oro se denna den sista 
loppen. Inte sant, vi alla skulle kräva 
det, om vi vore fastighetsägare? Allt
så låt oss utan oro se denna den sista 
kristidslagen samlas till alla de andra 
hädangångna kristidslagarne, av vilka 
veterligen icke en enda vid sin bort
gång saknats eller sörjts. 

Arbetslöshetsfrågan har nu i riks
dagens yttersta timme upptagits till 
slutlig behandling. Utöver de tidigare 
beviljade och förbrukade 35 miljo
nerna har statsutskottet ytterligare 
tillstyrkt ett anslag på 50 miljoner för 
innevarande år och 5 miljoner för 
första halvåret 1923. Ett ofantligt 
belopp men dock ej större än vad som 
anses nödvändigt om understödsverk
samheten skall kunna bedrivas i nu
varande omfattning. Att ett så rik
ligt anslag tillstyrkts innebär étt tyd
ligt hänsynstagande till de socialde
mokratiska önskningarne, men de 
borgerliga önskemålen hava jämväl 
vunnit beaktande i de direktiv för 
hjälpverksamheten lagutskottet angi
vit i sitt betänkande. Särskilt under-
strykes att endast ofrivillig arbetslös
het bör hjälpas, att lönerna vid nöd
hjälpsarbetena skola hållas lägre än 
de i öppna marknaden gällande samt 
att staten bör iakttaga neutralitet 
gent emot de stridande parterna vid 
arbetskonflikter. Vidare innehåller 
betänkandet förslag att arbetslösa un-
derstödstagare skola vara skyldiga att 
på anfordran utföra en viss begrän
sad arbetsprestation åt den kommun, 
som utanordnar deras understöd. 
Slutligen framhålles lämpligheten av 
att de industriarbetare, vilka genom 
depressionen icke längre kunna vin
na sin utkomst inom industrien, ge
nom kolonisation överföras till jord
bruket. 

Slutligen är att nämna att k. m :ts 
lörslag till handelsavtal med Ryss
land, vilket avstyrkts av första sär
skilda Utskottet, fallit i båda karnrar-

ne, i första med 34 rösters i andra 
med 11 rösters majoritet, ett stort 
fall alltså. Det var här de borgerliga 
synpunkterna, som vunno gent emot 
de socialdemokratiska. Kritiken från 
borgerligt håll mot den tilltänkta ö-
verenskommelsen med Ryssland var 
förintande och handelsministerns för

svarstal för densamma var, trots den 
utan tvivel förefintliga trosvissheten 
om överenskommelsens nytta, synner

ligen svagt. —• Ett flertal länder ha
va under den senaste tiden ingått 

handelsavtal med sovjetregeringen 
men dessa hava icke innehållit de 

vittgående politiska medgivanden, 
som man begärt och hoppats av Sve

rige. 

Stjärnor i 
mörkret. 
En vacker gammal legend lär 

att en ny stjärna tändes för varje 
gång en människa födes. Legenden 

döljer en djup sanning — denna 
stjärna är människan själv. Vi äro 
omgivna av ljusvärldar, av själar 

som matt lysa eller klart skina oss 
till mötes, som vi förbise eller blän
das utav. Men vi se dem icke alle
nast med vårt yttre öga såsom vi 
se himmelens stjärnor — det är än

nu mera för vår inre blick de up
penbara sig, och i vår själ vi för
nimma arten av och makten i deras 
strålglans. 

Vem har ej erfarit ensamhets
känslan ibland dessa legio världar, 
och vem har ej samtidigt närt den 
övertygelsen att vi alla ha vårt öde 
förknippat med en annan männi

skas, och att det förr eller senare 
kommer en dag, då detta öde skall 
nå sin fullbordan. Man går anings
full och liksom bidande fram emot 

det, man uppröres, man glädes, man 

förvirras icke i nämnvärd grad över 
någonting tills plötsligt en dag in
för ett särskilt möte hjärtat börjar 
klappa och alla våra sinnen gripas 

av en ljuv förvirring. En ilning av 
hemlighetsfullt igenkännande har 
genombävat oss — en strålande 
ljusflod gjuter sin milda glans över 
vår själ. Vi se med fjärrskådande 

ögon in i ett nytt väsen — vi känna 
oss darrande omslutna av ett feno

men, som samtidigt existerar inom 
oss och utom oss. 

Två sådana bländande stjärnor 
finnas på ödenas himmel: kärlekens 

röda och vänskapens vita stjärna. 
Likt konungar omgiva de sig med 
en stab av vasaller, som bära deras 

livré. Mången stannar redan hos 

vasallerna. En och annan går vi
dare mot idealet självt. Somliga ha 
1vckan att finna det i unga år, an
dra dö med famnen sträckt emot 
det i ett nytt aningarnas land. 

Två äro födda för varandra —-
två stjärnor — två själar. 

Två måste finna varandra. 

Det är den stora samhörighets-

'agens innersta röda tråd. Tvil-

'ingsjälar äga varandra från evig
het till evighet. 

När denna visshet skrivits på 
vår panna börjar ett nytt skede i 

vårt liv. En blick, som söker utan 
hopp, reflekterar oro och tomhet. 

Ett öga, som äger visshet, småler 
under ett gudomligt allvar. 

Underbara röda och vita stjärna! 

Brinnande kärleks och ädel vän
skaps fyrbåkar över evighetens vill-

samma hav. Leende synrand för 
vår inre blick. Alla tankars här

skare! Alla aningars drottning! 
Fjärran vandrar du, mitt ideal, på 
dolda stigar, men min själ anar dig 

redan från sin födelsestund. Tyst 
och drömmande går du fram mel
lan främmande ljusvärldar, men vå

ra tankar samtala redan och min 
1ängtan höjer oroligt sin vinge för 
att söka dig. 

Jag vet att du finnes, du min 
själs andra jag. 

Jag vet att ni stråla oförgängliga' 
genom tidernas natt och morgon, 
kärlekens röda och vänskapens vita 

stjärna, och att varken livets eller 
dödens mörker skola kunna utsläc
ka er. Ty ni äro ju en del av livet 
självt, dess underbaraste avedel. 

Två av mänsklighetens eviga följe
slagare på dess långa, långa väg 
mot målet. 

Sia/. 

Ratio n&ff 
sammansättning or h ve
tenskaplig kontroll vid till
verkningen av To m lens 
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till effektivaste tvättmedel. 

Överansträng
ning. 

Även den starkaste fysik löper fa
ra att undergrävas, om den icke un
nas rekreation och vila. I så fall in

träder den kroniska överansträng
ningen med de för densamma karak
täristiska symptomen, en plågsam och 

nedstämmande känsla av trötthet och 
en tilltagande kroppslig och själslig 
slapphet. 

Vid allt för stark eller ihållande an
strängning hopas i kroppen allt för 
många s. k. trötthetsämnen, t. ex. kol-
syra, vilka organismen ej äger för

måga att i tillräcklig mängd avsöndra. 

Genom överansträngning förbrukas 
därjämte för stora kvantiteter av vis
sa ämnen t. ex. syre, vilka kroppen 
ej kan tillföra vederbörande organ i 
motsvarande grad, varigenom en brist 
uppstår, vilken för den ifrågavarande 
individen ger sig tillkänna som trött
het, sömnighet och slapphet. 

De kända vetenskapsmännen Voit 
och Pettenkofer framlade på sin tid 
vissa rön i berörda ämne till vilka de 
genom experiment kommit. Enligt 
dessa inandas människan vid måttlig 
verksamhet på dagen 234 gram syre, 

vilken kvantitet vid ansträngd verk
samhet kan ökas till högst 294 gram. 

Men under natten däremot upptager 
kroppen mer än dubbelt så mycket 

tller icke mindre än 659 gram. Den 
regelbundna nattvilan i sunda luftiga 
rum är sålunda ett av de oundgängli
gaste villkoren för vidmakthållandet 
av kroppens hälsa och motstånds
kraft. Personer som endast i otill
räcklig mängd unna sig nattro, måste 
till sist komma att lida av kronisk 
överansträngning. 

Professor Krater i Graz har om 
nattsömnen skrivit : Ett avbrott i 

den nödvändiga sovtiden kan endast 
ske på organismens bekostnad. I för
sta rummet lider miilnet därav, var

jämte blodbrist och andra sjukdoms
tillstånd inträda. 

En annan tysk läkare d :r Klein-
sachser har i samma ämne yttrat : 
Fysiologien lär oss, att människans 
verksamhet är bunden vid vissa ar

bets- och vilopauser. Sömnen måste 
inträda med en viss regelbundenhet 

om organismen skall förbliva frisk. 
Otillräcklig sömn medför viktförlust, 
yttrar sig i allmän svaghet och med

för slutligen för tidigt åldrande och 
avtynande. 

Många människor äro genom sitt 
arbete för utkomsten utsatta för den

na fara, andra åter undergräva i detta 

En deklaration. 
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främja kvinnornas intressen på 
alla områden samt — utan parti
tagande — sprida social och po
litisk upplysning inom kvinno
världen. 

Vi som äga och redigera tid
ningen, betrakta den icke som 
vår privata tillhörighet, den är 
helt enkelt vår insats med pen
ningar och arbete i den svenska 
kvinnorörelsen. 

Vi betrakta icke er prenume
ration och värdefulla hjälp att 
sprida tidningen som välvilja mot 
oss personligen, utan som en 
eder insats i samma rörelse. 

Det är också därför som vi nu, 
med hopp om allmän förståelse, 
rikta en varm uppmaning tiil alla 
kvinnor, vilkas blick faller på 
dessa rader, att med verkligt in
tresse söka bidraga till att göra 
tidningen känd, spridd och där
igenom inflytelserik, till gagn för 
Sveriges kvinnor. 
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hänseende sin hälsa utan att ett så
dant nödtvång föreligger. Man be
höver ju endast tänka på de män och 
kvinnor, vilka för att tillfredsställa 
sin osläckliga törst efter nöjen för
vandla natten till d^g. 

Genom den kroniska ansträngnin
gen sättes icke blott individens hälsa 
på spel, utan den kan indirekt gå för
ödande ut även över andra männi
skors liv. Otaliga av de bil-, sjö- och 
järnvägsolyckor, som tidningarne ve 
ta att berätta om, hava ytterst sin 
upprinnelse i denna orsak. 
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månliga betalningsvillkor. 
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— I alla böcker med påklistrade 
vita läppar på ryggen får dom var
andra ! 
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Den som övertog 
rollen. 

Av 

MARY CHOLMONDELEY. 

Övers. fr. engelskan för denna tid
ning av —e. 

Marion Wright satt på parkett mitt 
för scenen, och hon skälvde trots sin 
zobel-päls. Det var general-repetition 
av hennes första drama, detta skåde
spel åt vilket hon offrat hela sitt jag, 
till en grad, som gjorde hennes inre 
nästan bankrutt. 

Den ohyggliga förkänslan av miss
lyckande, avsmaken och föraktet för 
hennes eget arbete, voro över henne. 
Ingen verklig konstnär undslipper 
dem, och man känner dem lika inten 
sivt efter tjugo framgångar, som man 
kände dem före det första försöket. 
Marions omgivning bidrog just icke 
att uppmuntra henne. För hennes öga 
var den ovanliga synen av en tom, 
svagt upplyst teater, alla plysch-säte-

na klädda i överdrag. Det hela såg 
mer än dystert ut. Hade man väl 
någonsin vågat skratta i denna öde
mark av överdrag ; de långa stolrader
na sågo ut som maskeradspöken, och 
logerna voro stora och djupa avgrun
der i intet. Utanför London-dimman, 
och dimman tycktes också vara här 
inne och drapera allt i grått, och de 
få elektriska lampor, som voro upp
skruvade, tycktes blinka ur ett kaos. 
En oändlig stege, sammanbunden av 
tre stegar, var upprest mot taket, där 
något fattades ljuskronan. Män i 
överrockar, med trötta ögon, kröpo 
in i orkestern; deras bleka ansikten 
syntes under ljus-skärmarne, och de 
prasslade med nothäftena på notstäl
let. 

Marion var ensam i teatersalongen 
med undantag av några få viskande 
röster i sista raden ; — hennes kam
marjungfru, en vaktmästare och en 
eller två skådespelare, som hade bi
roller och först senare uppträdde, och 
så ett par costumièrer. 

Det var bistert kallt, och hon hade 
icke sovit på flera nätter. Hon öns
kade, att hon aldrig blivit född. 

En magnifik kvinna med stolt bu

ren haka och klädd i en överdådig 
pälskappa, trängde sig emellan stol
raderna fram till Marion och satte 
sig bredvid henne. Detta var Lenore, 
"första älskarinnan". 

Hon vände ett färglöst men skönt 
ansikte och tunga ögon med släpande 
ögonfransar mot Marion. 

"Jag förmodar vi få sitta och vän
ta minst två timmar på mr Montgo
mery", sade hon apatiskt. 

"Låter han alltid vänta på sig?" 
"Alltid, sedan han hade sin stora 

glansroll som 'Solnaes'." 
Ett ögonblicks tystnad. 
"Mr Montgomery tycker inte om 

sin roll", sade skådespelerskan, halft 
påstående halft frågande, och hängde 
sin hand med en ändlöst lång händ-
ske över stolsryggen framför dem. 

Marions drag hårdnade. 
"Det är ingen sympatisk roll", sade 

hon, "men det får en konstnär inte 
tänka på." 

"Nej, den är inte sympatisk", med
gav Lenore, och slog upp sin päls

krage. "Jag undrar, varför en kvinn
lig dramatist aldrig gör den manliga 
huvudrollen sympatisk. Om oentral-

karakteren är en kvinna, så grupperas 
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hånar henne, när han sätter till, och 

det gör han ofta, lika obarmhärtigt 
som han hånar mannen. Men han 
genomför icke denna likställighet 
mellan könen följdriktigt. Ty medan 

han endast ogärna tecknar en man 
som han ej på något sätt karrikerar, 
så möter man i bok efter bok av ho

nom en kvinnogestalt som visserligen 
ej är felfri men ur estetisk synpunkt 

mer än felfri, nämligen bedårande. 

Ett visst intresse måste det inne
bära att se hur arbetardiktarne, vilka 
ju intaga en betydande plats i Sveri 
ges nutida litteratur, behandla kvin

nan. Man kan då genast konstatera 
att hon hos dem ej spelar någon stör
re roll. Dan Anderssons starka 
mänskliga medkänsla glömde ej hel

ler kvinnan, men han var ej synnerli 
gen intresserad av att skildra henne. 

Martin Koch har i Guds Vackra 
Värld tecknat en kvinnlig idealge
stalt, fulländat ädel och dock mänsk
lig, eljes är även han mest intresserad 
av att skildra män. Det samma gäl 
1er den fantasistarke, originelle ral 
lar-, gruvarbetar-, skogshuggar- och 

fiolmakarpoeten Gustav Hedenvind-
Eriksson, vilkens diktning oftast rör 
sig om andra motiv än kärlekens. 

Men detta hindrar ej att han givit en 
hel rad karaktäristiska och levande 
kvinnobilder, vilka bland annat röja 

att för honom är kvinnan först och 
främst människa. Arbetarrörelsen 

har för övrigt också en kvinnlig dik

tare av rang, Maria Sandel. Hennes 
kvinnoideal äger en sedlig höghet som 
verkar dess starkare, ju mindre sed

lig den värld — det kvinnliga indu

striarbetets — är, som hon tecknar, 

och ju sannare den bild som hon gi
ver därav. 

Maria Sandels namn erinrar oss att 
kvinnan nu mindre än förr har behov 

av mannens skildring. Hon kan näm-

lige skildra sig själv. Nutidens sven
ska litteratur skulle stå betydligt läg

re än den gör, om de kvinnliga för

fattarna vore borta därur. Bland 
dem som debuterat efter 1900 må 

nämnas Marika Stjernstedt (som vis

serligen debuterade redan på 1800-

talet, men på 1900-talet gjorde om 
debuten igen), Elin Wägner och An

na Lenah Elgström. Den förstnämn

da företräder, kan man säga, den kri

tiska godheten och den omutliga men 

förlåtande psykologien. Den meller

sta fängslar dels genom sitt sociala all

var, dels genom sin diktarpersonlig
hets förening av humor och stark 

känsla. Den sistnämnda slutligen är 

den fantasirikaste av de tre, varför 

ock hennes dikt, ehuru även den 

starkt social, gärna flyr till andra 

rymder än nutidsverklighetens. Med 

romantiken följer dock även frestel

sen till överspändhet. Sedd som hel

het är den kvinnliga insatsen i vår 

litteratur tillräckligt stark för att på

verka även männens uppfattning om 

kvinnan. Det härskande litterära 

kvinnoidealet är nog alltjämt skapat 

av männen. Men det är icke längre 

enbart skapat av dem, och redan det

ta är en seger för kvinnans frigörel

sesträvan. 

Den snälla frun : — O, det är för

färligt, att ni inte kan låta bli den 

eländiga spriten! Varför driver ni? 
Är det för smakens skull? 

Landsvägsvandraren: — Det är för 
att dränka mina sorger, goda frun. 

— Nåh, och lyckas det? 
— Nej, vet frun, dom kan visst 

simma. 

Samefolket. 
För Kvinnornas Tidning av 

Ann Margret Holmgren. 

Det finns en liten del av Sveriges 

befolkning som i regeln är allt för li
tet känd av den övriga delen, och det 

är lapparna eller som de själva önska 
kallas samefolket, sameoner eller sa-
meh. 

Och dock borde tacksamheten från 

svensk sida vara stor mot detta tapp
ra och fredliga lilla folk, som skaffar 

oss så mycket härligt renkött genom 
sin trofasta renskötsel i ständig kamp 
med inte bara snöstormar och varg 
och renpest, men också med bofasta 

svenskar som, .besväras av renarna 
och därför göra livet ganska hårt för 

de stackars sameh. Mer och mer 
kringskäras de av stränga lagar och 
förordningar, och i det nordligaste 

Sverige ha de inte ens kunnat göra 
sig förstådda av svenskarna, då de 

endast ha talat sitt eget språk och fin
ska, men inte svenska. Småningom 

få väl barnen lära sig svenska, men 
åtminstone tidigare kunde vid ett be

sök konstateras, att varken barnens 

lärare, den gamle kateketen, eller nå
gon annan i den stam som flyttade 
mellan Abisko och Parakka förstod 
ett ord svenska. 

I stället för det tack vi äro skyldiga 
samefolket glömma vi så lätt all den 

orätt som begåtts från vår sida år
hundraden igenom. Vi ha bl. a. un 

danträngt sameh, som förr hade obe

gränsad frihet att ostörda idka sin 

huvudnäring, renskötseln, var de ville 
på fjäll och vidder och t. o. m. be

härskade betesområden ända ner i 
Hälsingland, Dalarne och Värmland. 

P. H. Widmark skriver 1860: "Det 
är bekant, att den lappska folkstam

men av ingen lag varit skyddad i 

jordbesittning, och att först i vår tid 

det avtynande och döende folkets 

klagan framträngt till tronen, väckt 

uppmärksamhet å dess lidna oförrät
ter". 

Bristen på upplysning har natur 

ligtvis till stor del varit orsaken till 

att det främmande folket ej kunnat 

göra sig hörda. Nu ha emellertid någ

ra bland dem vaknat till insikt här

om och skaffat sig kunskaper, som de 
utnyttja till samefolkets tjänst. Så t. 

ex. Torkel Tomasson som studerat 

vid Uppsala universitet och utger på 

svenska Samefolkets egen tidning till 
det billiga priset av 3 kr. pr«år för 

att kunna stödja det nyvaknade na

tionella och sociala intresset hos sa

meh .och tjäna som bindeled mellan 
de svensktalande stammarna. 

I detta lilla kvartalsblad får man 

kännedom om åtskilligt som annars 

ej är så lätt att få tag i, både rörande 
samefolkets historia och dess levnads

förhållanden den dag i dag är. G. K. 

Sünna ger i ett av de senaste numren 

en levande skildring "från livet bland 

sameh på gränstrakterna mellan Juk-
kasjärvi och Gellivare". Han "sitter o. 

skriver i en samekåta och jag har så 
suddig penna", berättar han, men han 

meddelar allt utom suddigt hur de 

hålla på att uppföra ett stängsel på 
en sträcka av 2 mil, som skall bli 

färdigt i år och som är avsett att 
under sensommaren hindra renarna 

att för tidigt komma ner till skogs

landet och där trampa ner grödan på 
de bofastas obärgade ströängar. Var 

och en bygger en särskild bit och får 
betalt av "gemensamma medel". 

Välja männen i sitt äktenskap ute 
slutande de vackra kvinnorna? 

För Kvinnornas Tidning av Julie Gram. 
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Det var en afton i en spårvagn. 

En dam framför mig sade till en 
annan om en tredje, som just stigit 
av: 

— Tänk, att hon ej blivit gift, 
som sett så charmant bra ut. 

Yttrandet hade passerat mina 
öron oändligt många gånger förut, 

men först denna afton bet det sig 

liksom fast. Jag måste betrakta 
damen som talat. Hon var ful, men 

tydligen gift, ty hon bar ringar. 
Och den hädiska tanken föll mig 

in, att vända på hennes utrop och 

inom mig själv utbrista: Tänk, att 
hon blivit gift, som är så ful! 

Och därmed stod saken som ett 
problem framför mig, som jag ej 

kunde bli kvitt. — Var det de vack
ra eller-de fula kvinnorna, som hade 
största utsikterna på äktenskaps-
marknaden? 

När jag nu en afton slår mig ned 
för att söka utreda detta spörsmål, 

lämnas den gängse uppfattningen i 
tal och skrift om de skönas för

månsrätt, helt och hållet därhän, 

och jag vänder mig direkt till er

farenheten och de upplysningar det 
levande livets egna fakta ge mig. 

Först uppstår då följande fråga: 
Äro fruarna genomsnittligt sett all
tid vackra och äro de på överblivna 
kartan vanligen fula? — Jäg vågar 

påstå, att ett bestämt ja eller nej 

omöjligen kan avfärda någon av de 

båda frågorna. Jag vågar gå ännu 

längre och uttrycka en förmodan, 

att om man inför ett skönhetsråd 
ställde låtom oss säga 25 gifta och 

25 ogifta damer i exempelvis 30— 

40-årsåldern och bad detta råd att 

på grund av utseendet avgöra vilka 

av dessa 50 damer som voro gifta 

Och han' ger en rapport om att 6 
vargungar hittats och dödats i Abis

kodalen och 7 vid Bautasjärvi och att 

2 stora vargar skjutits norr om 

Malmberget och 11 vid Bautasjärvi. 

Namnen uppräknas noga på de lyck

liga samemän som utfört bedrifterna. 
Samtidigt omtalas hur 7 vargar hu

sera på trakten och fälla renar trots 
sträng renvakt natt och dag. Man 

förstår vilken farlig fiende sameh har 

i vargen. I samma nummer får man 

en sorglig statistik över renarnas star

ka decimering genom en jämförelse 
mellan resultatet av 1911 års renräk

ning och den nu senast gjorda, varom 

man av lappkommitténs sekreterare 

erfarit att i Jämtland antalet renar 

på denna tid sjunkit från 26,823 till 
16,082, i Västerbotten än värre från 

77,064 till 28,546, och i Norrbotten 

allra värst, från 170,708 till 80,000. 

I Jämtland hade en elakartad klöv

sjukdom härjat 1920, för vilken bort

emot två tredjedelar av alla kalvar 
dukade under. 

Ett utdrag ur Dameànus de Goes 
skildring om Lappland 1594 är gan

ska lärorikt. Han berättar bl. a. att 

innebyggarne äro beundransvärt 

skickliga i bruket av båge och pil och 

att denna konst övas allt ifrån barn

domen med sådan iver, att en pilt, 
som förfelar målet, icke får sin mat, 

förrän han kan sikta rätt. Folkets 

gudsdyrkan säges bestå i tillbedjan 

av "elden samt stöder av sten som 
gudar". 

Vi hoppas senare få skildra ett be

sök i en samekåta nära Kiruna hos 

en stam som var stadd på flyttning. 

eller icke, så skulle troligen en oer

hört förvirrad situation, full av de 
fatalaste misstag, uppstå. Många 

av de gifta damerna skulle säkerli

gen enligt rådets utslag plötsligt 
befinna sig på glasbergets högsta 
topp, medan en hel del av dem, 

som verkligen ansett sig vara rot 

fasta däruppe lika plötsligt skulle 
rutscha ned i det äkta ståndet. 

Jag erinrar endast min egen krets 

av väninnor och i vilken mån de
ras liv utvecklats i beroende av el 

1er fullkomligt utan hänsyn till de 
ras utseende. Det är ganska in

tressant, att så här en afton från 

erfarenheternas utsiktspunkt skåda 
ned över ett förflutet — över <n 

rad av -öden, som för många av de.n 
gestaltat sig helt annorlunda, än 

'lrömmen utmålade vid livets be
gynnelse. 

Överblicken säger ej, att det gått 

de vackra flickorna särskilt illa, 

medan de fula gått en sagolik lyc

ka till mötes. Men ett faktum är, 

att många av dem som sett minst 
bra ut gjort lycka, medan många 

av de vackra dels förblivit ogifta 

och dels fått olyckliga äktenskap. 
Ju närmare jag träder dessa erin
ringar, desto mera oförutsett, un
derbart och nyckfullt synas ödena 

ha utvecklat sig. Eller är det icke 
nyckfullt och underbart, att just en 

av de fulaste och obetydligaste i 
detta flickumgänge blev den, som 

gjorde ett av de allra bästa partien. 
Hon var ej^ frånstötande ful, men 

bräcklig, sjuklig, ständigt medici-
nerande, ett riktigt litet svagt kryp. 

På grund av ett trevligt sätt hade 

hon dock alltid manliga vänner, 
men ingen beundrare. Hennes ton

år och första ungdom förflöto full
komligt händelselösa. Men en dag 

vid den tid hoppet brukar vara läm

nat, kom han i hennes väg. En 
kärnsund, ståtlig, bildad, begåvad, 

berest man med en redan god ställ

ning och de bästa framtidsutsikter. 

Och vid dessa knöt han henne, den 

fula, obetydliga och fattiga unga 

kvinnan. Och nu inträffade något 
underbart. Efter ett års äktenskap 

hade denna oansenliga, bräckliga va

relse förvandlats till en blomstran

de kvinna med en fraichör som näs
tan gjorde henne vacker. Och nu 

sågo alla, vad han tydligen varit 
ensam om att se förut, nämligen 

att det emellan dem existerade ett 
starkt äktenskapstycke — denna 

naturens mystiska och ofrånkomliga 

fingervisning, som i äktenskapsval 

sannolikt avgör med långt suverä

nare makt än något annat. Detta 
tycke, av ren psykologisk natur, och 

den hemliga utjämningslag, som 

bjuda motsatserna att dragas till 
och beundra varandra måste man 

på det hela taget kanske taga mera 

hänsyn till, än utseendefrågan i sig 

själv, vid analysen av makars val av 

varandra. Hur ofta ser man ej de 

vackraste män gifta med fula kvin

nor och vice versa! Hur ofta väl

jer ej den högvuxne, ståtlige man

nen den näpnaste miniatyr bland 

kvinnor, medan en utpräglad lille-

putt förtäres av en osläcklig låga 

för något grandiost ideal. Det är 

endast i litteraturen alla kvinnor, 

som bliva älskade och åtrådda äro 

skönheter med skönhetsidealets alla 

mått. I verkligheten — se det le

vande livet självt! — bliva fula och 

vackra, långa och korta, magra och 

Värdefull Hedersgåva! 
Ett prima Guld- eller Silverur, Urkedja, 

Kikare eller Glasögon av högsta kvalité, 
från förnämsta fabrik, erhålles till ett humant 
billigt pris vid besök hos John Wallberg, 
Södra Hamngatan 13 (mitt emot Museum). 

fylliga, lika frikostigt och på till sitt 
innersta väsen outgrundliga urvals

lagar delaktiga av kärlekens gåvor. 

I så måtto är'verkligheten både in
tressantare och rättvisare mot 

mänskligheten än alla världens böc
ker sammanlagt kunna bli. Ty 

skönheten, i sig själv ett privilegi

um, är en obestridlig makt, som 
fordrar stöd av andra stora makter 

i livet för att kunna härska — 
länge. 

Och som ett belysande exempel 
för detta påstående, erinrar jag den 

vackraste kvinna jag sett i mitt liv. 

Det var på ett norskt pensionat. 

Hon var så fulländad en människa 

kan bli. När jag första gången såg 
henne, sittande i en soffa i säll
skapsrummet, läsande en bok -— 

när jag såg detta härliga mörka 

huvud, detta sköna ansikte med kin

der av rosor och snö, skuggade av 

långa, blåsvarta ögonfransar, tyck
te jag att det var det skönaste, det 
mest fulländade levande konstverk-

jag sett. Och när hon lyfte dessa 
ögonfransar — vilka strålande och 

drömmande världar som lågo i hen

nes blick! Jag tyckte att man aldrig 

skulle vilja upphöra att betrakta 
henne, och jag minns, att det för

vånade mig, att samtliga de närva

rande i detta rum, varibland be-
funno sig ett .stort antal män, gjor

de så föga affär av henne. 

Detta var första dagen. Men se

dermera förstod jag omgivningens 
likgiltighet bättre. Ty när man dag 

efter dag, vecka efter vecka sett den 

vackra'damen i samma soffa, i sam

ma ställning, med samma bok, all

tid lika skön och alltid lika med

veten om att hon var det, började 

hon på något oförklarligt sätt verka 
irriterande, och man undvek mer 

och mer att rikta ögonen mot hen

nes plats. Och fick man därtill hö

ra, att den som försökt att konver

sera henne, hastigt avstått från att 
göra om försöket igen på grund av 

hennes innehållslösa svar, det ste

reotypt tråkiga i hela hennes sätt, 

så begrep man saken ännu bättre. 

Bakom de strålande, drömmande 

djupen i hennes ögon fanns ingen

ting, och då räckte ej skönhetens 

makt ensam till att härska. Ty, när 

allt kommer omkring, är det kan
ske det som finns bakom, som är 

den största makten i livet — större 

än skönhetens, som förgår, och så 

stor, att fulheten icke längre märks, 

när den förskönas av ett rikt inre 
liv. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

SOMMARHATTAR! 
Utsökt fina och vackra. 

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

delaktigt hos 

Hildur Sandegren 

NOLLAN. 

Nollan har ingen hög ålder. Forn

tidens lärde kände icke till detta vär

defulla tecken. De förstodo visserli

gen tiotalsräkningen, men nollan hade 

de icke. Det behövdes hinduens filo

sofiska ande, understödd av kinesens 

handelsgeni för att uppfinna ett tec-

En hedersskuld, 
Rätten till arbete, möjligheten att 

genom eget arbete kunna försörja ' 

oss, den härliga frimodiga känslan av 
att vara självständiga, ekonomiskt 0. 

beroende människor ha vi, nu arbe

tande kvinnor, icke själva förskaffat 

oss; vägen till självförsörjning har 
för oss öppnats av de kvinnor, soni 

först gingo ut på arbetsfältet och som 

väl nu för alltid lagt ner arbetet, brut
na av ålder, skördade av döden. Vi, 
som trots de nu så- mycket ljusår", 
förhållandena, ständigt hava känning 
av, hur svårt det är att få kvinnoar
betet så värderat och betalt, som det 

rätteligen förtjänar, vi förstå vad i 

dessa våra föregångare måste haft 

att utstå av ovilja, ringaktning, un

derbetalning. Det är deras stora mod, 
deras sega uthållighet, deras plikt

trogna arbete, som för oss jämnat 

vägen till självförsörjning, det-är av 

deras möda vi njuta frukterna. Hut-

skola vi kunna gälda den stora tack

samhetsskuld, i vilken vi stå till dem? 

De äro borta de flesta av dem, deras 

händer kunna icke varmt tryckas av 

våra, deras öra kan icke nås av våra 

tacksägelser. Ett gäldande av skul

den är dock möjligt. Vad våra före-
gångerskor gjort för oss, kunna vi i 

vår ordning göra för de kvinnor, soni 

efter oss skola upptaga arbetet för 
utkomsten. Vi kunna jämna vägen • 

för dem genom att göra kvinnoarbe
tet omtyckt och aktat. Vår flit, vår 

skicklighet, vår samvetsgrannhet, 

plikttrohet och pålitlighet skola efter 

hand göra det kvinnliga yrkesarbetet 

eftersökt av arbetsgivarne icke längre 

för dess billighets skull utan för dess 

utmärkta beskaffenhets skull. 

Hederskulden till de bortgångna 

skola vi betala genom att göra kam

pen för utkomsten lättare för de 

kvinnor som följa efter oss. 

ken för "intet", det som icke existe' 

rar, men dock är. Hos dessa båd-1 

folk finner man i det sjätte århundra

det efter Kristus det första onmäw1 ' 
nandet av ett runt tecken för att orJ 
na siffrorna i decimalordningsfölji 

Först i 11 och 12 århundradena k0111 

nollan genom arabernas förmedluv 

till de europeiska folken. 

Ctcettcui 
Guld Choklad 

Förnämsta svenska fabrikat. 
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Offentliga nöjen. 

LILLA TEATERN-
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

£n piga bland pigor. 

Lisebergs Friluftsteater. 
Varje afton kl. 8. 

Skrattsuccèsen 

Den gamla herrgården. 
Lustspel i 3 akter av Oscar Wennersten. 

Cprvefinß ^ 
S&3-. *-• 2:~ odl ,:-

Slottskogens Friluftsteater. 
Direktion: Gerda Thjmée och Carl Barcklind-

Varje afton kl. 8 

Inspektorn på Siltala. 
Tel. 12084 kl. 12-2. 

1 Vita Bandet I 
Slottsskogen | 

1 MUSIK VARJE AFTON j 
i av en avdelning ur • m 
g Göteborgs Symfon orkester. 

im 

En oas i 
stenöknen. 

Det är i Vollmers-Meeths tésa-

long på förmiddagen. 
Solen gassar därute men härinne 

är det svalt, luftigt vackert och 
skönt. Det melodiska bruset från 

musikkapellet omvärver på ett sme

kande sätt sinnena — det blir al
drig för starkt — det snärjer och 

stimulerar, helår och lugnar. Hen* 
Dabrowsky förstår utomordentligt 

en nervös nutidspublik. 
Medan man sitter och ser ut över 

den brokiga, omväxlande tavlan av 

fulisatta bord, vackra ansikten och 
toaletter, av oupphörligt kommande 
och gående ilar en liten sidotanke 

hän till utvecklingen. 
Hur otänkbart hade icke allt det

ta varit för endast ett par decen
nier tillbaka! Ett damernas eget 

paradis, eget lunchställe med öppen 
buffé, blommor och musik, dit de 
kunna gå opåtalat och dit de tydli
gen gå gärna för att drömma bort 
en liten stund av en enformig till
varo eller vila ut någon timme i en 
jäktad och upptagen tid. Skaparen 
av denna oas misstog sig icke. Han 

förstod den kvinnliga smaken och 
tidens behov. 

Ut över etablissementets stora 
ljusbrunn dallra tonerna, tränga 
stimulerande till varje våning, varje 
avdelning, trolskt ackompanjerande 
kommersen av alla dessa vackra, 

onyttiga, förföriska, nödvändiga och 

förtjusande småting som utgöra da

mernas passion, och en del av den 
skönhet, varmed de förljuva värl

den även för mannen. Och det an

genäma i uppköpen förhöjes ytter
ligare av den utsökt vackra vårde
korationen av björk och hortensia 
i etablissementets undervåning. 

Jag ser mig omkring på hela den
na kvinnliga värld, som just denna 
dag av någon anledning — och an

ledningar till det angenäma finnas 
alltid — njuta någon ledig timme 

mellan tjänsten, hembestyren och 

de många, och ack, så nödvändiga 
uppköpen! Där sitta bord vid bord 
några unga damer och konversera 
v 'd lunchbrickorna. De äro själv
försörjande och bjuda sig själva. 

Och de äro mycket olika de unga, 
försagda damer, som för 20 år se

dan på hos sina pappor hoptiggda 
nålpängar vågade sig in på ett li
tet konditori för att njuta den oer

hörda lyckan av en bakelse och en 
koPP choklad ute på egen hand. 

Men eftersom här är vackert och 
Sya 't och lunchen smakar dubbelt 
bättre under musik, har även man-
nen sig hit. Han ser ut att 
trivas minst lika bra som damerna 

själva i deras eget paradis, vilket 
1311 genom sin närvaro endast full-

anr^ar- Ragna Peters. 

Vi äro tacksam nia, om 
Ni rekommenderar 
Kvin nornas Tid ning 
t'" Ed ra vänner! 

Riksdagsbrev. 
Riksdagsarbetet har under den se

naste veckan gått med en fart och en 
kläm, som man icke är van vid, men 
som förklaras av riksdagsledamöter
nas iver att söka undanstöka sitt riks-
vårdande värv i god tid för hemre
san till pingst. 

Hyreslagen expedierades på ett 
sätt, som helt säkert väckt oro på 
många håll. Första kammaren fällde 
nämligen med 58 röster mot 57 det 
av Andra kammaren förut antagna 
förslaget om lagens prolongation till 
hösten 1924. Följaktligen träda hös
ten 1923 de gamla lagbestämmelser
na på hyresavtalsområdet i kraft i-
gen, och hyresvärden äger, som förr 
i tiden, rätt att säga upp sina hyres
gäster och att öka hyresbeloppen. 
Men saken har för hyresgästerna 
även en rätsida. Man har anledning 
tro, att det skall komma fart i bygg
nadsverksamheten, och man kan i 
samband därmed hoppas på ett åter
vändande av de behagliga förkrigs-
förhållandena med riklig tillgång på 
lediga våningar att kritiskt välja mel
lan och då den skarpa konkurrensen 
om de fåtaliga våningsspekulanterna 
gjorde husägarna till de snällaste och 
mest resonabla människor att ha att 
göra med. Det blir ju även en stor 
lättnad att kunna få flytta på sig, att 
få utbyta en våning som blivit för 
stor.eller för liten mot en lagom, att 
få välja ett nytt lämpligt läge o. s. v. 
Vi böra väl också unna husägarne att 
åter fritt få råda över sina ägande 
fastigheter, att få välja sina hyres
gäster och själva bestämma hyresbe-
så låt oss utan oro se denna den sista 
loppen. Inte sant, vi alla skulle kräva 
det, om vi vore fastighetsägare? Allt
så låt oss utan oro se denna den sista 
kristidslagen samlas till alla de andra 
hädangångna kristidslagarne, av vilka 
veterligen icke en enda vid sin bort
gång saknats eller sörjts. 

Arbetslöshetsfrågan har nu i riks
dagens yttersta timme upptagits till 
slutlig behandling. Utöver de tidigare 
beviljade och förbrukade 35 miljo
nerna har statsutskottet ytterligare 
tillstyrkt ett anslag på 50 miljoner för 
innevarande år och 5 miljoner för 
första halvåret 1923. Ett ofantligt 
belopp men dock ej större än vad som 
anses nödvändigt om understödsverk
samheten skall kunna bedrivas i nu
varande omfattning. Att ett så rik
ligt anslag tillstyrkts innebär étt tyd
ligt hänsynstagande till de socialde
mokratiska önskningarne, men de 
borgerliga önskemålen hava jämväl 
vunnit beaktande i de direktiv för 
hjälpverksamheten lagutskottet angi
vit i sitt betänkande. Särskilt under-
strykes att endast ofrivillig arbetslös
het bör hjälpas, att lönerna vid nöd
hjälpsarbetena skola hållas lägre än 
de i öppna marknaden gällande samt 
att staten bör iakttaga neutralitet 
gent emot de stridande parterna vid 
arbetskonflikter. Vidare innehåller 
betänkandet förslag att arbetslösa un-
derstödstagare skola vara skyldiga att 
på anfordran utföra en viss begrän
sad arbetsprestation åt den kommun, 
som utanordnar deras understöd. 
Slutligen framhålles lämpligheten av 
att de industriarbetare, vilka genom 
depressionen icke längre kunna vin
na sin utkomst inom industrien, ge
nom kolonisation överföras till jord
bruket. 

Slutligen är att nämna att k. m :ts 
lörslag till handelsavtal med Ryss
land, vilket avstyrkts av första sär
skilda Utskottet, fallit i båda karnrar-

ne, i första med 34 rösters i andra 
med 11 rösters majoritet, ett stort 
fall alltså. Det var här de borgerliga 
synpunkterna, som vunno gent emot 
de socialdemokratiska. Kritiken från 
borgerligt håll mot den tilltänkta ö-
verenskommelsen med Ryssland var 
förintande och handelsministerns för

svarstal för densamma var, trots den 
utan tvivel förefintliga trosvissheten 
om överenskommelsens nytta, synner

ligen svagt. —• Ett flertal länder ha
va under den senaste tiden ingått 

handelsavtal med sovjetregeringen 
men dessa hava icke innehållit de 

vittgående politiska medgivanden, 
som man begärt och hoppats av Sve

rige. 

Stjärnor i 
mörkret. 
En vacker gammal legend lär 

att en ny stjärna tändes för varje 
gång en människa födes. Legenden 

döljer en djup sanning — denna 
stjärna är människan själv. Vi äro 
omgivna av ljusvärldar, av själar 

som matt lysa eller klart skina oss 
till mötes, som vi förbise eller blän
das utav. Men vi se dem icke alle
nast med vårt yttre öga såsom vi 
se himmelens stjärnor — det är än

nu mera för vår inre blick de up
penbara sig, och i vår själ vi för
nimma arten av och makten i deras 
strålglans. 

Vem har ej erfarit ensamhets
känslan ibland dessa legio världar, 
och vem har ej samtidigt närt den 
övertygelsen att vi alla ha vårt öde 
förknippat med en annan männi

skas, och att det förr eller senare 
kommer en dag, då detta öde skall 
nå sin fullbordan. Man går anings
full och liksom bidande fram emot 

det, man uppröres, man glädes, man 

förvirras icke i nämnvärd grad över 
någonting tills plötsligt en dag in
för ett särskilt möte hjärtat börjar 
klappa och alla våra sinnen gripas 

av en ljuv förvirring. En ilning av 
hemlighetsfullt igenkännande har 
genombävat oss — en strålande 
ljusflod gjuter sin milda glans över 
vår själ. Vi se med fjärrskådande 

ögon in i ett nytt väsen — vi känna 
oss darrande omslutna av ett feno

men, som samtidigt existerar inom 
oss och utom oss. 

Två sådana bländande stjärnor 
finnas på ödenas himmel: kärlekens 

röda och vänskapens vita stjärna. 
Likt konungar omgiva de sig med 
en stab av vasaller, som bära deras 

livré. Mången stannar redan hos 

vasallerna. En och annan går vi
dare mot idealet självt. Somliga ha 
1vckan att finna det i unga år, an
dra dö med famnen sträckt emot 
det i ett nytt aningarnas land. 

Två äro födda för varandra —-
två stjärnor — två själar. 

Två måste finna varandra. 

Det är den stora samhörighets-

'agens innersta röda tråd. Tvil-

'ingsjälar äga varandra från evig
het till evighet. 

När denna visshet skrivits på 
vår panna börjar ett nytt skede i 

vårt liv. En blick, som söker utan 
hopp, reflekterar oro och tomhet. 

Ett öga, som äger visshet, småler 
under ett gudomligt allvar. 

Underbara röda och vita stjärna! 

Brinnande kärleks och ädel vän
skaps fyrbåkar över evighetens vill-

samma hav. Leende synrand för 
vår inre blick. Alla tankars här

skare! Alla aningars drottning! 
Fjärran vandrar du, mitt ideal, på 
dolda stigar, men min själ anar dig 

redan från sin födelsestund. Tyst 
och drömmande går du fram mel
lan främmande ljusvärldar, men vå

ra tankar samtala redan och min 
1ängtan höjer oroligt sin vinge för 
att söka dig. 

Jag vet att du finnes, du min 
själs andra jag. 

Jag vet att ni stråla oförgängliga' 
genom tidernas natt och morgon, 
kärlekens röda och vänskapens vita 

stjärna, och att varken livets eller 
dödens mörker skola kunna utsläc
ka er. Ty ni äro ju en del av livet 
självt, dess underbaraste avedel. 

Två av mänsklighetens eviga följe
slagare på dess långa, långa väg 
mot målet. 

Sia/. 

Ratio n&ff 
sammansättning or h ve
tenskaplig kontroll vid till
verkningen av To m lens 
Tvättpulver gör detsamma 
till effektivaste tvättmedel. 

Överansträng
ning. 

Även den starkaste fysik löper fa
ra att undergrävas, om den icke un
nas rekreation och vila. I så fall in

träder den kroniska överansträng
ningen med de för densamma karak
täristiska symptomen, en plågsam och 

nedstämmande känsla av trötthet och 
en tilltagande kroppslig och själslig 
slapphet. 

Vid allt för stark eller ihållande an
strängning hopas i kroppen allt för 
många s. k. trötthetsämnen, t. ex. kol-
syra, vilka organismen ej äger för

måga att i tillräcklig mängd avsöndra. 

Genom överansträngning förbrukas 
därjämte för stora kvantiteter av vis
sa ämnen t. ex. syre, vilka kroppen 
ej kan tillföra vederbörande organ i 
motsvarande grad, varigenom en brist 
uppstår, vilken för den ifrågavarande 
individen ger sig tillkänna som trött
het, sömnighet och slapphet. 

De kända vetenskapsmännen Voit 
och Pettenkofer framlade på sin tid 
vissa rön i berörda ämne till vilka de 
genom experiment kommit. Enligt 
dessa inandas människan vid måttlig 
verksamhet på dagen 234 gram syre, 

vilken kvantitet vid ansträngd verk
samhet kan ökas till högst 294 gram. 

Men under natten däremot upptager 
kroppen mer än dubbelt så mycket 

tller icke mindre än 659 gram. Den 
regelbundna nattvilan i sunda luftiga 
rum är sålunda ett av de oundgängli
gaste villkoren för vidmakthållandet 
av kroppens hälsa och motstånds
kraft. Personer som endast i otill
räcklig mängd unna sig nattro, måste 
till sist komma att lida av kronisk 
överansträngning. 

Professor Krater i Graz har om 
nattsömnen skrivit : Ett avbrott i 

den nödvändiga sovtiden kan endast 
ske på organismens bekostnad. I för
sta rummet lider miilnet därav, var

jämte blodbrist och andra sjukdoms
tillstånd inträda. 

En annan tysk läkare d :r Klein-
sachser har i samma ämne yttrat : 
Fysiologien lär oss, att människans 
verksamhet är bunden vid vissa ar

bets- och vilopauser. Sömnen måste 
inträda med en viss regelbundenhet 

om organismen skall förbliva frisk. 
Otillräcklig sömn medför viktförlust, 
yttrar sig i allmän svaghet och med

för slutligen för tidigt åldrande och 
avtynande. 

Många människor äro genom sitt 
arbete för utkomsten utsatta för den

na fara, andra åter undergräva i detta 

En deklaration. 
K V I N N O R N A S  T I D N I N G  v i l l  

främja kvinnornas intressen på 
alla områden samt — utan parti
tagande — sprida social och po
litisk upplysning inom kvinno
världen. 

Vi som äga och redigera tid
ningen, betrakta den icke som 
vår privata tillhörighet, den är 
helt enkelt vår insats med pen
ningar och arbete i den svenska 
kvinnorörelsen. 

Vi betrakta icke er prenume
ration och värdefulla hjälp att 
sprida tidningen som välvilja mot 
oss personligen, utan som en 
eder insats i samma rörelse. 

Det är också därför som vi nu, 
med hopp om allmän förståelse, 
rikta en varm uppmaning tiil alla 
kvinnor, vilkas blick faller på 
dessa rader, att med verkligt in
tresse söka bidraga till att göra 
tidningen känd, spridd och där
igenom inflytelserik, till gagn för 
Sveriges kvinnor. 

tMR 8 DAG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift " 

1 med gedigen 

och fint kultiverad 

ton " 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R M A S T E  
POSTANSTAL7 ELLER BOKHANDEL! 

hänseende sin hälsa utan att ett så
dant nödtvång föreligger. Man be
höver ju endast tänka på de män och 
kvinnor, vilka för att tillfredsställa 
sin osläckliga törst efter nöjen för
vandla natten till d^g. 

Genom den kroniska ansträngnin
gen sättes icke blott individens hälsa 
på spel, utan den kan indirekt gå för
ödande ut även över andra männi
skors liv. Otaliga av de bil-, sjö- och 
järnvägsolyckor, som tidningarne ve 
ta att berätta om, hava ytterst sin 
upprinnelse i denna orsak. 

PNORNAN 
är och förblir den bästa sy
maskinen. Heilbar (10 års 
garanti), lätt o. tystgående, 
syr oöverträffad Vacker 
linnesöm. Stoppar o. bro
derar. Modern, elegant 
ut sty t el. Billigt pris. For-
månliga betalningsvillkor. 
Besök vår utställning eilet 

tillskriv oss. 

Nornans Syn;ask ns Verks'aàs A. B. 
[J Göteborg. 

Bibliotekarien som skall överlämna 
sockenbiblioteket till sommarvikarien 

sätter denne in i biblioteksarbetet : 

— I alla böcker med påklistrade 
vita läppar på ryggen får dom var
andra ! 

De bästa HÅNDSKÅR 
och det rikaste urval 

. 24 HÅNDSKK0MPAN1ET ™379 

AKTIEBOLAGET 

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

Förstklassiga SPECERIER, 
KONSERVER & FRUKTER 
till dagens lägsta priser 

TREVLIG , E K INTRESSANT 
F A R 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  

GOTEBOROS 
MORfiONPOST 

Den största 
morgontidningen 

E8NECL Ca , 

•  G Y N N A  V Å R A  f 
•  A N N O N S Ö R E *  •  

I Jtyheter i I 
•Uienerblusar s 
• bäst och billigast K 

V hos 1 

iFRIBEBG & ANDERSON |  
Kungspoitsplatsen 1. — Tel. 7235 I 

Den som övertog 
rollen. 

Av 

MARY CHOLMONDELEY. 

Övers. fr. engelskan för denna tid
ning av —e. 

Marion Wright satt på parkett mitt 
för scenen, och hon skälvde trots sin 
zobel-päls. Det var general-repetition 
av hennes första drama, detta skåde
spel åt vilket hon offrat hela sitt jag, 
till en grad, som gjorde hennes inre 
nästan bankrutt. 

Den ohyggliga förkänslan av miss
lyckande, avsmaken och föraktet för 
hennes eget arbete, voro över henne. 
Ingen verklig konstnär undslipper 
dem, och man känner dem lika inten 
sivt efter tjugo framgångar, som man 
kände dem före det första försöket. 
Marions omgivning bidrog just icke 
att uppmuntra henne. För hennes öga 
var den ovanliga synen av en tom, 
svagt upplyst teater, alla plysch-säte-

na klädda i överdrag. Det hela såg 
mer än dystert ut. Hade man väl 
någonsin vågat skratta i denna öde
mark av överdrag ; de långa stolrader
na sågo ut som maskeradspöken, och 
logerna voro stora och djupa avgrun
der i intet. Utanför London-dimman, 
och dimman tycktes också vara här 
inne och drapera allt i grått, och de 
få elektriska lampor, som voro upp
skruvade, tycktes blinka ur ett kaos. 
En oändlig stege, sammanbunden av 
tre stegar, var upprest mot taket, där 
något fattades ljuskronan. Män i 
överrockar, med trötta ögon, kröpo 
in i orkestern; deras bleka ansikten 
syntes under ljus-skärmarne, och de 
prasslade med nothäftena på notstäl
let. 

Marion var ensam i teatersalongen 
med undantag av några få viskande 
röster i sista raden ; — hennes kam
marjungfru, en vaktmästare och en 
eller två skådespelare, som hade bi
roller och först senare uppträdde, och 
så ett par costumièrer. 

Det var bistert kallt, och hon hade 
icke sovit på flera nätter. Hon öns
kade, att hon aldrig blivit född. 

En magnifik kvinna med stolt bu

ren haka och klädd i en överdådig 
pälskappa, trängde sig emellan stol
raderna fram till Marion och satte 
sig bredvid henne. Detta var Lenore, 
"första älskarinnan". 

Hon vände ett färglöst men skönt 
ansikte och tunga ögon med släpande 
ögonfransar mot Marion. 

"Jag förmodar vi få sitta och vän
ta minst två timmar på mr Montgo
mery", sade hon apatiskt. 

"Låter han alltid vänta på sig?" 
"Alltid, sedan han hade sin stora 

glansroll som 'Solnaes'." 
Ett ögonblicks tystnad. 
"Mr Montgomery tycker inte om 

sin roll", sade skådespelerskan, halft 
påstående halft frågande, och hängde 
sin hand med en ändlöst lång händ-
ske över stolsryggen framför dem. 

Marions drag hårdnade. 
"Det är ingen sympatisk roll", sade 

hon, "men det får en konstnär inte 
tänka på." 

"Nej, den är inte sympatisk", med
gav Lenore, och slog upp sin päls

krage. "Jag undrar, varför en kvinn
lig dramatist aldrig gör den manliga 
huvudrollen sympatisk. Om oentral-

karakteren är en kvinna, så grupperas 
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SAHLINS 
P R I S B E L O N T A  

BARNKLÄDER 
för alla åldrar 

kända som de bästa 

SAHLINS 
K U N G S G A T A N  4 5  

Holger Bille 
TANDKLINIK 

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

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten pä dagen. 

Små skvallerbyttor. 
Barn gå ju gärna till modern och 

berätta för henne allt vad som hän
der i deras dilla värld. Nå, detta 
är ju ' endast gött och så som det 
skall vara, • men modern bör giva 
akt på, att det icke är "skvaller" 
barnen bära fram. Hur ofta händer 
det icke att barn, när de blivit för
argade på varandra, hotande säga: 
— Vänta du, jag skall allt tala om 
för mamma vad du sade den där 
gången och vad du gjorde då och 
då! 

Vad som i denna sinnesstämning 
bäres fram till modern är icke ett 
förtroende utan skvaller framfört 
för att skada en annan. Det är 
alltså en tarvlig och dålig handling. 

Bär ett barn fram skvaller om sina 
syskon, bör modern icke taga emot 
det, utan visa det ifrån sig genom 
att säga: — Du skall inte tala illa 
om dina. syskon. Jag är alldeles 
viss på, att de själva komma och 
tala om saken för mig. 

Skolan är i allmänhet ingen tack
sam jordmån för barnens skvaller-
aktighet. Att skvallra på en kam
rat inför läraren eller lärarinnan, 
har alltid ansetts som en föraktlig 
handling och skvallerbyttan kom
mer genom den impopularitet, hon 
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Till Sveriges Kvinnor! 
G i v  " h o n o m "  e t t  
gott råd, att använda 

WILKES 
HATTAR 
O b s! Garantimärke 
m e d f ö l j e r  v a r j e  h a t t  
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Framkallning 
och 

Kopiering 

20 
= O E 

1A rs *Erfarenhet \ 
1 i fotografiskt amatörarbete ligger till I 
I grund för det arbete vi leverera, 

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

f Vi emottaga tacksamt Eder beställ- § 
f ning å Framkallning, Kopiering och § 
i Förstoringar och utföra detta arbete | 
f på bästa möjliga sätt. 

I HASSELBLADS FOTOGRAFISKA! 
f AKTIEBOLAG 
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känner sig omgiven av, snart un
derfund med, att det är klokast att 
hålla tand för tunga. 

Men i många hem få barnens 
skvalleraktighet fritt florera. 

Den moder, som låter sina barn 
skvallra på syskon eller kamrater 
och lyssnar härtill, handlar oklokt 
och till barnens skada. Det blir 
efter hand en fullständig vana för 
barnen, att springa med sladder. 
Deras blick skärpes iför kamraternas 
och även för de vuxnas svaga sidor, 
de vädra skandal överallt och med. 
barns och ungdoms vanliga sätt att 
vilja överdriva, söka de, för att 
verka intressanta och vara så myc
ket säkrare på uppmärksamhet, yt
terligare bättra på skvallret, d. v. s. 
med medvetna osanningar göra sa
ken ännu värre än den verkligen är. 
Vanan att skvallra skadar karaktä
ren och gör sinnet elakt, klander-
sjukt, bakslugt och grymt. Den som 

Tyllspetsar till Rober { ^rta 

Spetsar: Fiiet, Irlande, Knyppl. m. m. 

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

Depôten för Äkta Spetsar 
Kungsgatan 58, 1 tr. 

Öppet 11-6. Tel. 12655. 

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

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

skvallrar är slät i ansiktet men redo 
till förtal så snart bekanta och s. k. 
vänner vänt ryggen till. 

En mäniska av denna typ kan bli 
fruktad, men aldrig älskad. Även 
om man icke gör orsaken klar för 
sig, käner man förakt och motvilja 
för henne, och man undviker henne 
så mycket som möjligt. 

Ett sådant framtida öde önskar 
ju ingen moder sitt barn? 

Konsten att vara 
lycklig. 

Lyckan, skriver Jean Finot i "La 
Revue", är barn av vår vilja. Ju 
starkare och kraftigare viljan är, 
desto skönare är dess produkt. Det 
finnes människor, som tack vare 
någon tillfällighet äro lyckliga. Men 
det är endast en efemär, osäker lyc
ka. Den lindrigaste kris kan kull
kasta den, det ringaste missöde upp
rycka den med rötterna och tillintet
göra den. Befästa lyckan kan man 
endast genom, järnfast vilja. Om 
man vill vara lycklig till varje pris, 
om man anpassar livet efter fordr 
ringarna på lyckan, reser sig lyckan 
triumferande och majestätiskt mot 
allt och mot alla. Man skrattar då 
t. o. m. åt ödet. Det är sant, ett 
vidrigt öde förmår mycket, men det 
förmår ingenting mot det omöjliga. 
Olyckan kan icke komma åt oss, 
om vår vilja till lycka är stark och 
väpnad nog att avvärja alla fientli
ga makter. 

Låtom oss alla draga balansen 
av vårt liv. Livets episoder, som 
icke övertänkas, tillhöra oss icke 
mer. De glida bort över våra sjä
lar såsom vattnet över klipporna. 
Om man vill njuta sin lycka, måste 
man förstå att hejda den, medan 
den drager förbi. Eljes flyr den un
dan som illusionerna i en dröm. Vi 
klaga så ofta över livets korta var
aktighet. Om vi förbliva stående 
och betrakta dess skilda yttringar, 
gestalta vi det vida intensivare. 
Låtom oss framför allt göra halt 
inför vår lycka. Hur ofta har jag 
icke haft tillfälle att prata med o-
lyckliga människor! Alltid syssel
satta, hade icke funnit tid att gripa 
sin lycka, och den hade dock dragit 
förbi alldeles bredvid dem. Man 
måste betrakta sitt eget liv, man 
älskar det då så mycket mer. 

Ett harmoniskt liv skall omfatta 
förflutet, närvarande och framtid. 
Det förflutna innesluter såsom ett 
kassaskåp det upplevdas skatter. De 
tillhöra oss. Vi förfoga fritt över 
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Ma-J°rnas Ångbåt 

Konditori & Lunchrestaurant 
IFI III C H 

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

Kaffefrukostar - Lunchar - Tésupéer, 
samt goda smörgåsar. 

Konditoriservering hela dagen. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson.  
Kungsgatan 51, Stockhalm. 

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

Rikste. 13554. A m. tel. 24241 

dem. Man förblir stående inför de 
lyckliga ögonblicken och går förbi 
de sorgliga. Man mångfaldigar på 
detta sätt lyckans stunder och för
länger sitt liv. Allt vad som passe
rar oss i livet, skall bidraga till vårt 
"jags" bildning. Vårt liv blir däri
genom rikare, intensivare och in
tressantare. Vi vinna därigenom ett 
dubbelt livs fröjder. Livet som av
speglar sig i djupet av: vår själ full
ständig-ar sig genom det liv som ut
spelas därute. 
.Låtom oss gå ur vägen för vre
den! överseende och mildhet av
väpna även elaka människor och lå
ta oss undvika vreden, som för med 

Framkallning o. kopiering 
utföras på två dagar. (Punktligt). 
Förstklassigt arbete — vanliga priser. In
ramningar samt kontnärligt utförda Försto
ringar till billiga priser. 

HILDING CARLSSON, HUSARQATAN 23. 

D a m b l u s a r !  
i Crepe de chine, siden, Louviska, poplin, 
voile. Perkalblusar 4:50. Klädningar i 
Shantung, musslin, voile, frotté. Bomulls-
klädningar 9:50. Kjolar finnas på lager. 

O. F. Hultberg, Blusaffär 
Husargatan 40 

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

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 3(orsgatan 15 

vanligen, runt henne en samling ärke-
stackare. Jag kan just undra varför? 
I ert stycke är Maggie absolut domi
nerande. George är en nolla, så vitt 
jag kan bedöma. Inte ens Maggie 
hade bruk för honom." 

"Hon älskade honom", sade för
fattarinnan. 

"Ja, gjorde hon det? Det är just 
frågan. Och jag undrar ibland, när 
jag spelar Maggie, och mr Montgo
mery är George, om hon hade kunnat 
kasta honom så helt över bord, om 
hon hade älskat honom; en sådan 
brytning för livet, åh, om hon hade 
älskat honom, riktigt älskat honom 
menar jag" 

"Men det gjorde hon", avbröt Ma
rion skarpt. 

"Månne hon då inte hade grälat 
med honom, och sedan hade de för
sonats. Hon kunde inte ha' varit så 
hård mot honom." 

"Jo, jo. Tänk, bara tänk vad hon 
måste ha' lidit i tredje akten, scenen i 
Savoy-restauranten, då hon såg den 
hon älskade och litade på, komma in 
med — -— — 

"Nå, ni bör ju veta det bäst", sade 
Ignore, vars intresse med ens tyck

tes borta. "Jag vet, att hon led, så
dana kvinnor kunna känna lidandet 
intensivt." Hon steg långsamt upp. 
Det är väl bäst, att jag går och klär 
mig. Före midnatt komma vi inte 
härifrån." 

Orkestern började spela. 
"Jag vet att hon led." 
Violinerna tycktes ha' gripit orden 

och ropade dem, viskade dem, sjöngo 
dem in i Marions öron. "Sådana 
kvinnor som Maggie" — och hon 
själv var Maggie — "kunna känna 
lidandet intensivt" — sade violoncel-
lerna. 

Regissören kom plötsligt framför 
ridån och gick raskt över den lilla 
trappan från scenen till orkesterfå-
töljerna. Han var en liten men bred-
axlad man med tunna läppar men ko
lerisk, och såg ut som den personifie
rade energien. Energi, destillerad och 
buteljerad. Någon hade sagt om ho
nom att hans cylinderhatt egentligen 
vore en glaspropp, alltid i fara att 
flyga ur vid explosioner. 

Nu höll han den i handen. Där 
hade varit en explosion. Hän höll 
jämte hatten ett brev i handen. 

"Montgomery har avsagt sig rol

len", sade han. "Han var konstig vid 
repetitionen i går. Jag kände att nå
got fattades. Han sade, att en sådan 
roll icke gav honom något tillfälle 
att briljera. Nu skriver han att han 
är sjuk, kan inte komma, bronchial-
katharr." 

Känslan av en katastrof, som hängt 
över Marions huvud hela dagen, stör
tade på en gång ned över henne lik en 
lavin. Hon kände sig förlamad. 

"Alltså ingen föreställning", sade 
hon. 

"Om det nu skulle hända, så är det 
bättre att det hände i kväll än i mor
gon kväll", sade regissören. "Mont
gomery är hal som en ål. Jag tror 
inte han har någon lungkatarr ; men 
jag är alldeles säker på, att om jag 
toge en bil och störtade dit, skulle jag 
finna honom i säng, och en kokande 
kittel färdig för inhalation. Han spe
lar komedi t. o. m. för sig själv." 

"Vad kan vi göra?" frampressade 
Marion. 

"Göra?" sade han. "Göra?" Där 
finns bara ett att göra. Spela stycket ! 
Det börjar om två minuter, och då 
får vi se hur hans ställföreträdare re

der.sig. "Han kan texten absolut, och 
han är ovanligt intelligent." 

"Vem är han?" 
"En mr Delacour; ja, så heter 

han på scenen. Han har varit i Ame
rika de sista fem åren. Mycket skick
lig men en rullande sten. Man kan 
inte lita på den stackars f—n ; men 
Hobson har engagerat honom, vi få 
hålla oss till Hobson" —. 

Regissören satte sig bredvid henne 
och klappade i händerna. 

Genast gick ljuset upp på scenen, 
och ridån höjdes. 

(Forts, i nästa n :r.) 

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

H u s a r g a t a n  2 4 .  Johnson & Carlson, "usTe? Tel 4111. -

Färsk 

Halmstadlax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

Bazar Alliance N:o 55 o. 60 
Högaktningsfullt A. Magnusson. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

sig orättvisa o. hämndlystnad. Vre
den är ett farligt gift för själen och 
även för kroppen. Om den bemäk-
ligar sig vårt "jag", intränger den 
i dess hemligaste vrår. En källa till 

HUSMÖDRAR 
F,ö rs i Ivra "s J älva 

samt vårda och underhäll Edert silver 
och nysilver med Saponarias lagligt 
skyddade flytande silver. För ilvrar 
även koppar, mässing och brons. Provat 
och godkänt av Husmoderns Provkök 
samt ett flertal experter. Innehåller 
garanterat äkta metalliskt silver. 
GIFTFRITT, EFFEKTIVT, HÅI.LBART. 
Pris 3:50 kr. i förseglad originalflaska. 
Finnes i Göteborg i alla välsorterade 
kemikalie- & bosättningsaffärer samt 

hos Vollmers-Meeths. 

Ensamförsäljare: 
Handelsfirma Ryno Wern, Skara. 

Telefoner: 114 o. 554. 
Ombud i Göteborg: 

G. Karlsson, GQtabergsgatan 10. Telefon 203 60. 

Drottning Caroline av England 
meddelade vid ett tillfälle statsmini
stern Robert Walpole att hon gärna 
önskade hålla den stora'allmänheten 
borta från S :t Jaffies Park och und
rade vad det kunde kosta att inhägna 
platsen. 

Med tanke på att parken var Lon
donbefolkningens käraste promenad-
jiiat'. svarade ministern: 

— Antagligen endast cn krona ers 
majestät. 

Platsens absolut största 
sort. och lägsta priser. 

pJåtkläcUla 
från . * . . Kr. 

ftTälWctåf*!?!}?1 Jj,na dot» 65 cm. 4 A0Q 
Ad[J[Jfcal&dl| ir läderhlmfr.Kr. 

BlO med fack, 60 cm fr. Kr. 15 ̂  

n n i  

Hesväskor, l:ma clot. . . fr. Kr. 11 ̂  

DlOj lima oxhud fr. Kr. 2 S 

Bamväskor, syartl»skinnfr.Kr. 975 

B:0, äkta sälskinn . . .... fr. Kr. 
14°o 

Dit), Skta getskinn fr. Kr. 15 

BOXar, med läderrem .... fr, Kr, 

Isolafiaskan 1/4 lh "iÄ* 

Ryggsäckar, ntan ficka fr. Kr. 1" 
300 

^Hängmattor 
i Linne och Bomull 

Korg-ifoffertar 
70 cm. 80 cm. 90 cm 

Kr. 18: Kr. 21:— Kr 25.00 

OBS.! Gynns svensk iedusiri 
genom att köpa svensk industri 

IB. (ill 
Kungstorget 2 Göte borg 

J 

Skönhet  och ungdom 
åt alla! 

Yvy-tvålen är den enda tvål, som 
ligen förmår återgiva åt anletsdrag det^ 
dragande och tjusande be îag, som 
ungdom och hälsa i förening annars 
återgiva. YVY-tvålen uppfyller de 
ställda anspråk, och är den enda, som 

måttet i alla avseenden. Beståndsdela 
äro* de renaste, sorgligaste utsökta 

högst 
hållet 

stöd av vetenskapen och under noggrann"1511 

beaktande av hygienens fordringar 
tillsats av de mest utsökta essencer på ^ 
område. På grund av det Kaie-:., a område. På grund av det balsamiska 0 

välgörande inflytandet på huden försvin 
på kort tid finnar, fräknar, solbränna m 

YVY-tvålen är prisbelönt både i jn 

utlandet. ' °ch 

Tusenden äro de som prisa och förord 
YVY-tvålen såsom alldeles enastående nä 
detta område. 

YVY-tvålen säljes i varje välsorterad affär 

Österiin & Ulriksson, 
Kem- tekn. fabrik, Ystad. ' 

Yllefiltar 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2:a vån 

Öppet 8—7. 

Bråsth* Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

svaghet, nedsätter den människan. 
K ä r l e k e n  ä r  l y c k a n s  k ä l l a .  

Själen, i vilken kärleken lever, lik
nar ett klart upplyst rum. Kärlek 
och godhet upplysa och uppvärma 
vårt samvete. Men man bortslösar 
.;!n godhet och sin vänskap ofta på 
människor, som icke förtjäna det. 
Ja, det är sant, men man borde icke 
alltför mycket beklaga detta, ty till
fredsställelsen, som vi det oaktat 
känna däröver, blir stor och sund. 
Ingen kan beröva oss denna inre till
fredsställelse. Den människa, som 
visar sig ovärdig vår kärlek och 
godhet, är såsom det sjuka trädet, 
som innan det vissnar bort, skän
ker oss sina frukter utan att vilja 
det. 

Hansson & Silfverstrand 
Bazargatan 8. — Tel. 95 80, 15380 

REKOMMENDERAS. 

Telefonnumret 
t i l l  

KVINNORNAS TIDNIN6 
är 

18070 

REGNKAPPOR 
utsäljes bil igt direkt från lager 

S. Ericsons Klädeslager 
Järntorget 3, Wilsons hus, 
2:dra vån. — Öppet 8—7. 

Synnerligen gott £,a
s!ï 

Enkas, Sthlm, DELIKATESSBRÖD är. 
Prova blott! 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSER VERIN0 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

NÄSSLOR. 

Undfallenhet framkallar härsklyst-
nad. Endast de storslagna personlig
heterna falla icke för denna frestelse. 

* 

Grodor skola alltid, anse det f°r 

högmod hos örnarne att dessa icke 

tycka om att dväljas i dyn. 

\ * 

Det är mycket mer påkostande att 
erkänna den stora förtjänsten än att 

berömma medelmåttan. 

* 

De som alltid misslyckas skryta 

gärna över att de — nästan lyckades. 

De misstag vi se andra kloka 
n iskor begå skänka oss en T'ISS t' 
fredsställelse. De trösta oss närnlige11 

ifråga om de dumheter vi själva 

ra oss skyldiga till. 

jg;o 24. 2:dra årg. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

, sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje Söndag. 

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

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

11 Juni 1922. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: — Va år Kr. 3:75. 

Lösnummer 20 öre. 

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

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

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Till de kvinnliga medborgarne. 
Om betydelsen av undervisning i 

barnavård. Av Prof. I. Jundell. 
Hur sprides smittan? 
Hos Ingeborg Westfelt-Eggertz. Av 

S-l. 
Samtal kring litteraturen. Av S. L. 
Det internationella kvinnorådet. 
Teater. 
En pan-amerikansk kvinnokongress 
Sommarnöjet. Av En kvinna med 

sommarstuga. 
Insändarnes spalt. 
Övertaliga kvinnor. 
Illojal konkurrens. Av R. P. 
Sänd ej bort dem! Av Nanna Th-n. 
Rikedom. 
Den som övertog rollen. 
En novell ur kassakladden. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Det är ännu oavgjort, om Tysk
land skall få det i utsikt ställda stora 
amerikanska lånet, medels vilket det 
skall kunna fullgöra sina mest trän
gande ekonomiska förpliktelser mot 
i första hand Frankrike och Belgien, 
som nödvändigt behöva detta guld
tillflöde för att få sin budget att gå 
ihop. Lånefrågan avgöres av den i 
Paris samlade bankirkommittén, för 
vilken den amerikanske miljardören 
J. P. Morgan står i spetsen. Kom
mittén är villig att bereda Tyskland 
en betydande kredit under förutsätt
ning, att det kan lämna tillfredsstäl 
lande säkerheter, vilket emellertid ic
ke anses vara fallet så länge den lan
det ådömda skadeståndssumman bi
behålies vid sin fantastiska höjd. 
Bankirkommittén ställer därför, en
ligt uppgift, en nedskrivning av ska
deståndet som villkor för lånet. Eng
land, Italien och även Belgien synas 
vara villiga till eftergifter, men icke 
Frankrike. En sådan nedskrivning 
skulle innebära ett tummande på 
Versaillestraktaten, vilket i sin ord
ning skulle kunna komma att utgöra 
inledningen till hela traktatens revi
dering. Frankrike anser sig därför 
icke kunna giva vika men kan å an
dra sidan icke heller undvara de pen
ningar Tyskland endast genom lånet 
är i stånd att anskaffa. En högst be 
svärlig situation! 

Den irländska frågan har åter trätt 
i förgrunden. Man minns hur det 
gamla irländska frihetskravet ledde 
till öppet uppror efter kriget och 
hur den engelska regeringen med va
penmakt sökte kväva resningen. Opi 
nionen för en fredlig uppgörelse mec 
irländarne blev efter hand allt star
kare i England och den irländska fri
staten blev med engelskt medgivande 
slutligen upprättad. Överenskom
melsen, acceptabel för den större de
len av Irlands befolkning, tillfreds
ställde icke de ytterligtgående irländ 
ska nationalisterna, vilka begärde 
fullständig skilsmässa från England 
samt republikens utropande. Det 
m°t England försonligt stämda ir 
landska partiet har till ledare Collins 
och Griffiths, republikanerna De Va 

Ender den senaste tiden har lera. 

det kommit till ett närmande mellan 
de båda irländska fraktionerna, och 
man fruktar nu i England, att den 
republikanska strömningen kan bliva 
så stark, att den med Irland ingång
na fredliga överenskommelsen däri
genom äventyras. Samtidigt pågår 
ett guerillakrig på gränsen mellan det 
katolska Sydirland och de protestan
tiskt sinnade Ulstergrevskapen. Stri
den har utom det religiösa inslaget 
även politisk innebörd, i det att Ul
ster fasthåller vid förbundet med 
England. 

Rykten vilja veta, att den ryska 
sovjetregeringen står inför sitt fall 
och att Lenin är döende. Om-de äro 
sannare nu än de många gånger tidi
gare, då de förkunnats för en med 
tillfredsställelse lyssnande värld, är 
emellertid osäkert. Hur förvånande 
är det för övrigt icke, att ett folk av 
den ryska nationens storlek icke äger 
kraft att befria sig från den handfull 
män som upphävt sig till dess för
tryckare! En oförmåga av detta slag 
inger förakt. 

Förhållandet mellan England och 
Frankrike präglas av växande kyla, 
Polen och Japan ha fått ministerkri
ser, i Danmark höjas röster för en 
allians med västmakterna, och i Nor
ge vill man säga upp den traktat, 
som efter unionsbrytningen ingicks 
med stormakterna om deras skydd i-
fall Norge skulle angripas. 

Härmed torde veckans viktigare 
politiska händelser ha omnämnts,. 

0m betydelsen av undervisning 
barnavård. 

Till de kvinnliga 
medborgarne! 

Lady Astor, medlem av engelska 
underhuset och en av förgrunds
gestalterna inom Englands kvinno
rörelse, har i dagarna besökt sitt 
ursprungliga hemland, Amerika, där 
hon på inbjudan av olika kvinna 
föreningar hållit ett otal föredrag. 

Den amerikanska kvinnotidning 
en "The women Citizen" offentlig
gör en maning som lady Astor rik
tar till alla kvinnliga medborgare: 

"Glöm icke att män, då kallelse 
utgått till dem, hava offrat sina liv 
i fäderneslandets tjänst. Nu är ti
den inne för oss alla länders kvin 
nor, som äga rösträtt, att lägga 
bort vår håglöshet, våra fördomar 
och framför allt våra trånga be
grepp och påtaga oss det stora 
och ärofulla ansvaret, icke blott för 
vårt eget land, utan för alla länder. 
Världen behöver oss. Den av män
nen styrda världen har gjort bank
rutt. Låt oss laga, att vad vi kalla 
kristen civilisation blir något mer 
än blott ord. I alla länder skola 
vi predika detta ideal — män och 
kvinnor i gemensamt arbete för 
verklig fred på jorden." 

Filosofernas förakt för rikedomen 
är endast en hemlig önskan att häm
nas ödets orättvisa mot deras för
tjänster genom att förakta just de 
privilegier, som undanhållits dem. 
Det är deras hemliga medel att skyd 
da sig mot fattigdomens förnedring. 
Det är en omväg till det anseende de 
icke kunna förvärva genom rikedo

men. 
La Rochefoucauld. 

(Eftertryck förbjudes.) 

1 
Av Professor I. Jundell. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Uppsatsen författad på 
uppdrag av Svenska fattig
vårdsförbundets barnavårds
utskott. 

Att okunnighet spelar en utomor
dentlig, ja, kanske den viktigaste rol
len som anledning till de späda bar
nens sjukdomar och till den stora 
dödligheten bland dessa barn, därom 
råder intet tvivel. Då härtill kom
mer, att denna orsak till massdöd 
bland barnen, särskilt i vår tid, väl 
jämförelsevis lätt borde kunna hä
vas, så få ju strävandena till upplys
ning i barnavårdens rätta handha-
vande ett särskilt stort intresse för 
såväl enskilda som för samhället. 

Angående frågan om dödligheten 
bland barn i första levnadsåret har 
Sverige en statistik, som går längre 
tillbaka i tiden än något annat lands. 
Vi hava härutinnan hos oss berät
telser gående tillbaka ända till mit
ten av 1700-talet. Ur dessa statisti
ker kunna vi inhämta bl. a. följan
de: I mitten på 1700-talet avledo i 
vårt land av 1,000 levande. födda 
barn 205, innan de nått 1 års ålder; 
i mitten på 1800-talet var den mot
svarande siffran 146; i början på 
1900-talet var den 84 och utgör för 
närvarande omkring 72. Vid närma
re undersökning av de statistiska 
siffrorna finner man därtill, att död 
ligheten bland de späda barnen icke 
endast oavbrutet avtagit utan att 
minskningen i denna dödlighet under 
senare tiden, särskilt från början av 
1900-talet fortskridit i ännu raskare 
tempo än förut. Detta är så mycket 
mera anmärkningsvärt som det är 
svårare att nå en förbättring i död
ligheten, ju lägre den siffra är, som 
redan har nåtts. 

Orsaken till denna ytterligare star
ka minskning av dödligheten bland 
de späda barnen kan ju hava många 
anledningar, exempelvis höjning i 
den allmänna kulturnivån och den 
allmänna levnadsstandarden. Emel
lertid synes mig dessa omständighe
ter icke ensamt i och för sig förklara 
den utomordentligt snabba förbätt
ringen under de allra senaste decen
nierna. Mot en sådan förklaring ta
lar den omständigheten, att förbätt
ringen uti den allmänna dödligheten 
icke på långt när fortskridit med den 
stora snabbhet som förbättringen i 
spädbarnsdödligheten. Denna senare 
— förbättringen i spädbarnsdödlig
heten — har nämligen under de sista 
decennierna fortskridit ungefär dub
belt så fort som förbättringen uti 
den allmänna dödligheten. Här sy
nes sålunda en alldeles särskild om
ständighet ha varit för handen, som 
verkat på sänkningen av spädbarns
dödligheten. Det är väl nämligen 
ganska säkert, att de allmänna eko
nomiska förhållandena, den allmänna 
hygienen och den allmänna bildnin
gen under 1900-talet ej så förbätt
rats mot förhållandena under slutet 
av 1800-talet, att man endast härut
innan skulle hava att söka en förkla
ring till den extra kraftiga förbätt
ringen i spädbarnsdödligheten under 

1900-talet. Vore den antydda för 
klaringen ensamt i och för sig tillfyl
lest, så borde ju samma omständig
heter hava lett till en fullt lika stor 
förbättring i den allmänna dödlighe
ten, vilket som sagt icke är förhål
landet. Icke heller kan man förkla
ra den särskilda förbättringen uti 
spädbarnsdödligheten i jämförelse 
med den allmänna dödligheten ge
nom det ständigt sjunkande antalet 
födelser och genom antagandet, att 
det färre antal barn, som fötts, fått 
en bättre vård just därför att de va
rit färre och därför lättare kunnat 
bli vid liv. En granskning av före
liggande statistiker visar nämligen, 
att minskningen i antalet födelser i 
Sverige under senare decennier be
ror på en minskning av antalet äk
tenskap och att minskningen i den 
äkten skapliga barnproduktionen in
trätt senare än sänkningen i späd
barnsdödligheten. 

Med största säkerhet föreligger 
således en alldeles särskild omstän 
dighet, som inverkat på och lett till 
en förbättring avi barndödligheten 
och denna särskilda omständighet är 
otvivelaktigt den större kunskapen i 
barnavård, som mödrarna efter hand 
förvärvat. Antagandet, att en bättre 
kunskap i barnavård varit anledning 
till denna förbättring i barnadödlig
heten är så mycket mer berättigat 
då den alldagliga erfarenheten visar 
varje praktiserande läkare, vilken 
mordängel mödrars och vårdarin
nors okunnighet i barnavård är och 
då just under de sista årtiondena 
mycket arbete nedlagts för att sking
ra denna okunnighet. 

Ännu är emellertid dödligheten 
bland barnen, särskilt de späda bar
nen, ofantlig och mycket återstår här 
ännu att göra, vilket framgår av bl. 
a. följande: Dödligheten på 1,000 
av medelfolkmängden utgör för när
varande omkring 14 under det att 
den motsvarande dödligheten för 
barn för närvarande utgör omkring 
72. Att okunnighet uti barnens spe
ciellt de späda barnens rätta vård är 
en huvudanledning till denna över
dödlighet bland de späda barnen och 
att den därför bör kunna övervinnas, 
framgår av följande antydningar 
Många kärleksfulla mödrar äro själ
va anledning till sina barns fördärv 
och död genom att i onödan uppfö
da dem med flaska, ehuru uppföd
ning vid bröstet icke varit utesluten 
många mödrar föranleda sina barns 
död genom att utsätta dem för stark 
överhettning ; många mödrar och 
vårdarinnor överföra farliga smit 
tor på barnen exempelvis tuberkulos 
ehuru de genom kunskap om sättet 
att hindra sådan smittas överföring 
skulle kunnat hindra sådana olyckor 
Otaliga mödrar, framkalla engelska 
sjukan hos sina barn genom sin 
kunnighet om, hur barnens uppföd 
ning rätt skall ordnas. Vantro och 
vidskepelse göra att många mödrar 
vända sig till humbugsmakare och 
kvacksalvare och söka läkare först 
för sent. Detta är så mycket mer be 

Hur sprides smittan? 
Förbisedda synpunkter. 

Dagspressen vet berätta om 
'mordepidemier" i Köpenhamn och 
Paris — 

Ett känt sakförhållande är, att 
svåra förbrytelser ofta komma flock
vis, därav sammanställningen med 
ordet epidemi. 

För en epidemi fordras icke blott 
en smittkälla, utan även smittospri-
dare. Man har ett första mord — 
det är smittkällan. Men vem är or
sak till att smittan sprides? Vågar 
man icke ge detta svar : den tidnings
läsande allmänheten, ni och jag, vi 
alla som aldrig begära så vidlyftiga, 
så ytterligt detaljerade redogörelser 
av pressen som just när det gäller 
svåra förbrytelser, referat, vilka i 
samma grad som den fruktade och 
förföljda Nick-Carterlitteraturen äro 
ägnade att anfräta fantasien och 
suggerera mottagliga sinnen till lik
nande brott? 

Denna fråga, förbrytelsereferatens 
skadlighet, har vid upprepade tillfäl
len varit föremål för tidningsmän
nens uppmärksamhet. "Pressens tid
ning", det organ där tidningsutgi-
varfie dryfta sina gemensamma an
gelägenheter, har oförbehållsamt er
känt och varnat för den fara för 
folkkaraktären, som lurar på detta 
område, i publicistklubben ha sam
ma* åsikter kommit till uttryck, och 
fängelsepredikanterna ha låtit pres
sen och allmänheten veta, att impul
sen till många brott utgått just från 
de tidningsspalter, där begångna för
brytelser skildrats. 

Pressen har, på många håll i allt 
fall, visat benägenhet att reagera, att 
hålla igen ifråga om förbrytelsere
portaget, att beskära referaten, göra 
dem mindre sensationella men de 
hava i denna sin strävan knappast 
den stora allmänheten med sig. Icke 

ännu ! 

När den som skriver detta, i egen
skap av ung nybliven journalist gjor
de sina lärospån i en stor landsorts
tidning på dess lokalavdelning, an
visades bland de fyndorter, där man 
med gott hopp kunde förvänta av 
allmänheten gouterade nyheter, även 
polisvaktkontoret, rådhusrätten, -fän
gelset och, för olycksfallen, lasaret

tet. 
Hur förvånade det mig icke, att 

förbrytelser och andras olyckor voro 

drövligt, som icke många barn, som 
tidigt komma till läkare, numera be
höva dö i näringsrubbning, denna 
den vanligaste av alla dödsorsaker 
hos späda barn. 

Detta och mycket annat visar, till 
vilken stor välsignelse det skulle va
ra, om alla mödrar och barnavårda 
rinnor sökte förvärva sig kunskap 
om barnens rätta vård eller om alla 
mödrar och vårdarinnor bleve tvung
na att förvärva sig kunskap i barna
vård. Som det nu är, finner man 
ofta mödrar, som väl hava förskaffat 
sig kunskap i ladugårdens och svi
nens skötsel, i trädgårdens och åker
jordens skötsel, men som alldeles 
sakna varje aning om barnens rätta 

vård. 

särskilt begärliga nyheter för läse
kretsen! Det låg i detta reportage, 
vilket i och för sig var nog så läro
rikt för ett ungt "pennskaft", något 
som bestämt bjöd emot, något o-
grannlaga, påträngande, icke sällan 
något verkligt hänsynslöst och ovär
digt. 

Hur trist det var att på notisbloc
ket fästa de scener som utspelades i 
cellfängelsets rättegångssal, hur man 
gick tillrätta med brottslingen, vil
ken sällan var en verklig förbrytar
typ, höll honom under korsförhör 
timme efter timme, snärjde honom 
med frågor fram och åter tills han, 
dödstrött, gav striden förlorad och 
bekände. Alla dessa vittnen som 
gjorde sitt bästa att störta eller fräl
sa, alla dessa brottslingens anförvan
ter, som, ehuru oförvitliga personer, 
ryckts med in i virveln omkring 
brottet och fått sitt namn vanhed
rat, all denna skandalhunger, all 
denna illvilja, all denna sorg och 
skam — i sanning ett rikt material 
att bygga upp ett fylligt och "intres
sant" rättegångsreferat på för tid
ningen och dess nyhetshungriga lä
sekrets ! 

Det kunde hända, att jag vid ut
gåendet ur rättegångssalen kände en 
hand på min arm, att jag såg in i ett 
elakt skadeglatt ansikte, hörde en 
röst : "Det kommer väl in alltsam
mans i tidningen, alltsammans så 
dom i hemtrakten får riktigt reda på 
det?" — Eller att jag mötte blicken 
ur ett par skrämda, förtvivlade ögon 
och hörde en gammal darrande 
stämma: "Jag är mor till den stac
kars gossen — han har alltid varit 
så snäll och skötsam. Det här hän
de i fyllan och villan, och han visste 
inte till sig. Skall allt det förskräck
liga in i tidningen med namn och 
allting — åh, en blir alldeles till en 
utskämma —1!" 

Varför, frågade jag mig, skulle 
allt detta, en människas brott, en hel 
aktningsvärd familjs olycka genom 
tidningen bringas till allmänhetens 
kännedom, inte bara i den staden och 
den trakten utan också, medels tele
grafen och "saxningen" av andra 
tidningar, till varenda landsände ? 
Vad var den förnuftiga meningen 
därmed? Sin förbrytelse fick brotts
lingen sona med fängelsestraff. Mer 
krävde icke lagen. Och kunde det 
ej anses nog? Borde ej tystnaden 
hava fått sluta sig omkring det ut
spelade dramat? Utgjorde icke of
fentliggörandet i pressen en full
ständigt oberättigad och fruktans
värd utökning av straffet, ställde det 
icke - även brottslingens familj vid 
skampålen? Tillfredsställde detta 
tidningsreferat ett legitimt nyhets
krav hos allmänheten, eller var allt 
vad det åsyftade endast att skänka 
litet starkt kryddad underhållande 
läsning ? 

Då förnam jag endast grymheten 
hos brottmålsreferaten, hos detta 
meningslösa, onödiga framställande 
av olyckliga medmänniskor till scha-
vottering inför allmänheten, sedan 
öppnades blicken även för den till 
nya brott suggererande styrkan i 
dessa skildringar. En journalist av 


	045
	046
	047

