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Det var råttans 
skuld. 

För någon tid sedan hände i Paris 

att en råtta gnagde hål på ett gasrör, 
så att gasen strömmade ut ; någon 
strök eld på en tändsticka i källaren 
där läckan var, en fruktansvärd ex
plosion inträffade och tjugotre per
soner skadades mer eller mindre all

varligt i den över källaren belägna 

restaurangen. 
Alla sköto skulden på råttan. 
Konsten att skjuta skulden på an

dra är den mest gynnade och mest 

ologiska av alla utövade konster. 
Adam grundade skolan och den 

står ännu på stadiga fötter. När man 
framställer den gamla bekanta gåtan : 
"Vad var det Adam sköt i paradi
set?" så komma nio kvinnor av tio 

att besvara den riktigt, men endast 
en man av tio finner den rätta lös
ningen. — Detta var endast ett apro

pos till Adam som grundare av "Sko

lan skyll-på-andra." 
Den lättjefulle arbetaren som av

skedas skjuter skulden på förman

nens, orättvisa och favorisering. 
Den late, oduglige och kroniskt 

missnöjde skjuter skulden pa "sam

hället". 
Kvinnan som råkar på avvägar, 

tjuven som bryter sig in i ert hus, 

stackaren som förstör sig med alko
hol, barnet som sparkar och skriker, 

alla skylla de på någon eller något, 
utom på deras egen brist på självbe
härskning, otyglade njutningsbegär 

och svaga karaktär. 
Det skulle bestämt inte vara illa, 

om vi i våra skolor kunde anordna 

en kurs i "Vem bär skulden?" 
Vanligen ligger skulden hos oss 

själva. 
Tag till exempel hungersnöden i 

Ryssland, som är en av de fruktans
värdaste hemsökelser mänskligheten 

lidit under sedan världskriget. 
Skildringen av folkets lidanden, så

dana de framställts i dagspressen av 

Holger Bille 
T A N D K L I N I K  

Vitleltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Göteborg. 
(Kitt emot Engelska kyrkan). 

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

trovärdiga vittnen, är lika uppröran
de som berättelserna om digerdöden 
och andra farsoter vilka härjade me

deltidens Europa. 
Bolsjevikerna säga att det är tor

kan som bär skulden. 
Somliga säga att de allierades bloc

kad av Ryssland är den skyldige. 
Men torka och missväxt äro inga 

ovanliga företeelser i civiliserade län
der och bruka utan större svårighe
ter bli snart avhjälpta, därför att det 
i ) finnes rikliga reservförråd av födo

ämnen, 2) gott om ärligt förtjänta 
pengar för uppköp i andra länder och, 
det icke minst viktiga, 3) i gott skick 

varande transportmedel för att för
medla och utdela födoämnena till de 

hemsökta distrikten. 
Hur var det ställt med dessa re

server ? 
Är det rätt att skylla på 'torkan ? 
Det var icke råttan som var skul

den till explosionen i restaurangen i 
Paris, utan plåtslagaren som fuskat 

i sitt arbete och använt dåligt materi

al till rören. 

(Efter Frank Crane.) 

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast läpsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 11. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

En för sin stora oordentlighet 

känd musiker mottog en dag, då han 
var ute, besök av en vän. Förargad 
över den oordning som överallt rådde 

i rummet skrev vännen i det tjocka 
dammet på flygelns lock ordet : Svin ! 

Följande dag, då vännerna händel

sevis råkades, sade besökaren till mu

sikern : 
— Jag sökte dig i går, men du var 

inte hemma. 
— Jag vet det, replikerade musi

kern lugnt — du hade ju lämnat ditt 

visitkort på min flygel. 

* 

Den fattige konstnärens fru till sin 
make, som nyligen gjort morgontoa

lett : 
— Men, Louis, du är ju alldeles 

vit kring munnen. 
— Det är väl inte underligt när 

man som jag bara lever på krita. 

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

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

nat tåla: lika gott, middagen är den 
rätta försoningens hemlighet. Det 
är dock ingalunda slutet, det är en

dast början till den rätta jämmern; 
ty under de två månader jag ännu 

har att dväljas i Lund, vet jag att 
tacksamheten bryter ut i skinkor och 

pastejer nästan dagligen. Gud give 
blott att min mage står ut med alla 
dessa ömhetsbetygelser'! I forna dar 

var ändå ett sådant liv drägligt, men 
nu vet jag knappast hur det skall gå. 

Men se där kommer redan den för

sta, det vill säga den hungrigaste vän
nen och styr kosan rakt till vänska
pens tempel — till smörgåsbordet.. . 

Farväl ! 
Det var tydligen inte så avunds

värt att vara Tegnér anno 1826. 

H E R R  

S-oi. 

D A M  —  B A R N  

R E G N K A P P O R  
BÄST - BILLIGAST 

A.-B. C a r l  Johnsson 
K U N G S T O R G E T  

Hämnden är 
ljuv. 

En godsägare mottog en dag med

delande om att hån hade ett telegram 

att avhämta å den ett par timmars väg 
från hans gods liggande postanstal
ten. Efter åtskilligt besvär lyckades 

han slutligen få eftersänt den viktiga 

depeschen, som under budets från

varo försatte honom i ett tillstånd av 
utomordentlig spänning och förvän

tan. Vid öppnandet erfor han där

för en lätt förklarlig besvikelse, då 

han fann telegrammet innehålla en
dast en hälsning från en av sina vän
ner i huvudstaden, en för sin spju

veraktighet känd regementskapten. 
Hälsningen hade följande lydelse: 

"Vill härmed endast meddela dig 

att jag befinner mig i högönsklig väl

måga. 
Kurt!' 

Några dagar senare anlände till 

kaptenen en väldig packlår. I glad 

förväntan att i densamma påträffa 
några läckerheter från vännens gods 

var kaptenen ej sen att packa upp 

den. Men hur han packade och pac
kade upp fann han endast oerhörda 

mängder av papper. Först när han 

nått bottnen påträffade han på den

samma en kolossal sten jämte en när

sluten biljett av följande lydelse: 
"Vid underrättelsen om ditt välbe

finnande föll denna sten från mitt 

hjärta. 
Gustaf." 

* 

Vänskap och stek. 
Tegnér var såsom vi alla veta för

utom en genial skald även en utomor

dentlig vältalare och en överlägsen 
brevskrivare. I sistnämnda egenskap 
släpper han understundom gäcken lös, 

särskilt i breven till sitt livs närmast 

förtrogne, den högt bildade skrift
ställaren och diplomaten friherre C. 

G. von Brinckman. Nedanstående 

utdrag, skrivet kort före Tegnérs 
överflyttning från Lund till Wäxiö, 

röjer mindre den vardande bispen 
än den skald som småningom i äm

betsdräkten skulle förlora de ljusa 

och sprudlande lynnesdrag, som gjort 

honom så kär för vårt folk. 
Utdraget, som talar för sig själv, 

har följande lydelse: 
"I dag ger jag min avskedsmiddag 

här i staden. Jag har länge proteste

rat häremot, men min hustru försäk
rar att så är vanligt och att man skul

le få_ för mycket att säga, ifall jag 
undandroge mig en sådan vänskaplig

het. Där före har jag blåst ihop så 

mycken vänskap, som mitt ringa hus 
kan rymma. < All vänskap luktar stek 

här i staden: hon skärs i skivor och 
b judes omkring på tallrikar; ju flere 

rätter desto större vänskapsprov ; till

givenheten talar intet annat språk än 
kokboken. Alla som jag i några och 

tjugo år ätit med och bjudit snus 

måste i dag äta och snusa med mig. 

De flesta av dem har jag aldrig kun-

Tändernas vård, 
Den bästa förmögenhet föräldrar 

kunna giva sina barn i arv är en allt
ifrån tidigaste barnaåren sorgfälligt 

tillsedd och väl vårdad mun. Hellre 
än på vackra kläder, på leksaker och 

på snask bör varje god fader och var

je förståndig moder nedlägga en år
lig summa på barnens tandvård. En 

försumlighet i detta avseende under 

barnens minderårighet kan aldrig re

pareras. Värden multna hastigt ned, 
vilka äro avsedda att bestå för livet, 

och vilka ej genom ett helt livs an

strängningar kunna förvärvas igen. 
På några få år, och just under de år 

då barnet ej äger de ringaste förut

sättningar att sörja för sitt eget bäs
ta, kan genom uppenbar försumlig

het från föräldrarnas sida denna na-

Bràsttë Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Kräftor 
inkomma nu varje dag j 

Fiskhallen Grönsakstor5pt 
till hillinrac+o ^ ' till billigaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliance 

Vackra Gångmattor. 
Platsens största sortering. 
— Lägsta priser. — 

A.-B.  Carl  Johnsson,  
KUNGSTORGET. 

Damblusar 
Klädningar och Kjolar köpes bäst och 
billigast i 

O. F.  Hultbergs Blusaffär, 
Hüsargatan 40. 

Obs.! Blusar från 4.50, Klädningar 8.75. 
Egna tyger emottages för sömnad. 

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

och moderna varor. 
Kungstorget 1 (Götahallen). 

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

Skanstorget 5. 

turens för hälsa och utseende omist

liga gåva i grund förstöras. Ingen 
anblick kan vara sorgligare än mult

nade eller ohjälpligt skadade tänder 
hos ett i övrigt friskt och strålande 

barn. Intet ansikte, det må vara hur 
skönt som hälst synes oss längre 

skönt, sedan det genom ett leende 

blottat en svartnad tandrad. 
Och detta blir dock den oundvikli

ga följden, om barnens tänder icke 

skötas från det de äro små. Det är 

föräldrarnas plikt att i den största ut

sträckning deras ekonomi tillåter gö
ra denna uppoffring för sina barn. 
Ingen far eller mor tvekar ett ögon

blick att göra en dylik uppoffring, då 
annan sjukdom påkallar läkares hjälp. 
Men många föräldrar betänka icke 

att tändernas sjukdom är en ofta fullt 

ut lika allvarlig sak, som drar en hel 
del andra för hälsan menliga konse

kvenser i släptåg. Dåliga tänder, då

lig tuggning av födan, dålig mat
smältning och som följd därav då

ligt blod. En vanvårdad mun, vari 
tänderna utan tillsyn och utan in

grepp tillåtas att förmultna är en 

pesthärd för kroppen. 
Hellre det spartanskt enklaste i fö

da, kläder, leksaker och nöjen åt vå

ra barn och det bästa tiden har att 
bjuda ifråga om munnens hygien, än 

den oftast alldeles onödiga gödnings

kuren, de vackra kläderna, de dyr
bara leksakerna och nöjena och en i 

något avseende försummad tandhygi
en. Samma föräldrar, som skulle 
sörja djupt, om deras barn genom en 
olyckshändelse mistade en finger eller 
en tå, ha kanske icke ens besvärat sig 

att undersöka sitt barns mun för att 
förebygga den livslånga olycka, som 

ligger i de naturliga tuggredskapens 

alltför tidiga förlust. 

Lyssna aldrig till det onda 

säger om din vän, och tala aldrig ^ 1 

om din ovän ! 

A • Rosenniüller 

Vilken stor gåva åt mänsklig^ 
är icke en ädel människa. 

Goethe i 
* 

Om vi icke själva lära oss att Up I 

fylla våra plikter mot dem, vi haya I 
vår tjänst, skola de aldrig lära • 

att uppfylla sina plikter mot oss ? 

Charles Dickens. 

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(orsaataw 15 

BREVLÅDA. 
Lova, Borås. Samlingen kan ännu 

erhållas. Signaturen ifråga äga vj 
ingen befogenhet att röja. 

Läsare av tidskriften. Vi ha re-

dan uppmärksamgjorts på förhållan

det och på vederbörligt forum beiv- ' 
rat detsamma. 

Ariel. Den hätska tonen skulle 
snarare anstå en Caliban. Varför I 
dränka ett gott uppslag i en sådan \ 
vredens syndaflod. 

Nella. Kanske vid tillfälle. 

Sigrid B—d. Man gör så gott man | 
kan, och många ha gjort sämre. Vil 
avvakta emellertid något bättre. 

E. H eligren. OM! Vi behöva ej I 
säga mera. Vi trycka er hand med* 

tack för insikten. 

Marianne. "Tankarna" förefalla t 
oss ej mer originella än att möjligen? 

någon annan kunnat tänka dem vidi 

sidan om er. 
Nervös. Se föreliggande nummer!" 

Färska Grönsaker och Blommor dag
ligen, från Fridkulla och Sofielund, 

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄDGÅRDSHALIEN. Tel. 7225. 

Vägande ord. 
Livet är som stålet. Brukar man 

det, så glänser det; låter man det 

ligga stilla så fräter rosten det. Att 
vara overksam är att rosta. Älskar 

du glans och ära, så älska arbetet. 

H. Müller. 
* 

Det har alltid funnits människor, 
som själva ingenting göra, men i stäl

let tycka det vara så bekvämt att bli 

burna på deras skuldror, som göra 

något-, 
Paul Heyse. 

Telefonnumret 
till 

KVINNORNAS TIDNING 

18Ö70 

K. fl. böbeln 
Vasaplatsen 13, Göteborg. 

S p e c e r i a f f ä r  m .  m .  
Telefon 3I02. Etabl. I897. 
R E K O M M E N D E R A S !  

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERIW 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

undvika det, för jag hade studerat 
honom så länge. Men jag gick till 

teatern första dagen och spelade, som 

jag hade ämnat spela, innan jag rå

kade honom. Kanske inte så bra som 

förut; jag måste anstränga mig att 
inte vara lik honom, så som jag stu

derat honom! Och det gjorde mig 

tam och stel. Jag höll på så där en 

tre fyra dar, och snart började jag 

märka, att direktören såg olycklig ut, 

och att Pulteney nästan ryckte mu

stascherna av sig under mina scener. 

Om en författare har skrivit en då

lig pjäs, så kan man lita på, att han 

blir missbelåten med aktörerna. Han 

fick mig avsides i ett hörn till sist 

och bad mig lägga lite mer 'karaktär' 

i rollen. Och jag försökte, men jag 

visste att jag skulle misslyckas. För 

mig fanns det ju bara en 'karaktär' 

hela tiden — och det var den, som 

jag skulle akta mig för. 
När jag satt på parkett en gång, 

satte han och direktören sig ner och 

slog sina kloka huvud ihop. Det var 
mörkt i salongen, och de kunde inte 

se mig. Jag hörde dem säga något 

om att det var synd, att de inte tagit 

en skådespelare från West End till 

den rollen'. Jag visste att det var min 

roll de talade om, och det där satte 

eld på krutdurken. Jag visste ju, att 

jag kunde spela hela West End-säll-

skapet av scenen ; j ag behövde bara 

släppa Barabbam lös. 
När det blev min tur nästa gång, 

beslöt jag visa dem, vad jag dugde 

till. De skulle få se, att de hade en 

styvare komiker för rollen, än de 

själva visste av. Jag fick dem i gap
skratt. 'Bravo, bravissimo !' ropade 

de. Fruntimmerna slutade upp med 

att prata om kläder för att titta på 
mig. Amatörerna från Oxford och 

Cambridge med framstående relatio

ner började darra i knävecken, och 

jag hörde hjälten kippa efter andan. 

Landsortsaktören höll på att slå dem 

ur brädet ! Den repetitionen var den 

ljuvligaste triumfen i mitt liv. 
Hon skulle ju aldrig få veta det, 

aldrig, aldrig! Jag sade det till mig 

själv, om och om igen. När jag kom

mit så långt, att jag höll på att prova 

peruken, som jag beställt, var jag så 

säker på framgång, som på att jag 

kunde texten utantill. Jag gick helt 
och hållet upp i min roll. Jag spelade 

inte den lille prästen — vid Jupiter, 

jag var den lille prästen, samma ut

tryck i ansiktet, samma trippande, 
samma lilla kvittrande röst. Och 

första speldagen kom, och jag skulle 

spela i London till sist! 

De talade om för mig att huset var 
packat med folk. Alla de förnäma 

kritikerna var där, alla de fashionabla 

premiär-besökarna. Jag var så ner

vös, att klisterburken skakade i hän

derna på mig, då jag skulle sätta fast 

peruken, men jag blev färdig likaväl 
— alldeles för fort. 

Jag gick ner och väntade. Port

vakten gav mig en liten biljett. O-
lympiska gudar ! Den var från Ma

rion. En vän hade tagit henne med 

sig för att hälsa på mig, och hon var 

på teatern nu. Jag blev så överväldi

gad, så jag trodde hjärtat skulle stan

na i bröstet på mig. Ni vet ju, var

enda en i det här rummet, att ingen

ting annat än ett underverk skulle 
kunna sätta en skådespelare i stånd 

att ändra om hela sitt spel i sista mi

nuten. Jag kunde inte göra det, det 

stod inte i min makt, men till och 

med i det ögonblicket tänkte jag på 

att försöka. Jag sade till mig själv, 

att jag måste försöka det, fast det 

skulle bli min ruin ! Och så kom min 

tur. 
Min första replik gjorde ingen ef

fekt. Jag gjorde mitt bästa •— publi

ken satt iskall; jag såg folket på sce

nen stirra på mig med fasa. Så plöts

ligt hörde jag någon skratta: en gest, 

ett tonfall, någonting jag försökt hål
la tillbaka hade undsluppit mig. 

Skrattet gick mig åt huvudet, jag ha

de dem att skratta om igen ! Jag sade 
till mig sjäv, att jag skulle förklara 

allt för Marion — att hon skulle för

stå, att hon skulle förlåta mig — och 

t. o. m. under det jag sade det, visste 

mitt andra jag, det jag, som inte spe

lade, att det var osanning, och att jag 

höll på att förlora henne. 

Jag kunde inte hjälpa det — skrat

tet berusade mig, jag släppte mig lös 

helt och hållet. Jag visste, vilken av

sky hon måste känna, men auditoriet 

tjöt av skratt åt mig nu. Jag kände 

med mitt eget hjärta hennes skam, 

hennes ångest, men artisten i mig 

drev mig bara på. Direktören fläm

tade åt mig bakom kulisserna : 'Ni 

är stor — ni är gudaboren. Vid alla 

underjordens makter ! Ni gör en stor 

succés av pjäsen Parketten hade 

nästan konvulsioner och galleriet ha

de fått tag i mitt namn. 'Bagot !' ro

pade de efter varje akt, 'Bagot!' Pul-

terney rusade fram och välsignade 

mig på slutet. Hela huset genljöd av 

applådåskor. Det var London ! Jag 

visste, att min lycka var gjord. Men 

tvärtigenom alla grinande ansikten 

tyckte jag mig se den ängel jag hade 

förlorat och fasan i hennes ögon." 

Bagot böjde ned huvudet, han hade 

tappat sin pipa, tårarna droppade ned 

för hans kinder. Vid det här laget 

var han alldeles säker om att han ha

de sörjt henne alltsen den kvällen vid 

sin ensliga härd. 

"Hon skrev till mig dagen därpå 

och bröt", stönade han. "Hon ville 

inte ta reson. Hon sade, att det kan

ske var konst, men det var inte kär
lek." 

''Fick du någonsin se henne mer?" 

frågade vi. 

"En gång", sade han, "åratal efter

åt. Hon hade gift sig med en lant-

junkare med gård och grund och allt 

sådant där. Jag såg henne, då hon 

var ute och åkte med sin lille gosse. 

Hon såg mycket lycklig ut, tyckte jag. 

Kvinnor glömmer ' snart." Efter en 

paus tillade han bittert : "Om någon 
av er, gossar", han tittade på den 

ende författaren i samlingen, "skuW 

ha lust att skriva om tragedien i en 

mans liv, så har ni den där. Ni skuta 

kunna kalla den 'Priset för fraw 

gången'." 
Men vi tyckte alla, att den titel jM 

använt var mera lämplig. 

Slut. 

0 

Fritz hade varit odygdig, och ma® 
ma fann det nödvändigt, att använd 

riset. När tåreströmmen sinat, f"r 

sökte Fritz så småningom 
upprätta angenämare familjef°r 

landen. 
-— Fick mamma också ris 

mamma var liten ? — frågade hafl' 

— Ja, naturligtvis. — 
— Och fick mamma också ris 

sin mor? 

— Ja! 
Fritz rynkade pannan: ^ 
— Jag skulle just vilja ^ 

som först började med de dar 

heterna ? 

f J ̂  ̂  
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Eftertryck tillätes gärna om "Kvin
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Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Göra vi oss reda för vad som nu 

försiggår i Tyskland, för den stäm
ning-sf förtvivlain, hat och raseri, som 
•under trycket av den påtvingade ut

armande freden alltmer griper om
kring sig bland dess folk? 

De sår freden alltjämt slår synas 

mera ondartade än de av kriget vål
lade. 

Hur måste icke allt detta kännas 
för det patriotiska tyska folket — 

Stora områden besatta och myndig

heten lagd i fiendehand. Främmande 

härar trampa fäderneslandets under 

kriget framgångsrikt värjda jord och 

leva i utmanande sysslolöshet kräsli-

ga, medan rikets egna innebyggare li

la nöd. Främmande förhatlig flagg 
vajar över obesegrade tyska fästnin

gar, föres av patrullbåtarne på Rhen, 

•lit under kriget icke ett enda fiende

fartyg nådde. Svarta trupper äro her-
lar i gamla förnämliga tyska kultur
stader, tåga dagligen genom gatorna 
under negermusikens vilda, öronskä-

iande oljud, ett skådespel pittoreskt 
fflåhånda på rätt ort och ställe, men 

här i denna miljö odelat barbariskt 
och avskyvärt, en provokation väckan-

även hos en icke-tysk tanken på 
•>la\ piskan. Under den rådande svåra 

ostadsnöden lägger den främmande 

militären beslag på offentliga och en-
s ilda byggnader, drivande ut ägarne 
e.e_r ^valngsinkvarterande sig hos dem, 
*°!ande sig brett hemmastadda, of

antliga anslag förbjuda landets egna 

,arn biträde till de lekplatser, som 
^ 5lagtagits för de främmande bar-

w
ens åkning, tyska myndigheter åläg-

fiS att 'nre(la och upprätthålla präk-
utstj rda bordeller för de svarta 

CTen:
aterna> vilka, skamlöst, uinder da-

^ a"a timmar i skaror stå väntan-
tanför för att komma in till vita 

Kvinnor. —. 

föröd ai tusencle nålstyng, tusende 

lan°pningkelSer' tUsende blodiSa för0' 

i «n C'e't:a rästän "freden" räckt 
^nart fyraår, 

hg a'|e '' stipulerade svindlande 

füllst" at'est^nc'sl>etaln'n§'arne hava 
Under&ravt landets eko-

Präss a Stalln'ng- De tyska sedel 

kassor"6 UtSlUnga standigt nya sedel 
störta ' P!ngarne sjunka i värde, nej, 
nQm ,eC' utlandsvarorna bliva ge-

valutaskillnadm i språngvis allt 

dyrare, allt oåtkomligare, de inhem

ska stiga jämväl i pris genom de av 

arbetstagarne åter och åter krävda lö-

neförbättringame — prisskruven är i 

snabb och oavbruten rörelse uppåt. 

Hur många hushåll hava väl råd att 

betala 240 mark för ett kg. smör, 200 

mark för ett tjog ägg, 300 mark för 
ett kilo kött ? Vi svenskar "över

sätta" genast dessa summor i vårt eget 
mynt och finna dem billiga nog. Vi 

glömma, att tysken icke kan räkna på 

detta sätt. Han har visserligen fått 

sina inkomster ökade kanske trettio-

faldigt sedan förkrigstiden, men en 

mängd nödvändighetsvaror hava för

dyrats hundrafaldigt och därutöver. 

Vilka oerhörda svårigheter för det 

stora flertalet tyska husfäder att an

skaffa de nödiga medlen till familjens 

uppehälle, vilken hopplös, kraftutsli-

tande uppgift för de tyska husmöd-

rarne att få hushållets debet och kre

dit att gå ihop, att få tillräckligt nä

rande kost på bordet, vilken fruktans

värd situation för alla dem som tidi

gare sammansparat ett större eller 

mindre kapital för ålderdomen och nu, 

när dessa kapital förintas genom det 

fallande penningvärdet, hotas av det 

bittraste armod ! 
Det är mot bakgrunden av dessa 

outhärdliga förhållanden, denna all

männa ängslan, hopplöshet, fruktan 

och desperation man måste se den in

re splittringen i Tyskland, kampen 

mellain republikaner och monarkister, 

de meningslösa politiska morden, 

strejkerna, det växande klasshatet. 

Och även det inom alla samhällsklas

ser stigande sjudande hatet mot den 

gemensamme yttre fienden — Frank

rike ! Varje kännare av tyska dags

förhållanden kan vitsorda, att hatet 

utåt endast är riktat mot Frankrike. 

Icke mot England och Italien, vilkas 

hovsamhet i uppträdandet och förson

liga fredliga hållning man med upp

riktig tacksamhet erkänner. Fienden 
är det oförsonliga Frankrike med dess 

för den tyska nationalkänslan utma
nande uppträdande, dess skadestånds

politik, som förstör Tysklands valu

ta och kredit, driver det mot stats

bankrutt och ruiin, inre sammanbrott 

och kaos.-

Och Frankrike å sin sida förtäres 

av fruktan för det vapenlösa Tysk

land. Vad har det att frukta? Till 

synes intet. Och dock, vem vet? Det 

har förebådats, att nästa krig icke 

skall bli en tvekamp mellan härar och 

flottor utan en kemisternas strid. 
Hur farofylld situationen är har 

den engelske premiärministern Lloyd 

George betygat i ett nu i dagarne hål

let offentligt fredsföredrag: 
"Lägg märke till", yttrade han där

vid, "vad som sker i världen. Natio

nerna konstruera ännu fruktansvärda

re förstörelseredskap än diem vi sågo 
under världskriget. För vad ända

mål? Icke för freden, det är visst. 

Dessa redskap rikta sig icke mot hä
rarne, utan äro avsedda till angrepp 

obefästade städer med fredlig be-
Med deras hjälp skall man 

dräpa, förgifta, lemlästa, bränna till 

döds försvarslösa människor. Över

allt samla uppstående konflikter nya 
mängder sprängämnen : avund, ovilja, 

misstänksamhet och fruktan, framför

allt fruktan, denna den farligaste av 

alla sinnesstämningar. — Vad jag har 
sett av kriget har föranlett mig att 

lova, att j ag med hela min energi skall 

förhindra att mänskligheten åter skall 

(Eftertryck förbjudes.) 

Skolreformen 
och flickorna. 

Av Lektor Jenny Richter Veländer. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Skolkommissionens förslag att om

lägga hela vårt undervisningsväsen 

till enhetsskoleorganisation lovar en 

ljusning i flickornas lott, så vitt som 
högre utbildning och bättre uppfost

ran är ett gott. Utgående från prin
cipen, att staten skall leda ooh kon

trollera nationens skolväsen, ansvara 

för dess ekonomi och tillförsäkra all 
ungdom, kvinnlig såväl som manlig, 

lika möjligheter "att få den utbild

ning, som den individuella utrustnin

gen medger, och som medborgarska

pet förutsätter som nödvändig", öpp
nar S. K. för flickorna alla möjlig

heter, som den ger gq'ssarna, men 

Beundran eller 
kärlek? 

behöva genomgå krigets oväder och 

eld, dess brottslighet, avskyvärdhet 

och smuts." 
Dessa ord båda dock gott för den 

förestående sammankomsten mellan 

Englands och Frankrikes premiärmi

nistrar, vid vilken skall debatteras den 

franska skadeståndspolitiken, närmast 

med anledning av den planerade mili

tära aktionen mot Tyskland, om detta 

ej kan betala sina den 15 aug. förfall

na skadeståndsbelopp. Kanhända skall 

det lyckas Lloyd George att förhindra 

denna aktion, vars hela världen förö

dande följder icke kunna överblickas. 

Engelska regeringen har i den all

männa skadeståndsfrågan utfärdÄt 

ett uppseendeväckande aktstycke av 

innehåll att England skulle vara be

rett att avsäga sig alla anspråk på 

tyska skadeståndet och jämväl av

skriva sina fordringar hos de allie

rade, om detta avstående från egna 

fordringar inginge såsom ett led i ett 

allmänt arrangemang för hela frå

gans lösning. Då Amerika emeller

tid vill ha betalning för sina fordrin

gar hos England, är detta land nöd

sakat att indriva sina fordringar hos 
Frankrike och övriga gäldenärer. — 

England är skyldigt Amerika 900 

milj. pund, under det att dess for
dringar hos de allierade uppgå till 

1,834 milj. pund. En möjlighet finns 

ju att Amerika för att bringa reda i 

världens förstörda finanser skall va

ra benäget för en avskrivning av sina 
engelska fordringar. * Detta skulle i 

sin ordning framtvinga liknande ef-

pa 
folkning. 

tergifter ifråga om övriga interallie-

rade skulder. 
Utom den tyska frågan är veckans 

viktigaste utrikespolitiska händelse 

Greklands beslut att söka sätta sig i 

besittning av Konstantinopel. Grek
land och Turkiet befinna sig alltjämt 

i krigstillstånd med varandra, ehuru 

de så ytterligt sällan slåss att den 
övriga världen glömmer bort deras 

mellanhavande och därför yrvaken 
mottager en så uppseendeväckande ny
het som den nu senast meddelade. Vad 

som ligger bakom beslutet om Kon
stantinopels besättande är icke med 

visshet känt. I den turkisk-grekiska 
striden hava de engelska sympatierna 
hittills varit på Greklands sida — kan
ske de äro det ännu — och Frankri
kes på Turkiets. 

med livlig uppfattning av det revo
lutionerande i detta förslag, söker 

den "skynda långsamt" och låter de 

nya skolformerna växa upp i så nära 

anslutning som möjligt till de nuva
rande. 

I decennier ha våra flickskolor en

samma måst bära ansvaret för Sve

riges kvinnokultur och ha gjort det 

på ett lysande sätt i trots av sitt be
roende av subjektivt godtycke, initi

ativ och pekuniärt understöd och sina 

lärjungars terminsavgifter. Dessa 

skolor ägas nämligen av privata per
soner, föreningar,, stiftelser, aktiebo

lag, alla dessa vanligen i egendomligt 

samaAete med myndigheter och kor

porationer, och ett antal — sakna ä-

gare. Fungerande styrelser äro bro

kigt sammansatta, somliga visserligen 

Obefintliga, många kompletterande 
sig själva ( !) Materiellt är således 
fredrika Bremers skola mycket illa 

rustad, ideellt hör den till de främsta 

av alla länders institutioner för flic

kors uppfostran — tack vare sina lä

rarinnors kärlek till kallet och offer

villighet. 
I flickskolan av A-typ ger S. K. 

den tillfälle att förtbygga på den 

gamla ideella grunden men tillförsäk

rar den tryggad ekonomi. Den har 

att utveckla det specifikt kvinnliga 

och är befriad från examina. Där

vidlag har alltså S. K. skattat åt den 

gängse föreställningen, att flickorna 
äro för veka att tåla den strängare 

psvkiska disciplinering, som examens

besvär nödvändiggöra. Reservations

vis har framkastats tanken, att även 

gossar böra njuta samma välvilja, 

men den har icke vunnit någon an

klang. Särundervisning för gossar 
skall besörjas i 9 gossgymnasier och 

3 gossrealskolor, men de skola tyd

ligen icke mildra utan skärpa for
dringarna på gossarnas intelligenta 

arbete. 
I samband med ett. flickläroverk in

rättas en B-skola för flickor, men 

med undantag för nu nämnda insti

tutioner skola alla skolor vara bered

da att ta emot flickor, nämligen 40 
samgymnasier, och 103 samrealskolor, 

och dessutom äro av 32 flickskolor av 

B-typ 17 förlagda vid högre samläro
verk och 14 vid samrealskolor och 

flickskolor av C-typ vid 29 läroverk. 

Samskoleidéen är således genomförd 

i den utsträckning, att av beräknade 

22,500 skolflickor cirka 6,500 under

visas i särskolor. 
Enhetsskoleorganisationen presen

terar sig således som en utomordent

lig mångfald på den kvinnliga ungdo

mens skolprogram. Man har en käns

la av att de manliga händerna funnit 
det brydsamt att modellera den mju

ka leran men däremot med lätthet av 

gossarna knådat några få typer. När 

därtill lägges, att organisationsplanen 
även upptar statliga försöks- och 

komplementsläroverk samt under vis
villkor statsunderstödda privata 

Jag tror, skriver Dorothy Ditt, en 
amerikansk författarinna, att kvin
nor värdera beundran mer än något 

annat i världen. Beundran, detta är 

vad de hungra och törsta efter från 

vaggen till graven. Utan överdrift 
kan sägas, att beundran är en abso

lut nödvändighet för kvinnan. 
Beundrad är kvinnan lycklig, sak

nade hon så allt annat. Utan beund

ran ledes hon vid livet, går hon så,— 

i siden och sammet. 
Själv tror kvinnan att vad hon å-

stundar är kärlek, men det av kärle

kens väsen som är hennes hjärta kä

rast är lovprisandet. 
Den lycklige älskarens ros är hen

ne en söt och härlig lukt ; med giriga 
öron insuper hon hans honungsljuva 

ord, och därför att hon i evighet 

skulle kunna lyssna till detta, tror 

hon, att hon älskar honom. Hon tror 
att hennes hjärta är rört, när det i 
själva verket bàra är hennes fåfänga. 

Själva förstå kvinnorna ej att kärle

ken kommer först i andra rummet, 
men i alla fall förhåller det sig så. 

Man behöver inte äga profeterandets 

gåva för att förutse vad svar den 

man skulle få, som sade till en kvin

na : 
Min kära vän, du är en mycket 

ful liten flicka, ditt hår saknar glans 

och dina ögon är som brända hål i 

en flit. Din figur är som den vore 

skuren ur papp, du har ingen hy att 
tala om och ej heller är du så över 

sig intelligent. Men du är god som 
guld och älskvärd och flitig och just 

en hustru för mig. Vill du bli min?! 

Skulle inte hans "kära vän" räta 

på sig och säga : 
— Ni förolämpar mig. Ett ord till 

och jag ropar på pappa. 
Likaså belysande och bekräftande 

satsen, att det är beundran och inte 

kärlek kvinnor åstunda, är de gifta 

kvinnornas ställning till sina män. 
En kvinna, vars man arbetar sig till 

döds för att göra livet angenämt för' 
henne, känner sig olycklig, förbisedd 

och försummad, därför att han slutat 

upp med att säga henne artigheter. 
Detta begär efter beundran, som 

den äkta mannen är alltför upptagen 

eller rätt och slätt ouppmärksam för 
att skänka henne, är kanske grundor

saken till de flesta husliga tragedier. 

En man gifter sig med en kvinna och 

tar för avgjort att hon, utan vidare 

ordande om saken, vet att han älskar 

och beundrar henne. Men sådan är 

inte kvinnan. Hon längtar efter lov

sånger, som blomman efter vatten. 

I vårt sorgliga liv finns väl ingen
ting sorgligare än att det finns mil

joner hustrur som hungra efter en 
smula beundran, lite beröm av sina 

män,, utan att dessa ha en aning där
om. 

Det finns naturligtvis undantag, 

men i stort sett förhåller det sig lik
väl så, att ingen musik är ljuvligare 

i en kvinnas öron än lov och pris av 

henne själv, att hon begär beundran 
mer än kärlek och slutligen att hon 

värdesätter "kärlekens styrka efter de 

uttryck den tar sig som beundran. 

sa 
skolor, måste man livligt hoppas, att 

gränsen för rörlighet därmed är nådd, 
samt att en förnuftig opinion främ
jar koncentrationen i högre grad än 

S. K. Många statliga skoltyper för 

en liten ungdomsskara på ett 50,000-

tal hotar med en av tvenne faror: 
antingen en för ett litet folk orimligt 

betungande skolbudget eller så torfti

ga ekonomiska förhållanden, att man 

måste nöja sig med för låg kvalitets
grad. I det senare fallet kan staten 

icke hindra, att privata företagare an
ordna undervisning för de ungdomar, 
som icke nöja sig med denna kvali

tetsgrad, och därmed berövar sig själv 

kapacitet att sörja för och kontrol
lera att dess ungdom får den utbild
ning, som medborgarskapet förutsät

ter som nödvändig. 

Anm. : A-skola 8 kl. direkt på folkskola. 
B-sk. 3 kl., byggd på realskolans kl. 3, 
C-sk. i kl., byggd på realskola. 

Personlig 
magnetism. 

Vad är personlig magnetism? Vi 
begagna uttrycket i många förbindel
ser ; men ingen av oss vet precis vad 
vi mena med det. Magnetismen har 
otvivelaktigt något att göra med vilje
kraften, men i vilket förhållande 

dessa två stå till varandra är ej gott 
att säga med bestämdhet. 

Allt vad vi kunna säga är att det 

existerar en kraft, som utstrålar från 
vissa personer i större eller mindre 
grad och som synes verka direkt på 

själen hos de människor, med vilka 

de sammanträffa. Det är en mora
liskt indifferent kraft, som i lika 

grad utövas av goda och dåliga män
niskor. Ibland är den förenad med 

den intellektuella styrka som överty

gar, den moraliska skönhet som väc
ker vördnad, den sympati och insikt 

som vi se upp till. Ibland åter upp

träder den fullkomligt skild från det, 
som är gott och sant och skönt. 

Det har sagts att många av de mest 
framstående amerikanska miljonärer
na aldrig skulle kunnat skapa sina 

förmögenheter utan sin personliga 
magnetism, d. v. s. i detta fall deras 

förmåga att vinna människor för sig. 
Emerson, som kände sina landsmän, 
säger : "Det finns snillen i handel 

lika väl som i krigskonst, politik och 

diktkonst, och anledningen till att 

den eller den röner framgång i livet 

kan icke definieras. Det ligger i indi

viden själv, det är allt vad man kan 

säga därom". 
Men frånsett stora och framståen

de personligheter. Vilken oerhörd 

faktor är ej den personliga magnetis
men i det enskilda livets förhållan

den ! I viss mening finnes intet, soin 

är mera värdefullt att äga. I fall en 
ny läkare eller advokat eller präst 

gör ett gott intryck på oss, säga vi 
ej till våra vänner att vi finna ho
nom så och så duktig eller utmärkt. 
Vi säga endast instinktmässigt : "Han 
tyckes vara en präktig människa", och 
mena oftast därmed att han är mag
netisk. Detta hindrar icke att han är 
allt vad man för övrigt kan tänka 
sig, god eller dålig, undantagandes 

kanske en dummerjöns. 
Mycket av det vi kalla att komma 

fram i livet beror nu för tiden av 
personligheten, och det finnes inom 

alla samhällsklasser personer, som 

göra inlryck, och andra, som ej gö

ra det. Man kan nästan vara säker 
på att den eller den gossen kommer 
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att bli något ; ty alla komma ihåg 
honom. När vi se tillbaka på vårt 
liv är det förvånande att lägga märke 
till hur många vi i det närmaste glömt 
av de talrika människor, vilkas vägar 
korsat våra. Deras gestalter ha för
svunnit i en dimma. Men så finnes 
det andra, som vi levande erinra oss 

utan att kunna angiva någon be

stämd orsak därtill. Vi träffade dem 
kanske till och med sällan, och lik

väl träda deras bilder fram för vårt 
minne med samma klarhet, som da 

vi första gången sågo dem. Det är 
icke alltid folk, som uträttade så 
märkliga ting, att vi därför måste 
minnas dem, eller som förekommo 

oss så framstående. En människas 
ställning och handlingar äro ingen 

tillförlitlig måttstock för hennes be
tydelse. Vi kunna på det hela taget 

ej bestämt säga varför vi minnas dem 
så väl, vi komma endast tillbaka till 

den amerikanske filosofens ord: ' Or

saken ligger i själva människan". 
I sällskapslivet är magnetismen en 

kraft, som man alltid måste räkna 

med, men det är en kraft, som ej kan 
mätas utan vidare. Det är ej lätt ens 

för en erfaren världsmänniska att 
med bestämdhet förutsäga huruvida 

en person skall göra lycka i sällskaps
livet eller ej. I fall ett dussin män
niskor, som sammanträffa i ett hus, 

skulle rösta om vilka som voro de 
tre angenämaste gästerna skulle re

sultatet av omröstningen den första 

och den fjärde aftonen, de råkades, 

sannolikt bli mycket olika. Tillfäl
ligheter i utseendet, hållning och kon-

versationssätt kunna utöva sitt infly
tande på utgången av en dylik tävling, 
men i nio fall av tio är det magnetis
men, som bestämmer vilken som skall 

avgå med segern. 
Men är den personliga magnetis

men i sig själv oförklarlig, så förkla

rar den åter genom sin tillvaro mån

ga underliga företeelser. Den är det 
okända något, som ligger till grund 

för allt det oförtjänta anseende och 

alla de skenbarligen grundlösa tradi

tioner, vi påträffa. Vi känna ingen 

mera tröttande eller frånstötande läs
ning än en rad levnadsbeskrivningar 

över helgon. Och likväl framkalla 

blotta namnen på många av dessa hel

gon hos romerska katoliker en brin

nande och uppriktig andakt. Ligger 

icke orsaken härtill i den magnetism, 
som gav deras personligheter ett så 
framstående rum i kyrkan, och vars 

doft ännu omgiver hågkomsten av 

dem och ger dem makt över deras 

tillbedjares hjärtan? Det är denna 
okända makt, som upprätthållit deras 

inflytande genom tiderna, och som 
ännu gör sig gällande i trots av 

dumma sagor och meningslösa under
verk och de triviala berättelserna 

om armod och fasta, som vanpryda 

och i många fall kunna sägas helt och 

hållet utgöra deras biografier. 
Och vända vi oss från helgonen 

till världsmänniskorna, så finna vi 

i historien må*ga romantiska namn, 

som intaga en långt mera framtra-

dande plats, än de på grund av sin 

verkliga betydelse äro berättigade 

Aktiebolaget  
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till. De hänledde människornas upp
märksamhet på sig och fortsätta att 

göra det. Vi tro, att det ännu i den 
dag som är, finnes skottar, som lidel

sefullt försvara Maria Stuarts ka

raktär, icke därför att de äro okun
niga om hennes historia, utan därför 

att de äro vanmäktiga gent emot hen
nes minnes fortlevande magnetism — 
som i livstiden satte henne i stånd 

att avväpna och förtrolla varje man 
och kvinna, som kom under hennes 

personliga inflytande. 
Oaktat magnetismen ej står i nå

got nödvändigt sammanhang med in
tellektuella och moraliska egenska

per, förstärker den dock i utomor
dentlig grad värdet av dessa egen
skaper. Och lika visst som det goda 

är en starkare makt än det onda, li 
ka visst som visdom är starkare än 

dårskap, lika säkert är det att när 
personer med framstående moralisk 

karaktär och stor intellektuell begåv
ning därmed förena den magnetiska 

egenskapen, skola de vara i stånd att 

vrida världen på dess gångjärn. 
Vi ha säkerligen alla kom

mit i beröring med människor, 

vilkas personlighet i hög grad 

givit lyftning åt deras ord. Vi 
trodde först att deras ord hade över
tygat oss och insågo vilken oerhörd 

roll deras personliga magnetism spe

lade i vår omvändelse till deras be

traktelsesätt, när vi sökte att ge fort
satt avlopp för deras vältalighet till 

indra ochl funno! vår åhörarkrets 

fullkomligt oberörd därav. 
Det är något visst mystiskt med 

det, vi kalla personlighet; men det 

år den starkaste makt i världen. De 

största och mest vittomfattande, idé
er, de stora reformationerna, revo

lutionerna och religiösa rörelserna 

utgå från stora personligheter. Den 
västerländska civilisationens historia 
är en slags apostolisk succession. 

Stora mäns övertygelser ha större 

vikt än deras argument. De behärska 

sina åhörare mera än de övertyga 
dem. De äro ett levande förkropps

ligande av sina teorier. Efter deras 
död får det ej dröja allt för länge 

innan deras teorier åter framträda i 

ett dylikt levande förkroppsligande, 

ty måste de svalna i böcker, bli de 

snart endast döda bokstäver. Vad vi 
kalla nya idéer är oftast ingenting 

annat än gamla idéer, som passerat 

genom ett snille och som därigenom 

på nytt blivit laddade med livselek

tricitet. 

Drottning Victoria 60 år. 
I morgon den 7 augusti ikläder sig allt Sveriges land fästlig 

flaggskrud till hyllande av landsens moder, Drottning VICTORIA, 
som denna dag fyller sitt 60:de levnadsår. Under skiftesrika år, 
under dagrar och skuggor har den tid förlupit sedan för nära 
fyrtioett år tillbaka Sveriges konung, dåvarande kronprinsen hem= 
förde sin gemål, prinsessan Victoria av Baden till sitt nordiska 
arvland. Den folkhyllning, som härvid brusade emot den unga 
kronprinsessan, och som då var ett uttryck för nationens förhopp= 
ningar och förväntningar, skall nu fyrtioett år senare stiga lika 
stark och mäktig emot henne, men nu med de infriade för hopp= 
ningarnas och förväntningarnas djupa värme. De höga dygder, 
den hjärtats godhet, den unga fustinnan medförde till sitt nya 
fosterland hava där blommat upp med gärningens rika välsignelse. 
Otaliga äro de filantropiska företag, som hos landsens moder fun= 
nit stöd och värn. När därför Sveriges folk ville söka ett uttryck 
för sin samfällda hyllning till drottningen på den stundande hög= 
tidsdagen, kunde denna näppeligen finna en lyckligare form än 
den subskriberade gåvans, varigenom ett nationellt bidrag ställdes 
drottningen till förfogande vid utövandet av hennes rika och 
mångsidiga välgörenhet. 

Få tider hava så väl som vår varit i behov av den stora, o if er= 
villiga och klarseende behjärtenheten, och få länder hava i detta 
fall fyllt sitt värv ärorikare än vårt eller haft ett vackrare före= 
döme än Sverige i sin drottning. Själv ej skonad från djupa sorger 
under den förhärjande tid, som övergått världen, har hennes 
varma hjärta funnit förståelsens tysta vägar till andras lidande för 
att lätta deras bördor. Det är denna kärleksrika sådd som spirat 
upp och blivit till kärlek igen i vår nations medvetande. Det är 
genom denna, det svenska folkets tillgivenhet under de gångna 
åren helt vunnits, vilken nu på den ingående högtidsdagen tager 
sig uttryck i nationens varma och samfällda välgångsönskningar. 
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Mödrarnes arbete 
utanför hemmet. 

En fråga som väntar på sin lösning. 

De stegrade levnadsomkostnader

na, förorsakade dels av tidsförhållan
dena, dels, och ej i obetydlig mån, av 

de inom alla samhällslager växande 
kraven på förbättrade levnadsvillkor 

driva i ökad utsträckning även hus-

mödrarne ut i förvärvsarbetet. Deras 

kontanta bidrag till hushållet gör hus
faderns ofta tunga försörjningsbörda 

lättare och höjer väsentligt hemmens 

levnadsstandard. 

Men saken har även sin frånsida. 

En alltför stor arbetstyngd kommer 

härigenom att vila på kvinnan, som 

har att fylla icke blott sina husmo
derliga plikter utan även de stora 

krav yrket ställer på henne. Och vi
dare ! Ett hem, från vilket modern 

av sitt förvärvsarbete hålles borta en 

betydande del av dagen, blir för bar

nen icke ett hem i detta ords hela 

omfattning, den tillflyktsort där de 

känna sig hägnade och skyddade, och 
där deras utveckling försiggår under 

Toalettsilver 
Handgjord tillverkning 

JC.Tbicljsnsan 
Hovjuvelerare 

Östra Hamng. 41. Göteborg. 

Från kvinnovärlden. 
Internationella förbundet för kvinn

liga akademiker har för första gån
gen sedan förbundets stiftelse utdelat 

sitt årliga stipendium, 300 pund Ster

ling, vilket tilldelats d:r Hanna Rydh-

Schnittger, Sverige. D:r Rydh har 

för avsikt att i Frankrike studera 

den franska geologien, speciellt fran

ska stenåldern. 
* 

England har i dagarne fått sin för

sta kvinnliga advokat i miss Ivy Willi

ams, den första av de vid engelska 

universitet inskrivna sju kvinnliga ju
ris studerandena, som absolverat sin 

examen. 
* 

I de flesta länder stipulera äkten-

skapslagarne, att kvinnan vid gifter
mål antager mannens nationalitet, 

även om denna är en annan än hen

nes verkliga. I många fall är detta 

förhållande kanske likgiltigt för ve

derbörande kvinna, men å andra sidan 

finnes det helt säkert många kvinnor, 

för vilka fråntagandet av den egna 

nationaliteten innebär en verklig och 

smärtsam förlust. 
Det har också länge varit ett av 

kvinnorörelsens önskemål att åt kvin

norna förvärva rätten att vid gifter

mål med utländingar bibehålla sin na

tionalitet. Frågan är f. n. aktuell i 
England, Frankrike och Amerika, där 

lagförslag i denna riktning framlagts. 

Amerikanska senaten har för sin del 
just nu i dagarne godkänt reformen, 

för vilken de amerikanska kvinnliga 

sammanslutningarne bedrivit en ener

gisk och framgångsrik propaganda. 

För vårt land gäller fortfarande be

stämmelsen, att den gifta kvinnan 

skall dela icke blott sin makes stånd 

utan även hans nationalitet. 

moderns personliga övervakande och 

ledning. 

Dessa olägenheter äro, om icke 

fullständigt borteliminerade, så dock 

mindre framträdande i de medel
klasshem, där husmodern är verk

sam ute i förvärvslivet. Det finnes 

där vanligen en duglig tjänarinna an
ställd, vilken genom sitt handläggan

de av de husliga sysslorna åtminsto

ne delvis befriar husmodern från om
sorgen om dem, och gör det möjligt 

för henne att ägna större delen av 

den tid, yrkesarbetet lämnar henne 

övrig, åt ett personligt umgänge med 
familjen, ofta i större utsträckning 

än vad som är möjligt för många av 

de husmödrar, som hava sin verksam

het uteslutande inom hemmet, men 

vilka, i saknad av tjänare, se hela sin 

tid beslagtagen av husliga omsorger. 

Barnen få på så sätt gottgörelse för 

de av dagens timmar, som modern 

av sitt yrkesarbete hålles skild från 

dem. 

Någon dylik* motvikt finnes emel

lertid icke inom arbetarehemmen, där 

de påpekade olägenheterna därför 

med hela sin styrka göra sig gällande. 

Hustrun går till sitt yrkesarbete 

tidigt på morgonen och återkommer 
först sent på eftermiddagen. Man ser 

hemmet sådant det under tiden står 

— ostädat, kallt och, utan modern, 

tomt och ödsligt. Det är icke en 

lycklig tillflyktsort för barnen —- då 

hägrar gatan med sitt brokiga liv, 

sitt människovimmel, sina lekande 

barnflockar som något mycket bättre 

och roligare, och det blir också där 
de tillbringa sin tid, dess lärdomar de 

inhämta. När så modern slutligen 

återkommer till hemmet, ligger det 

ogjorda, hopade husliga arbetet och 

väntar på henne, rengöring, matlag

ning, tvätt, sömnad o. a. Allt detta, 

lagt till det ofta tunga dagsarbete, 

hon redan utfört i sitt yrke, innebär 

en given överansträngning av natur 

att i förtid slita ut henne och under

gräva hennes hälsa, varjämte det 
hindrar henne att i önskvärd omfatt

ning ägna sig åt barnen. Hon har 
icke tid för dem, de husliga bestyren 

lägga beslag på henne, uttröttad sorn 
hon är och med ett övermäktigt ar

bete framför sig, är det förklarligt, 

om hennes tålamod sviktar och hon 
känner det som en lättnad, när bar

nen åter på gatan söka den trevnad 

hemmet icke förmår skänka. 
Lärarepersonalen vid våra folksko

lor kan berätta hur verkligt förödan

de arbetarhustrurnas förvärvsarbete 

utanför hemmet går ut. över deras 
barn, hur försummade dessa bliva, 

hur bristfälligt eftersedda, hur psy

kiskt anfrätta av vad gatan lär dem. 
Det har också såväl från detta som 

från andra håll, där man intresserar 

sig för den uppväxande arbetarung-

domens väl, höjts starka röster för 
att mödrarne inom den arbetande 
klassen skola befrias från försörj

ningsarbetet för att bevaras åt hem

men och barnen. Denna lösning av 

frågan innesluter dock betydande o-
lägenheter. Hur många arbetarehem 

skulle icke, om de berövades • hust
runs kontanta bidrag, vunnet ute i 
arbetslivet, se sin ekonomiska ställ

ning väsentligt försämrad och, till he
la familjens förfång, tvingas ned till 
en lägre levnadsstandard med sämre 

bostäder och kosthåll. Frågan har ju 
också en nationalekonomisk inne
börd.. Huvudparten av de kvinnor 

det här gäller äro verksamma inom 

industrien och utföra ett produktivt 

arbete av betydande värde, som lan

det icke har råd att förlora. 
Dessa nackdelar, vilka ligga i täm

ligen öppen dag, hava föranlett, att 

man sökt även en annan lösning. Man 

har sålunda tagit till orda för en om
läggning av arbetarehemmens hus

hållning från enskild till en gemen

sam, kooperativt bedriven. Man på

pekar hur opraktiskt det måste an
ses och vilket oerhört slöseri med tid 

och arbetskraft det t. ex. är att i en 

hyreskasärn, där ett hundratal arbe
tarefamiljer hundra husmödrar 

skola i var sitt kök tillreda maten åt 

de olika familjerna. Genom en ge-
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mensam hushållning i därför särskilt 
inrättade lokaler skulle procedura 

betydligt förenklas och hela arbetet 
kunna utföras av ett fåtal personer, 
varjämte avsevärda ekonomiska, för
delar skulle vinnas genom i storsskal 
la gjorda billigare inköp. Det faller 
av sig självt att i en sådan koopera

tiv. hushållning möjlighet skulle före
finnas för många andra anordningar 

till gemensam nytta, t. ex. sådana för 

omvårdnad och tillsyn av barnen un

der mödrarnes frånvaro från hem

met. 
Antagligt är också, att den förelig

gande frågan kommer att lösas på 

denna väg, vilken synes vara den en

da praktiskt framkomliga, men icke 

desto mindre kan även mot denna 
lösning tungt vägande invändningar 

göras såsom synes av den art. vi med 

benäget tillstånd hämtat ur den an

sedda tyska kvinnotidningen D'f 

Frau" och under rubriken "Familje

hushåll eller hemmens centralisering 

återgiva på annan plats i dagens n.t 

GLÖM EJ, ATT DEN 27AUGUSTI 
AVGÖRES DIN PERSONLIGA FRIHET 
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I Vita 
I slottsskogen 
8 MUSIK VARJE AFTON j 
I av en avdelning ur 
j GSteborgs Symfoniorkester. 

^Var lunchar mans, 
bäst? 

Aggers Sommarterass 

Konditori - Restaurant, Kars-
gatan 13, 1 tr. Tel. 107 79 

Stora Teaterns Restaurant 
tuftiqaste och soalaste i staden 

Tel. 3273 

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
seruering. 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers ITleeths, Thesalong 

Familjehushåll 
eller centralisering. 

Av Else Wex. 

En bok 
som bör bliva välkommen bland 

husmödrarne är »Hemmets Varu* 

kalender», av vilken ett ex. funnit 

vägen till vår red. Man finner i 

densamma en mängd upplysningar 

och praktiska råd ifråga om varu« 

inköp för hushållet och hemmet. 

Kalendern innehåller även en just 

nu när sommarsolen farit illa med 

alla färger nyttig kurs i hemfärgning 

med de bekanta utmärkta Nadco* 
färgerna. 

Stora passioner äro för stora 

själar, och stora händelser kunna 
uppfattas, endast av dem, som stå i 
nivå med desamma. 

* 

Det är löjligt att uppdela männi
skor i goda och onda. De äro antin
gen angenäma eller tråkiga. 

Oscar Wilde. 

Med det mångdubbla försvårandet 
av hushållens skötsel, bristen på hjälp 

etc. och det stegrade behovet av hust
runs bidrag till familjens försörjning 

ökas bemödandena att få till stånd 

en centralisering av hushållningen. 
Emellertid är ooh förblir problemet 

alltjämt lika olöst som förut. Ännu 

är kvinnan på många sätt så bunden 
och ofri, och förvärvsarbetet så föga 

elastiskt, så föga inställt på kvinnans 

deltagande däri, att en i någon mån 
allmängiltig lösning av frågan ej kan 
åstadkommas. Likväl är det nödvän

digt, att åtminstone en allmän opinion 
skapas för lösningen av moder

skap och förvärvsarbete i form av 

familjehushållens upplösning genom 
centralisering av samtliga hushåll, el
ler bör man under alla omständigheter 
hålla fast vid familjehushållet, t. o. m. 
fastän av denna förening alltid följer 

en nedsättning av kvinnans husliga 

arbetsförmåga och ett påbördande av 

dagliga plikter, som genom alla tek
niska hjälpmedel väl kunna, underlät
tas för henne men ej helt avlyftas? 

Svaret kommer att bero på, om 

man tror, att familjehushållet inne
bär något mera än blott det att med-
lemmarne underhållas med de ting, 

som absolut höra till livets uppehälle 

och nödtorft, det beror på huruvida 
familjehushållet är ett slags hjälp, 

representerar något, som ej kan und

varas för äktenskapets och familjens 

bestånd. 
Om man i familjelivet ser "den 

högsta och innerligaste formen av 

mänskligt samliv", är genomträngd av 

den övertygelsen, att familjen är be

stämd att vara "den viktigaste vård
anstalten för det inre livets alla kraf
ter", så vill man undvika allt, som 

skulle kunna leda till familjebandens 

lösande, och därtill hör även hushål

lens centralisation. Ännu starkare bli

va dessa betänkligheter genom erfa
renheter från industrien, där det re

dan visat sig, att mannens ställning 

till familjen blivit betydligt lösare ge

nom kvinnans bidragande till försörj
ningen. Att upplösa hushållet skulle 
betyda ännu ett steg på vägen till 

denna mannens emancipation, under 

det dock i stället allt bör göras för 

att höja och stärka hans ansvarskäns

la gentemot hustru och barn. 
Det är inte betydelselöst, huruvida 

de dagliga måltiderna tillredas av 
"mor" eller hämtas från centralköket» 

inte en gång om maten i senare fallet 

skulle kunna vara väl så billig och 

god som den hemlagade. Det är här 
även fråga om ideella värden: den 

kärleksfulla omsorgeh, familjetradi

tioner o. s. v. Duktiga arbetarhustrur, 
som under årtionden levat skilda från 

hemorten, bevara på detta sätt åt sin 
familj en bit av sitt barndomshem. 

Varje rätt, som "brukade lagas där

hemma" hjälper till att uppliva min
net av barndom och hem, och häri lig

ger ett stycke hembygdskultur, som 

man ej skulle vilja vara förutan. Ojm-
sorgen om familjehushållet stärker 

kvinnans hembildande förmåga. Hon 
ger åt hemmet den helt personliga 

prägel, som särskiljer det från alla 

andra, detta som inger man och barn 
en trygg känsla av den för yttervärl

den slutna husliga gemenskapen 

("husvärmen"). Frågan, om kvin
nans övriga redan omnämnda husliga 

arbete kan undvaras, måste väl i de 

flesta fall besvaras med nej. Man 
kan tänka sig, att hos andligen högt
stående människor den andliga luft; 

som bildar hematmosfären, kan ut
strömma från kvinnans personlighet 

allenast, men genomsnittsmannen 
kommer nog aldrig att nöja sig utan 

hustruns personliga omsorg i rent ma

teriella saker, och med denna gamla 

tradition måste vi räkna. 

Då alltså åtskilliga svårigheter skul
le uppstå genom familjehushållets 

upplösning, är det ej mer än rättvist, 

att samhället söker bereda kvinnan all 
möjlig lättnad från den börda, som 

föreningen av hushåll och yrke på
lägger henne. Därtill skulle i främsta 
rummet höra, att staten och folkhus-

hållningen ej blott tålde kvinnan som 

medarbeterska utan fullt medvetet 

ställde det så, att kvinnan och mo
derns krafter kunde helt utnyttjas för 
hennes tvåfaldiga gärning. Detta 
skulle betyda, att tillträdet till alla de 

yrken, som äro lämpade att förena 
förvärvsarbete och moderskap så 

mycket som möjligt underlättades för 

kvinnan, och vidare att elastiska be
stämmelser skapades, som skulle sät

ta kvinnan i stånd att lämna förvärvs

arbetet till en tid, då detta vore nöd
vändigt för utövande av moderska-
pets plikter med tryggad utsikt till 

att återfå arbetet längre fram. 

I trots av all vår tids flykt från 

hemmen förbliver dock kvinnans skö

naste och djupaste lycka, moderska-

pet, innerligt förbunden med skötan

det av . familjehushållet. Det måste 
beredas plats för moderskapet i vår 

folkhushållning, om vi ej skola gå un

der som folk. 

I vår allt schematiserande tid mås

te här,, som sagt, uttänkas en tänjbar 
formel, som möjliggör ett kvinnaris 

tillfälliga avskiljande från förvärvs

arbetet ej blött för moderskapstiden 

i trängre mening utan även för den 
tid, som fordras för att sköta det 

späda barnet. Ingen barnkrubba el

ler Kindergarten kan för den lilla er

sätta det egna hemmet, naturligtvis 
under förutsättning, att det är fråga 

om ett verkligt hem och en förstån

dig mor. Men ännu högre än förde
len för barnet måste man i detta fall 

uppskatta det sedliga inflytandet på 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Victor Swenson & C:o 
Manufaktur- & Kappaffär 

35 Kungsgatan 35. 

KAPPOR,  DRÄKTER &  
KLÄDNINGSTVGER. 
Stort och välsorterat lager av 
Kläden, Scheviot, Siden m. m. 

för Kappor och Dräkter. 

föräldrarna, framför allt i form av 

stärkt ansvarskänsla. Glädjen över 
den lille, de offer, som måste göras 

för hans skull, äro starka makter, 

söth ej kunna undvaras för männi
skornas sedliga uppfostran. 

Naturligtvis måste vid allt detta 
förutsättas, att det är fråga om fa

miljer, som tillhöra den bättre arbe 
tafklassen, och vilkas bostad och öv

riga levnadsförhållanden möjliggöra 
ett lyckligt familjeliv. Då omstän

digheterna äro sådana, att ett hem i 

denna mening ej existerar, så måste 

med all makt arbetas på att få denna 
grundval till stånd och därmed för

sta möjligheten till utveckling av 
kvinnans hembildande förmåga, som 

utgör kärnan i alla de säregna vär
den, som tillhöra familjelivet. 

Å andra sidan kan även kvinnans 
arbete underlättas utan att familje

hushållet upplöses. Man kunde t. ex. 
tillförsäkra henne möjligheten att er

hålla en yrkesutbildning, som på för

hand tar den dubbla uppgiften med i 
räkningen, och varigenom varje flic

ka meddelades alla de kunskaper och 
färdigheter, som sedermera så ofant

ligt mycket underlätta en rationell 
hushållning. Vad som här på detta 

område inbesparas i utbildningskost

nader, kommer längre fram att hun-
drafalt förslösas i fråga om folkets 

kraft och hälsa, och de värden, som 

stå i samband med nationalekonomi
en. 

Husmoderns arbete skulle också 
kunna underlättas genom tillgång till 

födoämnen, som vore beredda för så 

omedelbar användning som möjligt. 

Om husmodern kan få köpa rengjor

da grönsaker, skidfruktspreparat, 

konserver av alla slag, då äro med 

tillhjälp av gas, koklåda o. s. v. hus

hållsbestyren bettydligt underlättade. 

Härtill skulle kunna läggas gemen

samma tvättstugor, gemensamma rum 
för lappning och lagning o. d. Hur 

långt man kan gå i detta fall utan 
att beröva hemmet dess personliga 

prägel, skall erfarenheten säga, isyn
nerhet som det kommer att överläm

nas åt den enskilda husmoderns eget 

omdöme, hur långt hon vill begagna 
sig av det som erbjudes. Härvidlag 

bör man räkna med den yrkesmässigt 
utbildade, som ensam har frihet att 

överblicka och välja. 

(Autoriserad översättning ur "Die Frau"). 

JÛet bästa tvättmedlet 
pr fina och ömiåliga kläder 

Gummans Flingor 

IMR 8 DAG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift "• 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton " 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R A l f i S T E  
POS1ANSTAL7 ELLER BOKHANDEL! 

Björnstjerne 
Björnssons brev 

med inledning och upplysningar 

av Halvdan Koht. 

Det är en svår konst att med ur
skiljning utge en människas brev in

om de första io—15 åren efter hen

nes död. Därtill fordras stor takt 
och finkänslighet för att ej såra an

höriga och ännu levande personer. 
Och utgivaren måste ha djup känne

dom om brevskrivaren för att göra 
det rätta urvalet av brev. När bre

vens antal är så stort som fallet är 
med Björnsjerne Björnsons, vilka 

uppgå till omkring 30,000, då blir 
uppgiften hissnande. 

Men professor Koht har lyckats 

över allt beröm i de hittills utgivna 
fyra delarne av Björnsons brev. De 
två första, som utkommo två år efter 

diktarens död, kallas Gr o-Tid öch 

omfatta årön 1857—1870. De två 
senare, nyligen utkomna äro kallade 
Brytnings-År och hinna ej längre än 

till 1878, fastän de innehålla 232 

brev. 

Båda samlingarne äro försedda 
med ypperliga inledningar, som ge 

historisk och biografisk vägledning 

och upplysning av högsta värde. Ut
givaren har med kärlek och beund

ran gått till sitt verk och ger en i all 

sin korthet förträfflig bild av Björn

son. A. M. H. 

Barnäktenskap 
i England. 

Från England berättas, att de tidi

ga äktenskapen där under de senaste 

åren i ofantlig grad ökats. Man kan i 
många fall tala om rena barnäkten-' 

skap, där de båda kontrahenterna äro 

långt nere i ton-åren. Den engelska 

giftermålslagen, som helt säkert är 

av hög ålder, tillåter äktenskap för 

pojkar, som fyllt 14 år och för flic

kor, som passerat den tolfte årsdagen. 

Dein engelska ungdomen slungades 
under krigsåren ut i arbetet, vande sig 
vid självständighet, brådmognade väl 

också under de nervslitande förhål

landena. Den trivs, icke längre i för

äldrahemmet, utan längtar efter fri

heten i det egna boet. Den inledande 

bekantskapen mellan de unga sker 

vanligen i de offentliga danslokaler

na eller andra nöjesetablissement, 

känslan flammar hastigt upp, förlov
ning ingås, bröllop hålles, och hur 

händelserna sedan utveckla sig, ja-, 

det får ju tiden utvisa. 

För eller mrt förbudet. 
De utlovade båda artiklarne »för 

och mot» i förbudsfrågan hava tyvärr 

icke kunnat införas i dagens nummer 

på grund av att »mo^artikeln» ännu 

icke kommit oss tillhanda. Förfat= 

tarinnan av »/ör^artikeln» har uttalat 

en bestämd önskan om artiklarnes 

samtidiga införande. 

Svensk 
M A K A R O N I  

borde vara svensk nationalrätt 
välsmakande närande 

lätt att tillaga 
hållbar. 

1 

SKÄL p/jpf" UPPjlMMA 

säg*££saes& 

Vid Rhen och 
Mosel. 

Resebrev till Kvinnornas Tidning. 

Resebrev till Kvinnornas Tidning. 
Solen steg strålande upp över 

Tannus, men över Rhen låg vit dim

ma, ett säkert tecken på vackert vä
der. Frukosten intogs i hast, med 

ett öra lyssnande utåt trädgårdsgrin
den, där det väntade stadsbudet skul
le uppenbara sig. Han hade svurit 

heligt att komma i god tid, men — 

med det modärna republikanska 
Tysklands oavhängighet uteblev han 
alldeles, och vi fingo i hast packa 

vårt bagage på en liten handvagn och 

dra' åstad till spårvagnshållplatsen. 
Vi anlände i grevens tid — vagnen 
fick slängas in i borgmästarens träd

gård tills vidare — (hans förvånade 
krumnäsa visade sig ett ögonblick i 
gardinöppningen vid vår energiska 
ringning), och så hade vi börjat vår 

resa. Där nere vid Rhenstranden låg 

ett litet franskt krigsskepp — "rekvi
rerat" förstås! En tjock rödbrusig 

"högre" officer rullade ombord, man 

stod uppställd på däck, och "musi

ken" spelade. Det är nästan en föro
lämpning mot allt vad musik heter, 

att kalla dessa skärande missljud 
musik. Kronan på det hela var Mar-

seljäsen, utförd på visselpipa, och 
hjulångaren paddlade sig nedåt floden. 

Vår ångare kom flåsande från Mainz 

— de äro alla "paddlare" — och det 
var en både talrik och munter skara 

som strömmade ombord. En sång

förening var däribland och deras out
tröttliga stämmor gjorde färden dub

belt angenäm. — En färd på Rhen 

mellan dess täcka, delvis vilt roman
tiska och natursköna stränder, är på 

en sådan dag en verklig njutning. 

Alla de små nätta städerna i Rhein-
gau med sina vackra villor och här 

och där något förfallet torn, tills man 
passerat Bingen och glidit fram un

der Hindenburg-bron (som frans
männen alltid hota med att rasera!) 

— Där ligger Rüdesheim med sina 
härliga vinberg, de äldsta i Tyskland; 
det var där i en skyddad vinkel av 
skiffer-bergen, som Karl d. store lät 

plantera de första vinstockarna vid 

Rhen. På krönet där uppe står Ger
mania med lyftat svärd, segermonu

mentet från 1870—71 års krig, det 
berömda "Niederwald-Denkmal". Ä-

ven det ha de franske hotat störta 
ned i Rhen, men det vore, vad deras 

egen Talleyrand brukade säga: "Vär

re än ett brott, — det vore en dum

het", och denna vandalism bleve än

nu en länk och icke den minst star
ka i den kedja av hat, på vilken de 

Stundeligen smida. Men ännu så län

ge står "Germania" där. Monumen

tet är prytt av flera reliefer, varav 
en framställer de båda floderna 
"Rhen och Mosel" = en gammal man 

och en ung förtjusande kvinna. Detta, 
såsom alla modärna jättemonument, 

är överlastat, men det vittnar om tys
karnas nationalkärlek och stolthet, 
som nog ännu fortlever trots bitter 

smälek och förtryck. 
Nedariför Niederwald ligger den 

romantiska ruinen Ehrenfels med ett 
av de mest undersköna lägen vid 

Rhen. Det tyckes inbjuda fantasien 

att syssla med saga och romantik. 

Ett stycke högre åt norr är Pfalz, 

tullborgen i Rhen, som ser ut som 

ett pansarskepp och leder tanken till

baka till tionde Gustaf. På andra 
sidan, Mäuseturm, med sin ohyggliga 

saga om den grymme biskopen, som 

lät de fattiga förgås av hunger, och 

själv blev uppäten av råttor i just 
detta torn. 

Loreley ! Heinrich Heines dikt 
kommer osökt i tankarne, och där 

nerifrån undre däck intonerar sång

kören: "Ich weiss nicht, was soll es 

bedeuten, dass ich so traurig bin". 
Ingen fé sitter nu på klippan och 

kammar sitt gyllenröda hår, men än
nu händer nog i en stormig höstnatt, 
att någon farkost förliser på de far
liga undervattensklipporna bredvid 

farleden. 
Burg "Katz" med sitt underbara 

läge är strax norr om Loreley. Vänligt 
vinkade oss en vit duk tillmötes från 
dess altan. Vi voro ditbjudna på mid

dag och avbröto vår resa i St. Goar. 

En liten färja knogade över Rhen 

med oss, och sedan knogade vi upp

för det branta berget, som krönes av 

riddarborgen. Den var, som alla 

Rhens riddarborgar varit, halft för

fallen och delvis i ruiner, men köptes 

och skänktes för c:a 30 år sedan åt 
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att bli något ; ty alla komma ihåg 
honom. När vi se tillbaka på vårt 
liv är det förvånande att lägga märke 
till hur många vi i det närmaste glömt 
av de talrika människor, vilkas vägar 
korsat våra. Deras gestalter ha för
svunnit i en dimma. Men så finnes 
det andra, som vi levande erinra oss 

utan att kunna angiva någon be

stämd orsak därtill. Vi träffade dem 
kanske till och med sällan, och lik

väl träda deras bilder fram för vårt 
minne med samma klarhet, som da 

vi första gången sågo dem. Det är 
icke alltid folk, som uträttade så 
märkliga ting, att vi därför måste 
minnas dem, eller som förekommo 

oss så framstående. En människas 
ställning och handlingar äro ingen 

tillförlitlig måttstock för hennes be
tydelse. Vi kunna på det hela taget 

ej bestämt säga varför vi minnas dem 
så väl, vi komma endast tillbaka till 

den amerikanske filosofens ord: ' Or

saken ligger i själva människan". 
I sällskapslivet är magnetismen en 

kraft, som man alltid måste räkna 

med, men det är en kraft, som ej kan 
mätas utan vidare. Det är ej lätt ens 

för en erfaren världsmänniska att 
med bestämdhet förutsäga huruvida 

en person skall göra lycka i sällskaps
livet eller ej. I fall ett dussin män
niskor, som sammanträffa i ett hus, 

skulle rösta om vilka som voro de 
tre angenämaste gästerna skulle re

sultatet av omröstningen den första 

och den fjärde aftonen, de råkades, 

sannolikt bli mycket olika. Tillfäl
ligheter i utseendet, hållning och kon-

versationssätt kunna utöva sitt infly
tande på utgången av en dylik tävling, 
men i nio fall av tio är det magnetis
men, som bestämmer vilken som skall 

avgå med segern. 
Men är den personliga magnetis

men i sig själv oförklarlig, så förkla

rar den åter genom sin tillvaro mån

ga underliga företeelser. Den är det 
okända något, som ligger till grund 

för allt det oförtjänta anseende och 

alla de skenbarligen grundlösa tradi

tioner, vi påträffa. Vi känna ingen 

mera tröttande eller frånstötande läs
ning än en rad levnadsbeskrivningar 

över helgon. Och likväl framkalla 

blotta namnen på många av dessa hel

gon hos romerska katoliker en brin

nande och uppriktig andakt. Ligger 

icke orsaken härtill i den magnetism, 
som gav deras personligheter ett så 
framstående rum i kyrkan, och vars 

doft ännu omgiver hågkomsten av 

dem och ger dem makt över deras 

tillbedjares hjärtan? Det är denna 
okända makt, som upprätthållit deras 

inflytande genom tiderna, och som 
ännu gör sig gällande i trots av 

dumma sagor och meningslösa under
verk och de triviala berättelserna 

om armod och fasta, som vanpryda 

och i många fall kunna sägas helt och 

hållet utgöra deras biografier. 
Och vända vi oss från helgonen 

till världsmänniskorna, så finna vi 

i historien må*ga romantiska namn, 

som intaga en långt mera framtra-

dande plats, än de på grund av sin 

verkliga betydelse äro berättigade 
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till. De hänledde människornas upp
märksamhet på sig och fortsätta att 

göra det. Vi tro, att det ännu i den 
dag som är, finnes skottar, som lidel

sefullt försvara Maria Stuarts ka

raktär, icke därför att de äro okun
niga om hennes historia, utan därför 

att de äro vanmäktiga gent emot hen
nes minnes fortlevande magnetism — 
som i livstiden satte henne i stånd 

att avväpna och förtrolla varje man 
och kvinna, som kom under hennes 

personliga inflytande. 
Oaktat magnetismen ej står i nå

got nödvändigt sammanhang med in
tellektuella och moraliska egenska

per, förstärker den dock i utomor
dentlig grad värdet av dessa egen
skaper. Och lika visst som det goda 

är en starkare makt än det onda, li 
ka visst som visdom är starkare än 

dårskap, lika säkert är det att när 
personer med framstående moralisk 

karaktär och stor intellektuell begåv
ning därmed förena den magnetiska 

egenskapen, skola de vara i stånd att 

vrida världen på dess gångjärn. 
Vi ha säkerligen alla kom

mit i beröring med människor, 

vilkas personlighet i hög grad 

givit lyftning åt deras ord. Vi 
trodde först att deras ord hade över
tygat oss och insågo vilken oerhörd 

roll deras personliga magnetism spe

lade i vår omvändelse till deras be

traktelsesätt, när vi sökte att ge fort
satt avlopp för deras vältalighet till 

indra ochl funno! vår åhörarkrets 

fullkomligt oberörd därav. 
Det är något visst mystiskt med 

det, vi kalla personlighet; men det 

år den starkaste makt i världen. De 

största och mest vittomfattande, idé
er, de stora reformationerna, revo

lutionerna och religiösa rörelserna 

utgå från stora personligheter. Den 
västerländska civilisationens historia 
är en slags apostolisk succession. 

Stora mäns övertygelser ha större 

vikt än deras argument. De behärska 

sina åhörare mera än de övertyga 
dem. De äro ett levande förkropps

ligande av sina teorier. Efter deras 
död får det ej dröja allt för länge 

innan deras teorier åter framträda i 

ett dylikt levande förkroppsligande, 

ty måste de svalna i böcker, bli de 

snart endast döda bokstäver. Vad vi 
kalla nya idéer är oftast ingenting 

annat än gamla idéer, som passerat 

genom ett snille och som därigenom 

på nytt blivit laddade med livselek

tricitet. 

Drottning Victoria 60 år. 
I morgon den 7 augusti ikläder sig allt Sveriges land fästlig 

flaggskrud till hyllande av landsens moder, Drottning VICTORIA, 
som denna dag fyller sitt 60:de levnadsår. Under skiftesrika år, 
under dagrar och skuggor har den tid förlupit sedan för nära 
fyrtioett år tillbaka Sveriges konung, dåvarande kronprinsen hem= 
förde sin gemål, prinsessan Victoria av Baden till sitt nordiska 
arvland. Den folkhyllning, som härvid brusade emot den unga 
kronprinsessan, och som då var ett uttryck för nationens förhopp= 
ningar och förväntningar, skall nu fyrtioett år senare stiga lika 
stark och mäktig emot henne, men nu med de infriade för hopp= 
ningarnas och förväntningarnas djupa värme. De höga dygder, 
den hjärtats godhet, den unga fustinnan medförde till sitt nya 
fosterland hava där blommat upp med gärningens rika välsignelse. 
Otaliga äro de filantropiska företag, som hos landsens moder fun= 
nit stöd och värn. När därför Sveriges folk ville söka ett uttryck 
för sin samfällda hyllning till drottningen på den stundande hög= 
tidsdagen, kunde denna näppeligen finna en lyckligare form än 
den subskriberade gåvans, varigenom ett nationellt bidrag ställdes 
drottningen till förfogande vid utövandet av hennes rika och 
mångsidiga välgörenhet. 

Få tider hava så väl som vår varit i behov av den stora, o if er= 
villiga och klarseende behjärtenheten, och få länder hava i detta 
fall fyllt sitt värv ärorikare än vårt eller haft ett vackrare före= 
döme än Sverige i sin drottning. Själv ej skonad från djupa sorger 
under den förhärjande tid, som övergått världen, har hennes 
varma hjärta funnit förståelsens tysta vägar till andras lidande för 
att lätta deras bördor. Det är denna kärleksrika sådd som spirat 
upp och blivit till kärlek igen i vår nations medvetande. Det är 
genom denna, det svenska folkets tillgivenhet under de gångna 
åren helt vunnits, vilken nu på den ingående högtidsdagen tager 
sig uttryck i nationens varma och samfällda välgångsönskningar. 

Sparkasseräkning 
Södra Hamngatan 23. Östra Hamngatan 39. 

GÖTEBORG 
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kan därvid utfärdas möjliggörande uttag 

vid vilket som helst av 

Svenska Handelsbankens 
255 kontor. 

Mödrarnes arbete 
utanför hemmet. 

En fråga som väntar på sin lösning. 

De stegrade levnadsomkostnader

na, förorsakade dels av tidsförhållan
dena, dels, och ej i obetydlig mån, av 

de inom alla samhällslager växande 
kraven på förbättrade levnadsvillkor 

driva i ökad utsträckning även hus-

mödrarne ut i förvärvsarbetet. Deras 

kontanta bidrag till hushållet gör hus
faderns ofta tunga försörjningsbörda 

lättare och höjer väsentligt hemmens 

levnadsstandard. 

Men saken har även sin frånsida. 

En alltför stor arbetstyngd kommer 

härigenom att vila på kvinnan, som 

har att fylla icke blott sina husmo
derliga plikter utan även de stora 

krav yrket ställer på henne. Och vi
dare ! Ett hem, från vilket modern 

av sitt förvärvsarbete hålles borta en 

betydande del av dagen, blir för bar

nen icke ett hem i detta ords hela 

omfattning, den tillflyktsort där de 

känna sig hägnade och skyddade, och 
där deras utveckling försiggår under 

Toalettsilver 
Handgjord tillverkning 

JC.Tbicljsnsan 
Hovjuvelerare 

Östra Hamng. 41. Göteborg. 

Från kvinnovärlden. 
Internationella förbundet för kvinn

liga akademiker har för första gån
gen sedan förbundets stiftelse utdelat 

sitt årliga stipendium, 300 pund Ster

ling, vilket tilldelats d:r Hanna Rydh-

Schnittger, Sverige. D:r Rydh har 

för avsikt att i Frankrike studera 

den franska geologien, speciellt fran

ska stenåldern. 
* 

England har i dagarne fått sin för

sta kvinnliga advokat i miss Ivy Willi

ams, den första av de vid engelska 

universitet inskrivna sju kvinnliga ju
ris studerandena, som absolverat sin 

examen. 
* 

I de flesta länder stipulera äkten-

skapslagarne, att kvinnan vid gifter
mål antager mannens nationalitet, 

även om denna är en annan än hen

nes verkliga. I många fall är detta 

förhållande kanske likgiltigt för ve

derbörande kvinna, men å andra sidan 

finnes det helt säkert många kvinnor, 

för vilka fråntagandet av den egna 

nationaliteten innebär en verklig och 

smärtsam förlust. 
Det har också länge varit ett av 

kvinnorörelsens önskemål att åt kvin

norna förvärva rätten att vid gifter

mål med utländingar bibehålla sin na

tionalitet. Frågan är f. n. aktuell i 
England, Frankrike och Amerika, där 

lagförslag i denna riktning framlagts. 

Amerikanska senaten har för sin del 
just nu i dagarne godkänt reformen, 

för vilken de amerikanska kvinnliga 

sammanslutningarne bedrivit en ener

gisk och framgångsrik propaganda. 

För vårt land gäller fortfarande be

stämmelsen, att den gifta kvinnan 

skall dela icke blott sin makes stånd 

utan även hans nationalitet. 

moderns personliga övervakande och 

ledning. 

Dessa olägenheter äro, om icke 

fullständigt borteliminerade, så dock 

mindre framträdande i de medel
klasshem, där husmodern är verk

sam ute i förvärvslivet. Det finnes 

där vanligen en duglig tjänarinna an
ställd, vilken genom sitt handläggan

de av de husliga sysslorna åtminsto

ne delvis befriar husmodern från om
sorgen om dem, och gör det möjligt 

för henne att ägna större delen av 

den tid, yrkesarbetet lämnar henne 

övrig, åt ett personligt umgänge med 
familjen, ofta i större utsträckning 

än vad som är möjligt för många av 

de husmödrar, som hava sin verksam

het uteslutande inom hemmet, men 

vilka, i saknad av tjänare, se hela sin 

tid beslagtagen av husliga omsorger. 

Barnen få på så sätt gottgörelse för 

de av dagens timmar, som modern 

av sitt yrkesarbete hålles skild från 

dem. 

Någon dylik* motvikt finnes emel

lertid icke inom arbetarehemmen, där 

de påpekade olägenheterna därför 

med hela sin styrka göra sig gällande. 

Hustrun går till sitt yrkesarbete 

tidigt på morgonen och återkommer 
först sent på eftermiddagen. Man ser 

hemmet sådant det under tiden står 

— ostädat, kallt och, utan modern, 

tomt och ödsligt. Det är icke en 

lycklig tillflyktsort för barnen —- då 

hägrar gatan med sitt brokiga liv, 

sitt människovimmel, sina lekande 

barnflockar som något mycket bättre 

och roligare, och det blir också där 
de tillbringa sin tid, dess lärdomar de 

inhämta. När så modern slutligen 

återkommer till hemmet, ligger det 

ogjorda, hopade husliga arbetet och 

väntar på henne, rengöring, matlag

ning, tvätt, sömnad o. a. Allt detta, 

lagt till det ofta tunga dagsarbete, 

hon redan utfört i sitt yrke, innebär 

en given överansträngning av natur 

att i förtid slita ut henne och under

gräva hennes hälsa, varjämte det 
hindrar henne att i önskvärd omfatt

ning ägna sig åt barnen. Hon har 
icke tid för dem, de husliga bestyren 

lägga beslag på henne, uttröttad sorn 
hon är och med ett övermäktigt ar

bete framför sig, är det förklarligt, 

om hennes tålamod sviktar och hon 
känner det som en lättnad, när bar

nen åter på gatan söka den trevnad 

hemmet icke förmår skänka. 
Lärarepersonalen vid våra folksko

lor kan berätta hur verkligt förödan

de arbetarhustrurnas förvärvsarbete 

utanför hemmet går ut. över deras 
barn, hur försummade dessa bliva, 

hur bristfälligt eftersedda, hur psy

kiskt anfrätta av vad gatan lär dem. 
Det har också såväl från detta som 

från andra håll, där man intresserar 

sig för den uppväxande arbetarung-

domens väl, höjts starka röster för 
att mödrarne inom den arbetande 
klassen skola befrias från försörj

ningsarbetet för att bevaras åt hem

men och barnen. Denna lösning av 

frågan innesluter dock betydande o-
lägenheter. Hur många arbetarehem 

skulle icke, om de berövades • hust
runs kontanta bidrag, vunnet ute i 
arbetslivet, se sin ekonomiska ställ

ning väsentligt försämrad och, till he
la familjens förfång, tvingas ned till 
en lägre levnadsstandard med sämre 

bostäder och kosthåll. Frågan har ju 
också en nationalekonomisk inne
börd.. Huvudparten av de kvinnor 

det här gäller äro verksamma inom 

industrien och utföra ett produktivt 

arbete av betydande värde, som lan

det icke har råd att förlora. 
Dessa nackdelar, vilka ligga i täm

ligen öppen dag, hava föranlett, att 

man sökt även en annan lösning. Man 

har sålunda tagit till orda för en om
läggning av arbetarehemmens hus

hållning från enskild till en gemen

sam, kooperativt bedriven. Man på

pekar hur opraktiskt det måste an
ses och vilket oerhört slöseri med tid 

och arbetskraft det t. ex. är att i en 

hyreskasärn, där ett hundratal arbe
tarefamiljer hundra husmödrar 

skola i var sitt kök tillreda maten åt 

de olika familjerna. Genom en ge-

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

KRYMPER 
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mensam hushållning i därför särskilt 
inrättade lokaler skulle procedura 

betydligt förenklas och hela arbetet 
kunna utföras av ett fåtal personer, 
varjämte avsevärda ekonomiska, för
delar skulle vinnas genom i storsskal 
la gjorda billigare inköp. Det faller 
av sig självt att i en sådan koopera

tiv. hushållning möjlighet skulle före
finnas för många andra anordningar 

till gemensam nytta, t. ex. sådana för 

omvårdnad och tillsyn av barnen un

der mödrarnes frånvaro från hem

met. 
Antagligt är också, att den förelig

gande frågan kommer att lösas på 

denna väg, vilken synes vara den en

da praktiskt framkomliga, men icke 

desto mindre kan även mot denna 
lösning tungt vägande invändningar 

göras såsom synes av den art. vi med 

benäget tillstånd hämtat ur den an

sedda tyska kvinnotidningen D'f 

Frau" och under rubriken "Familje

hushåll eller hemmens centralisering 

återgiva på annan plats i dagens n.t 

GLÖM EJ, ATT DEN 27AUGUSTI 
AVGÖRES DIN PERSONLIGA FRIHET 
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Offentliga^nöjen. 

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

Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

g it piga bland pigor. 

Nya Teatern.  
Varje kväll kl. 8: 

Revyn. 

siottskogens Friluftsteater. 
Mion: Gerda Thomée och Carl Barcklind. 

^ Varje afton kl. 8 

råstningsfångarne. 
r  Tel. 12084 kl. 12—2. 
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I Vita 
I slottsskogen 
8 MUSIK VARJE AFTON j 
I av en avdelning ur 
j GSteborgs Symfoniorkester. 

^Var lunchar mans, 
bäst? 

Aggers Sommarterass 

Konditori - Restaurant, Kars-
gatan 13, 1 tr. Tel. 107 79 

Stora Teaterns Restaurant 
tuftiqaste och soalaste i staden 

Tel. 3273 

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
seruering. 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers ITleeths, Thesalong 

Familjehushåll 
eller centralisering. 

Av Else Wex. 

En bok 
som bör bliva välkommen bland 

husmödrarne är »Hemmets Varu* 

kalender», av vilken ett ex. funnit 

vägen till vår red. Man finner i 

densamma en mängd upplysningar 

och praktiska råd ifråga om varu« 

inköp för hushållet och hemmet. 

Kalendern innehåller även en just 

nu när sommarsolen farit illa med 

alla färger nyttig kurs i hemfärgning 

med de bekanta utmärkta Nadco* 
färgerna. 

Stora passioner äro för stora 

själar, och stora händelser kunna 
uppfattas, endast av dem, som stå i 
nivå med desamma. 

* 

Det är löjligt att uppdela männi
skor i goda och onda. De äro antin
gen angenäma eller tråkiga. 

Oscar Wilde. 

Med det mångdubbla försvårandet 
av hushållens skötsel, bristen på hjälp 

etc. och det stegrade behovet av hust
runs bidrag till familjens försörjning 

ökas bemödandena att få till stånd 

en centralisering av hushållningen. 
Emellertid är ooh förblir problemet 

alltjämt lika olöst som förut. Ännu 

är kvinnan på många sätt så bunden 
och ofri, och förvärvsarbetet så föga 

elastiskt, så föga inställt på kvinnans 

deltagande däri, att en i någon mån 
allmängiltig lösning av frågan ej kan 
åstadkommas. Likväl är det nödvän

digt, att åtminstone en allmän opinion 
skapas för lösningen av moder

skap och förvärvsarbete i form av 

familjehushållens upplösning genom 
centralisering av samtliga hushåll, el
ler bör man under alla omständigheter 
hålla fast vid familjehushållet, t. o. m. 
fastän av denna förening alltid följer 

en nedsättning av kvinnans husliga 

arbetsförmåga och ett påbördande av 

dagliga plikter, som genom alla tek
niska hjälpmedel väl kunna, underlät
tas för henne men ej helt avlyftas? 

Svaret kommer att bero på, om 

man tror, att familjehushållet inne
bär något mera än blott det att med-
lemmarne underhållas med de ting, 

som absolut höra till livets uppehälle 

och nödtorft, det beror på huruvida 
familjehushållet är ett slags hjälp, 

representerar något, som ej kan und

varas för äktenskapets och familjens 

bestånd. 
Om man i familjelivet ser "den 

högsta och innerligaste formen av 

mänskligt samliv", är genomträngd av 

den övertygelsen, att familjen är be

stämd att vara "den viktigaste vård
anstalten för det inre livets alla kraf
ter", så vill man undvika allt, som 

skulle kunna leda till familjebandens 

lösande, och därtill hör även hushål

lens centralisation. Ännu starkare bli

va dessa betänkligheter genom erfa
renheter från industrien, där det re

dan visat sig, att mannens ställning 

till familjen blivit betydligt lösare ge

nom kvinnans bidragande till försörj
ningen. Att upplösa hushållet skulle 
betyda ännu ett steg på vägen till 

denna mannens emancipation, under 

det dock i stället allt bör göras för 

att höja och stärka hans ansvarskäns

la gentemot hustru och barn. 
Det är inte betydelselöst, huruvida 

de dagliga måltiderna tillredas av 
"mor" eller hämtas från centralköket» 

inte en gång om maten i senare fallet 

skulle kunna vara väl så billig och 

god som den hemlagade. Det är här 
även fråga om ideella värden: den 

kärleksfulla omsorgeh, familjetradi

tioner o. s. v. Duktiga arbetarhustrur, 
som under årtionden levat skilda från 

hemorten, bevara på detta sätt åt sin 
familj en bit av sitt barndomshem. 

Varje rätt, som "brukade lagas där

hemma" hjälper till att uppliva min
net av barndom och hem, och häri lig

ger ett stycke hembygdskultur, som 

man ej skulle vilja vara förutan. Ojm-
sorgen om familjehushållet stärker 

kvinnans hembildande förmåga. Hon 
ger åt hemmet den helt personliga 

prägel, som särskiljer det från alla 

andra, detta som inger man och barn 
en trygg känsla av den för yttervärl

den slutna husliga gemenskapen 

("husvärmen"). Frågan, om kvin
nans övriga redan omnämnda husliga 

arbete kan undvaras, måste väl i de 

flesta fall besvaras med nej. Man 
kan tänka sig, att hos andligen högt
stående människor den andliga luft; 

som bildar hematmosfären, kan ut
strömma från kvinnans personlighet 

allenast, men genomsnittsmannen 
kommer nog aldrig att nöja sig utan 

hustruns personliga omsorg i rent ma

teriella saker, och med denna gamla 

tradition måste vi räkna. 

Då alltså åtskilliga svårigheter skul
le uppstå genom familjehushållets 

upplösning, är det ej mer än rättvist, 

att samhället söker bereda kvinnan all 
möjlig lättnad från den börda, som 

föreningen av hushåll och yrke på
lägger henne. Därtill skulle i främsta 
rummet höra, att staten och folkhus-

hållningen ej blott tålde kvinnan som 

medarbeterska utan fullt medvetet 

ställde det så, att kvinnan och mo
derns krafter kunde helt utnyttjas för 
hennes tvåfaldiga gärning. Detta 
skulle betyda, att tillträdet till alla de 

yrken, som äro lämpade att förena 
förvärvsarbete och moderskap så 

mycket som möjligt underlättades för 

kvinnan, och vidare att elastiska be
stämmelser skapades, som skulle sät

ta kvinnan i stånd att lämna förvärvs

arbetet till en tid, då detta vore nöd
vändigt för utövande av moderska-
pets plikter med tryggad utsikt till 

att återfå arbetet längre fram. 

I trots av all vår tids flykt från 

hemmen förbliver dock kvinnans skö

naste och djupaste lycka, moderska-

pet, innerligt förbunden med skötan

det av . familjehushållet. Det måste 
beredas plats för moderskapet i vår 

folkhushållning, om vi ej skola gå un

der som folk. 

I vår allt schematiserande tid mås

te här,, som sagt, uttänkas en tänjbar 
formel, som möjliggör ett kvinnaris 

tillfälliga avskiljande från förvärvs

arbetet ej blött för moderskapstiden 

i trängre mening utan även för den 
tid, som fordras för att sköta det 

späda barnet. Ingen barnkrubba el

ler Kindergarten kan för den lilla er

sätta det egna hemmet, naturligtvis 
under förutsättning, att det är fråga 

om ett verkligt hem och en förstån

dig mor. Men ännu högre än förde
len för barnet måste man i detta fall 

uppskatta det sedliga inflytandet på 

HÖSTEN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Victor Swenson & C:o 
Manufaktur- & Kappaffär 

35 Kungsgatan 35. 

KAPPOR,  DRÄKTER &  
KLÄDNINGSTVGER. 
Stort och välsorterat lager av 
Kläden, Scheviot, Siden m. m. 

för Kappor och Dräkter. 

föräldrarna, framför allt i form av 

stärkt ansvarskänsla. Glädjen över 
den lille, de offer, som måste göras 

för hans skull, äro starka makter, 

söth ej kunna undvaras för männi
skornas sedliga uppfostran. 

Naturligtvis måste vid allt detta 
förutsättas, att det är fråga om fa

miljer, som tillhöra den bättre arbe 
tafklassen, och vilkas bostad och öv

riga levnadsförhållanden möjliggöra 
ett lyckligt familjeliv. Då omstän

digheterna äro sådana, att ett hem i 

denna mening ej existerar, så måste 

med all makt arbetas på att få denna 
grundval till stånd och därmed för

sta möjligheten till utveckling av 
kvinnans hembildande förmåga, som 

utgör kärnan i alla de säregna vär
den, som tillhöra familjelivet. 

Å andra sidan kan även kvinnans 
arbete underlättas utan att familje

hushållet upplöses. Man kunde t. ex. 
tillförsäkra henne möjligheten att er

hålla en yrkesutbildning, som på för

hand tar den dubbla uppgiften med i 
räkningen, och varigenom varje flic

ka meddelades alla de kunskaper och 
färdigheter, som sedermera så ofant

ligt mycket underlätta en rationell 
hushållning. Vad som här på detta 

område inbesparas i utbildningskost

nader, kommer längre fram att hun-
drafalt förslösas i fråga om folkets 

kraft och hälsa, och de värden, som 

stå i samband med nationalekonomi
en. 

Husmoderns arbete skulle också 
kunna underlättas genom tillgång till 

födoämnen, som vore beredda för så 

omedelbar användning som möjligt. 

Om husmodern kan få köpa rengjor

da grönsaker, skidfruktspreparat, 

konserver av alla slag, då äro med 

tillhjälp av gas, koklåda o. s. v. hus

hållsbestyren bettydligt underlättade. 

Härtill skulle kunna läggas gemen

samma tvättstugor, gemensamma rum 
för lappning och lagning o. d. Hur 

långt man kan gå i detta fall utan 
att beröva hemmet dess personliga 

prägel, skall erfarenheten säga, isyn
nerhet som det kommer att överläm

nas åt den enskilda husmoderns eget 

omdöme, hur långt hon vill begagna 
sig av det som erbjudes. Härvidlag 

bör man räkna med den yrkesmässigt 
utbildade, som ensam har frihet att 

överblicka och välja. 

(Autoriserad översättning ur "Die Frau"). 

JÛet bästa tvättmedlet 
pr fina och ömiåliga kläder 

Gummans Flingor 

IMR 8 DAG 
"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift "• 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton " 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R A l f i S T E  
POS1ANSTAL7 ELLER BOKHANDEL! 

Björnstjerne 
Björnssons brev 

med inledning och upplysningar 

av Halvdan Koht. 

Det är en svår konst att med ur
skiljning utge en människas brev in

om de första io—15 åren efter hen

nes död. Därtill fordras stor takt 
och finkänslighet för att ej såra an

höriga och ännu levande personer. 
Och utgivaren måste ha djup känne

dom om brevskrivaren för att göra 
det rätta urvalet av brev. När bre

vens antal är så stort som fallet är 
med Björnsjerne Björnsons, vilka 

uppgå till omkring 30,000, då blir 
uppgiften hissnande. 

Men professor Koht har lyckats 

över allt beröm i de hittills utgivna 
fyra delarne av Björnsons brev. De 
två första, som utkommo två år efter 

diktarens död, kallas Gr o-Tid öch 

omfatta årön 1857—1870. De två 
senare, nyligen utkomna äro kallade 
Brytnings-År och hinna ej längre än 

till 1878, fastän de innehålla 232 

brev. 

Båda samlingarne äro försedda 
med ypperliga inledningar, som ge 

historisk och biografisk vägledning 

och upplysning av högsta värde. Ut
givaren har med kärlek och beund

ran gått till sitt verk och ger en i all 

sin korthet förträfflig bild av Björn

son. A. M. H. 

Barnäktenskap 
i England. 

Från England berättas, att de tidi

ga äktenskapen där under de senaste 

åren i ofantlig grad ökats. Man kan i 
många fall tala om rena barnäkten-' 

skap, där de båda kontrahenterna äro 

långt nere i ton-åren. Den engelska 

giftermålslagen, som helt säkert är 

av hög ålder, tillåter äktenskap för 

pojkar, som fyllt 14 år och för flic

kor, som passerat den tolfte årsdagen. 

Dein engelska ungdomen slungades 
under krigsåren ut i arbetet, vande sig 
vid självständighet, brådmognade väl 

också under de nervslitande förhål

landena. Den trivs, icke längre i för

äldrahemmet, utan längtar efter fri

heten i det egna boet. Den inledande 

bekantskapen mellan de unga sker 

vanligen i de offentliga danslokaler

na eller andra nöjesetablissement, 

känslan flammar hastigt upp, förlov
ning ingås, bröllop hålles, och hur 

händelserna sedan utveckla sig, ja-, 

det får ju tiden utvisa. 

För eller mrt förbudet. 
De utlovade båda artiklarne »för 

och mot» i förbudsfrågan hava tyvärr 

icke kunnat införas i dagens nummer 

på grund av att »mo^artikeln» ännu 

icke kommit oss tillhanda. Förfat= 

tarinnan av »/ör^artikeln» har uttalat 

en bestämd önskan om artiklarnes 

samtidiga införande. 

Svensk 
M A K A R O N I  

borde vara svensk nationalrätt 
välsmakande närande 

lätt att tillaga 
hållbar. 
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SKÄL p/jpf" UPPjlMMA 
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Vid Rhen och 
Mosel. 

Resebrev till Kvinnornas Tidning. 

Resebrev till Kvinnornas Tidning. 
Solen steg strålande upp över 

Tannus, men över Rhen låg vit dim

ma, ett säkert tecken på vackert vä
der. Frukosten intogs i hast, med 

ett öra lyssnande utåt trädgårdsgrin
den, där det väntade stadsbudet skul
le uppenbara sig. Han hade svurit 

heligt att komma i god tid, men — 

med det modärna republikanska 
Tysklands oavhängighet uteblev han 
alldeles, och vi fingo i hast packa 

vårt bagage på en liten handvagn och 

dra' åstad till spårvagnshållplatsen. 
Vi anlände i grevens tid — vagnen 
fick slängas in i borgmästarens träd

gård tills vidare — (hans förvånade 
krumnäsa visade sig ett ögonblick i 
gardinöppningen vid vår energiska 
ringning), och så hade vi börjat vår 

resa. Där nere vid Rhenstranden låg 

ett litet franskt krigsskepp — "rekvi
rerat" förstås! En tjock rödbrusig 

"högre" officer rullade ombord, man 

stod uppställd på däck, och "musi

ken" spelade. Det är nästan en föro
lämpning mot allt vad musik heter, 

att kalla dessa skärande missljud 
musik. Kronan på det hela var Mar-

seljäsen, utförd på visselpipa, och 
hjulångaren paddlade sig nedåt floden. 

Vår ångare kom flåsande från Mainz 

— de äro alla "paddlare" — och det 
var en både talrik och munter skara 

som strömmade ombord. En sång

förening var däribland och deras out
tröttliga stämmor gjorde färden dub

belt angenäm. — En färd på Rhen 

mellan dess täcka, delvis vilt roman
tiska och natursköna stränder, är på 

en sådan dag en verklig njutning. 

Alla de små nätta städerna i Rhein-
gau med sina vackra villor och här 

och där något förfallet torn, tills man 
passerat Bingen och glidit fram un

der Hindenburg-bron (som frans
männen alltid hota med att rasera!) 

— Där ligger Rüdesheim med sina 
härliga vinberg, de äldsta i Tyskland; 
det var där i en skyddad vinkel av 
skiffer-bergen, som Karl d. store lät 

plantera de första vinstockarna vid 

Rhen. På krönet där uppe står Ger
mania med lyftat svärd, segermonu

mentet från 1870—71 års krig, det 
berömda "Niederwald-Denkmal". Ä-

ven det ha de franske hotat störta 
ned i Rhen, men det vore, vad deras 

egen Talleyrand brukade säga: "Vär

re än ett brott, — det vore en dum

het", och denna vandalism bleve än

nu en länk och icke den minst star
ka i den kedja av hat, på vilken de 

Stundeligen smida. Men ännu så län

ge står "Germania" där. Monumen

tet är prytt av flera reliefer, varav 
en framställer de båda floderna 
"Rhen och Mosel" = en gammal man 

och en ung förtjusande kvinna. Detta, 
såsom alla modärna jättemonument, 

är överlastat, men det vittnar om tys
karnas nationalkärlek och stolthet, 
som nog ännu fortlever trots bitter 

smälek och förtryck. 
Nedariför Niederwald ligger den 

romantiska ruinen Ehrenfels med ett 
av de mest undersköna lägen vid 

Rhen. Det tyckes inbjuda fantasien 

att syssla med saga och romantik. 

Ett stycke högre åt norr är Pfalz, 

tullborgen i Rhen, som ser ut som 

ett pansarskepp och leder tanken till

baka till tionde Gustaf. På andra 
sidan, Mäuseturm, med sin ohyggliga 

saga om den grymme biskopen, som 

lät de fattiga förgås av hunger, och 

själv blev uppäten av råttor i just 
detta torn. 

Loreley ! Heinrich Heines dikt 
kommer osökt i tankarne, och där 

nerifrån undre däck intonerar sång

kören: "Ich weiss nicht, was soll es 

bedeuten, dass ich so traurig bin". 
Ingen fé sitter nu på klippan och 

kammar sitt gyllenröda hår, men än
nu händer nog i en stormig höstnatt, 
att någon farkost förliser på de far
liga undervattensklipporna bredvid 

farleden. 
Burg "Katz" med sitt underbara 

läge är strax norr om Loreley. Vänligt 
vinkade oss en vit duk tillmötes från 
dess altan. Vi voro ditbjudna på mid

dag och avbröto vår resa i St. Goar. 

En liten färja knogade över Rhen 

med oss, och sedan knogade vi upp

för det branta berget, som krönes av 

riddarborgen. Den var, som alla 

Rhens riddarborgar varit, halft för

fallen och delvis i ruiner, men köptes 

och skänktes för c:a 30 år sedan åt 



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

Sänd Eder TVÄTT till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete. <&• Snabb leverans 

Köp svenska varor! 

Holger 
TANDKLINIK 

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

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

U N D E R B A R A  

HAVRE-MUST 
Bästa medel mot magsyra. 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

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

Ett förtydligande. 
Bästa Kvinnornas Tidning! 

Min bror, som är 'kontorist, ringde 

upp mig i dag och citerade med lindrig 

förargelse i stämman en passus ur min 

artikel "En äkta mans syn på saken" 

i n:r 29 av "Kvinnornas Tidning". 
"För övrigt — genomsnittsameri

kanens mentala attityd, naivt snobb-

istisk, förgapad i allt yttre sken — en 

butiksflickas eller kontorists aptit på 

yttre förfining utain minsta aning om 
inre kultur." Ifall någon medlem av 

dessa två stora kårer skulle ringa upp 

till Er' och förarga sig'över min sve

pande förkastelsedom, vill jag ha sagt 
att tre ord och ett kommatecken 

bortfallit vid korrekturläsningen eller 

sättningen av min artikel. Det skulle 

i stället stått : "ett halvbildat, ameri

kanskt butiksflicke- eller kontoristiûte-

al, aptit" etc, Sen' får jag stå för mi-
no ord mot eventuella amerikanska in

vändningar. Men Gud bevare mig för 

att uttala mig så om den svenska kan-

lnsänflarnes spalt 
Bilterrorn. 

Redaktionen av Kvinnornas Tidning. 
I förhoppning om att nedanstående 

inlägg ej skall vara alldeles utan bety

delse för ett för allmänhetens liv och 

lem mera betryggande ordnande av 

körtrafiken i Göteborg, anhålles vörd

samt om detsammas benägna införan

de i eder ärade tidning. 

Vackra Gångmattor. 
Platsens största sortering. . 
— Lägsta priser. — 

A.-B. Carl Johnsson, 
KUNGSTORGET. 

torist- eller butiksfrökenkåren, som 

jag av erfarenhet vet innehåller myc
ken både bildning och bildningssträ

van. Naturligtvis finns även där 

dyrkare av "film och även sken

kultur", men antagligen inte mer än 

bland andra kårer. 

Skälvik 19 juli 1922. 
Anna-Lenah Elgström. 

När nu nyligen en bilolycka vid en 

av Göteborgs spårvägars hållplatser 

under de mest upprörande förhållan

den skördat ett människoliv, förtjänar 

denna olycka, som är an direkt och 

oundviklig följd av ett länge upp

märksammat och länge med harm man 
och man emellan diskuterat allvarligt 

missförhållande i Göteborgs körtrafik, 

en alldeles särskild uppmärksamhet. 

Påpekandet gäller då främst bilarnas 

minst sagt hänsynslösa framfart vid 

våra hållplatser. Denna har varit (och 

är sannolikt fortfarande) av sådan art 

att den förr eller senare måste skörda 

sina offer. Inom en helt kort tid ha 

även ej mindre än två sådana bilolyc

kor inträffat vid spårvagnarnas håll-
ulatser i Göteborg. Den senare, så

som vi veta, med dödlig utgång. 
En person stiger av vid en hållplats 

och råkar taga några steg utanför re-

fugen för att nå närmaste trottoar. 

Ögonblicket därpå är han utstruken ur 

de levandes antal. Saken är så myc

ket anmärkningsvärdare som det icke 

här gällde någon sina själsförmögen-

heter i minsta mån berövad åldring, 
som genom ouppmärksamhet eller 

bristande rörelseförmåga blivit en o-

De Damer 
som önska moderna, bekväma först
klassiga skodon till möjligast lägsta 
priser köpa hos 

Hedströms 
Södra Larmgatan 11. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

förskylt tillskyndad dödsfaras offer, 

utan en man i sin fulla kraft och med 
besinning nog att vid den annalkande 

faran varnande upplyfta armarna för 

att därigenom häjda den mot honom 
framrusande bilen. Härvid erbjuder 

sig emellertid det tragiska skådespe

let att den man som framför bilen sa 
helt och hållet förlorar sin sinnesnär

varo att någon återvändo ej är möj
lig. När handbromsen i sista ögon

blicket tillgripes av den bredvid ho
nom sitande instruktören, verkar den
na ej, varje möjlighet att avstyra tra

gedien är förlorad och ett människoliv 

mejas utan barmhärtighet ned. 
Det är upprörande att ett dylikt 

sorgligt olycksfall alltid skall inträffa 

innan ett av allmänheten länge påta

lat missbruk stävjas. Det är överhu

vud taget ett i högsta grad anmärk

ningsvärt förhallande att i en stad 
med så föga invecklat trafikväsen som 
Göteborg en sådan rad av bilolycks

händelser ständigt inträffa. 
Men saken blir mindre märkvärdig 

sedan man inriktat sin uppmärksam
het på bilarnas sällsynt vårdslösa 

framfart i rikets andra stad detta 
icke minst vid spårvagnshållplatserna. 

Det är ju fullkomligt meningslöst, 

att bilarna, som skulle vara kommuni

kationens befrämjare, ställda i mänsk

lighetens tjänst, nu i stället genom o-

tillfredsställande reglering äro hela 

samhällets skräck. Och icke bara 
samhällets utan även landsbygdens, 

som på mångahanda sätt får lida av 

deras framfart. 
Allmänhetens missnöje är i detta 

fall redan rågat till brädden. Men 
missförhållandena fortfara likafullt. 

Först när en människa ligger död, 

skördad från de sina i förtid, stannar 

man en stund betänksam. 
Men när blir något gjort — icke för 

att ursäkta redan inträffade och obot
liga olyckor — utan för att på ett 

effektivt sätt förebygga att nya skola 

ske? 
Det är på hög tid att denna fråga 

får ett reglementerat och för allmän 
hetens krav fullt tillfredsställande 

T R E V L I G  o c k  I N T R E S S A N T  
F A R S  K A  

N Y H E T E K  
V Ä R D E F U L L T  

I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidn ingen 

Kräftor 
inkomma nu varje dag i 

Fiskhallen Grönsakstorget 
till billigaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliance 15324 

Verner Magnusson 
Kött- & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

5 

svar. 
T rafikant. 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. 1 parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

Z i w e r t ' z  E f t r . ,  
Loiensbergsgatan N:o 7, Göteborg, — Tel. 10 98 

och anhängare, som söka inverka på 

lagstiftningen därhän, att en gift 

kvinna skall ha rätt att bibehålla sitt 

eget flicknamn och att detta blir lag
ligt gällande t. ex. vid undertecknan

det av officiella papper, vid köp o. 

s. v. 

Medlemmarne av ligan förkasta tit

larna "fru" och "fröken", och låta sig 

tilltalas endast med båda sina namn, 
dopnamnet och fadersnamnet. Emot-

taga inga brev, som icke äro så adres

serade. Tjänstefolket får även order 

att kalla matmodern så, och barnen 

vänjas därtill. 

En bankett har nyligen hållits i 

Newyork, där 200 medlemmar av 

föreningen voro närvarande. Ruth 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

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

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

Husmödrar 
När Ni lägger in 
sill eller grönsaker 
använd då endast 

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

SVENSSON5 

ÄCKEBRÖDS 

r. 

Rökt Lax 
Konserver, Ost, Smör och Ägg ; 

Bazar Alliance N:o550. 60 
Högaktningsfullt A. Magnusson, 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Konstapeln till professorn som för

söker att låsa upp en port: — Nää, 

det går nog inte att få upp porten 

med den där — det är ju professorns 

cigarr. 
Professorn: — Min cigarr? Förun

derligt ! Hm — jaha —• det gives en

dast en förklaring, jag har rökt upp 

min portnyckel ! 

Damblusar 
Klädningar och Kjolar köpes bäst och 
billigast i 

O. F. Hultbergs Blusaffär, 
Hesargatan 40. 

Obs.! Blusar från 4.50, Klldningar 8.75. 
Egna tyger emottages för sömnad. 

Hale, som presiderade, talade om för

lusten av flicknamnet vid giftermål 

såsom: "Ett tecken till personlighe

tens undertryckande genom äktenska

pet; en kvarleva från de mörka da

gar, då kvinnan ansågs som mannens 

personliga tillhörighet." 

Denna tanke att även efter gifter

målet förbliva en särskild individ med 

eget namn är obekant för de flesta 

svenska kvitimor. Hur många är det 

icke, som göra ännu mer än vad la

gen bjuder och helt anspråkslöst full

ständigt utplåna sig själva genom att 
offra även sitt förnamn för att i stäl

let utåt världen antaga mannens. "Fru 

Karl Otto Petterson", "fru Johannes 
Blomsterblad" t. ex. ! Längre i själv-

uppgivelse kan en mänsklig varelse 

knappast gå. 

Mild och behaglig 
äro de mest utmärkande egenskaperna hos 
YVY-tvålen, och förvånande äro de resultat, 
som uppnås vid ständigt begagnande; den 
skära, matta tient i hyn fraraträder inom 
kort. Yvy-tvålen är och förblir allas favorit, 
när ett behagligt yttre vill bevaras för 

framtiden. 
Yvy-tvålen säljes i alla affärer i hela landet. 

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

A.-B. 

G A R D I N  E R  
IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIH 

Största urval. - Lägsta priser. 

A.-B. CARL JOHNSSON, 
KUNGSTORGET 2. 

'Fru Carl Otto Larson'. 
I Amerika finns en förening: "The 

Lucy-Stone-Liga", bestående huvud
sakligen av ledande kvinnor inom 

konstens, litteraturens och vetenska
pens värld. Namnet kommer från 

Lucy Stone, en av de tidigare "kvin

norätts-kvinnorna", som uttalade sat
sen: "Mitt namn är en sinnebild av 

min egen personlighet, och intet skall 

förmå mig att uppgiva det". Detta 

var redan år 1855, och hennes tanke 

har vunnit många både anhängarinnor 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priseri 
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 

Fru Andersson: — Ja, mina da
mer, säg vad ni vill om fru Flycht, 

men ett utmärkt samtalsämne är 

hon! 

Kungsgatan 45. Tel. 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser. 

DloF Asklunds 

Telefonnumret 
till 

KVINNORNAS TIDNING 

18Ö70 

är bäsf 

Blomsteraffär 
Linnégatan 

40572 
Kransar 

Buketter 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERING 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

den nuvarande ägaren, fullt repare

rad i gammal stil fast med alla nya 

bekvämligheter, ' centraluppvärmning, 

elektriskt ljus, telefon, nyanlagd zig-( 

zag-väg för automobil etc. Flere av 
rummen hava kvar sina välvda tak 

med frescomålningar. Där finns torn

kammare med gyllenläderstapeter, 

burspråk och terrasser, som tyckas 

hänga ut över Rhen och hela slutt

ningen är vinberg. Och sa utsikten ! 

Den är bedårande ; åt ena sidan reser 

sig Loreley, mäktig och stolt, vid fo

ten av berget rullar Rhen sina böl
jor, och på andra sidan dalen ligger 

riddarborgen Maus, och att Katten 

och Musen" lågo i ständig, oförson

lig fäjd med varandra är ju klart. 

Hunsrücks skogar rulla upp sig åt 

väster, så långt ögat når. 
Och så gick det vidare nedåt Rhen ; 

i Salzig glänste körsbärs-skogarne 

röda av mogna bär, Bornhofen, med 

sitt kloster och en urgammal kyrka, 

som äger en undergörande madonna 

sedan tolfte århundradet, låg nu tyst 
och stilla, men under hela augusti 

vimlar det av pilgrimer. Dagligen 

komma överfyllda ångare från norr 
och söder, många av pilgrimerna 

stanna över natten, och där är ett 

rörligt liv med processioner, fackel
tåg, musik och en livlig köpenskap 

mest med vaxljus, små, helgonbilder 

och amuletter. Högt uppe på berg

sluttningen ligga två borgar mycket 

nära varandra, och mellan dem en 

jättehög mur, och legenden berättar 

om tvenne bröder, kärlek, hat, envig 

en natt i månskenet. Båda föllo och 

hon gick i kloster. 
Marksburg har också ett hänfö

rande läge. Den är den enda riddar-

borg vid Rhen, som allid varit be
bodd, och är inredd till museum. 

Dess historia går tillbaka till 8 :de 

årh. Där finnas också åtskilliga min

nen från svenskarnes huserande un

der 30-åriga kriget, bl. a. en gammal 
kista med ett ytterst konstigt jätte

stort lås. 
Coblenz ligger vänligt och obetyd

ligt vid Mosels inflöde i Rhen, och 

just där floderna mötas på- det s. k. 
Deutsches Eck, står en jättestaty av 

Wilhelm d. I till häst. Hästen föres 

av en "Nike" till fots! (En seger

gudinna borde väl flyga ? !) och dess

utom har hon en mängd bagage att 

släpa på: ett kolossalt hyende med 

käjsar-krona vilande därpå och i 
samma arm som håller tygeln ligger 

en stor ruska segerpalmer; — och så 
mycket kläder ! Om monumentets 

dimensioner får man en idé, när man 

hör att fåglar bygga sina bon i häs

tens näsborrar ! Men läget är storar

tat och mitt emot ligger Ehrenbreit

stein, rikt på stolta minnen även om 

det nu såsom fästning är värdelöst 

och amerikanska stjärnbaneret vajar 

däröver. 
Från Coblenz gick det vidare till 

Trier genom den förtjusande Mosel-

dalen. Det ligger en stillhet, en hälg-

dagsstämning över Mosel; intet av 

det rastlösa strävande, kämpande li
vet på Rhen, där man har intrycket 

av en av Europas — världens — stör

sta pulsådror. Mosel ligger dröm

mande, ung och oberörd. Även Mo

sel har riddarborgar, städer, byar och 

vinberg, men de verka icke det mäk

tiga allvaret man finner hos Rhen, 

utan mer av förtrollad prinsessa, och 

denna stämning stegras, när man når 

Trier. — Trötta och dammiga gledo 

vi upp i hotell-hissen. Röd plysch 

och marmortvättbord och all den van

liga vulgära hotell-lyxen ! Men så 

slog jag upp fönstret och framför 

oss iåg i månskenet Porta Nigra, 

stadsporten, byggd av romarne, och 
man kände sig med ens förflyttad 

1900 år tillbaka i tiden. Där hade 

Julius Csesars legioner tågat fram, 

där borta skymtades- ruinerna av 

käj sarpalatset, där ståthållarne höllo 
hov, som i glans sökte tävla med Ro

ma eterna. Där nere ligga de stor

slagna termerna vittnande också de 
om romarnes lyx och .förfining, och 

ett stycke längre ut de väl bibehåll

na lämningarne av amfiteatern, där 

man ser de hålor, där de vilda dju

ren förvarades, innan de hungriga in

släpptes på arenan för att kämpa mot 

gladiatorerna. Ett Coliseum i smått. 

Dörrarne stodo öppna till Liebfrau-
kirche — ett underbart färgspel från 

ljusstrålarnes brytning i de sköna, 

målade fönstren, och vi trädde in. 

Tolv mäktiga pelare uppburo det ått

kantiga tempeltaket. De hade vack

ra fresker i matta färger. Allt var 

mjukt, dämpat, stämningsfullt. En 

och annan kom tyst och andaktsfullt 

in : den gamla kvinnan, som ställde 

sin torgkorg vid dörren, smeden som 

lade av sina verktyg, en ung flicka 

med sin rosenkrans, alla gjorde en 
snabb men ödmjuk genuflection för 

altaret och sjönko sedan ned på en 
bönpall. Läppar och fingrar rörde 

sig snabbt, kula efter kula gled på 

radbandet. Det är egendomligt för 

oss luteraner, detta kvantitativa sätt 

att bedja, men där fanns stämning i 

det hela. 
Bredvid ligger Dômen, mest be

römd för sin "heliga kjortel", Kristi 

kjortel, som genom' lottkastning till

föll en romersk soldat, som höll vakt 

vid korset på Golgata. Man kan med 

tämlig visshet spåra dess historia till

baka från våra dagar till andra år

hundradet, då den upptäcktes av käj-

sarinnan Helena, men var den under 

tiden förut, sedan år 33, varit, tillhör 
legenden. Tanken är ju vacker, att 

det verkligen är något som person

ligen tillhört Kristus, men när kjor

teln årligen en gång visas för folket, 
d. v. s. montern i vilken den förva

ras, ty av kjorteln själv finnes blott 

några trådar kvar, så verkar det egen

domligt att höra bönen : "Heliga kjor

tel, bed för oss". 
Dômen äger mycket stora skatter i 

juveler, reliker, monstranser och he

liga kärl, men skattkammaren visas 

icke mer sedan krigets början, jas 
tvivlar på,  att  skatterna äro kvar där. 
De kloka "fäderna" ha nog funnit ett 

säkrare hemligt förvaringsrum mot 
både fiendens och revolutionens 

"skattsökare". 
A. C. 

Herr Edvardson, som i einsam hög 

het residerar i stadsvåningen medan 

familjen rekreerar sig vid bador, 

skriver till sin fru: — Hur kan 
tro, att jag icke med glans reder upP 

» , A ? 1 Det 
mina frukostar pa egen hand-- • 
har alltid förvånat mig, att du anse 

ärk-
det 

hushållsarbetet som något så ma 
värdigt invecklat. — Var lugn 
går lekande lätt för mig. Det är ba» 

det, att jag nu använt hela den batn^ 
servisen, så att icke ett enda kärl m 

är rent, vårföre jag ser mig nödsa' 

att' köpa en ny servis. 

Med tusen hälsningar till dig 01 

barnen alltid 
Din evige Emanuel 

2:dra àrg. 13 Augusti 1922. 
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Drömtydning. 
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Gott humör. 
M. M. 

blodig kamp mot kommunisterna och 

kvävde hela deras rörelse. De fort

sätta nu med eld och svärd striden 
mot socialdemokraterna, vilka också 

a sitta tämligen trångt. I städer, 
där kommunalförvaltningen legat i 

socialdemokraternas händer, hava 

fascisterna helt enkelt avsatt den so
cialdemokratiska myndigheten och 

ersatt den med borgerlig. Vad man 
än kan ha att säga om dessa kamp

metoder, måste man dock ihågkom-

ma, att det helt säkert är fascister-
nas verksamhet som räddat Italien 

från den röda terror, av vilken lan
det under åren närmast efter kriget 

så starkt hotades. 
Slutligen är att tillägga, att Grek

land icke gjort verklighet av sin 

storordiga hotelse att ockupera Kon
stantinopel. I stället berättas att 

grekisk-turkiska fredsunderhandlin

gar inletts. 

För förbudet. 
Av Celia Adler. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Ententemakternas konferens i Lon-
dan, vid vilken det tyska skadestånds-
proö/emet upptagits till förnyad be
handling, är veckans stora utrikes

politiska händelse. Respektive mak

ters ställning till frågan är densam
ma som tidigare och utsikterna till 

en fullt tillfredsställande lösning ic
ke de bästa. Allt vad man vågar hop

pas, är en dräglig kompromiss med 

något andrum åt det i ekonomiskt 
hänseende hårt beträngda Tyskland. 

Sedan någon tid råder stark spän
ning mellan Bayern och tyska riks

regeringen, Bayern protesterar mot 

det beslutade upprättandet av en sär
skild rikspolis och riksdomstol för 
beivrande av stämplingar mot repu

bliken. Man anser i Bayern, att det

ta är ett otillbörligt ingrepp i sär-

stanernas höghetsrättigheter och de
ras befogenhet att genom egna insti
tutioner skipa lag och rätt. Inom 

tyska borgerliga kretsar skämtas för 

övrigt tappert med att republiken till 
sitt skydd behöver extraordinära för-

anstaltningar, vilka käjsardömet icke 
påfordrade. Det ligger ingen över

drift i påståendet, att tyska republi-

tan är allt utom grundfast murad. 

Den har absolut icke folkets flertal 
för sig, och ingen tror på dess fort

bestånd. Ännu, fyra år efter revo
lutionen, markeras, betecknande nog, 

den preussiska gränsen av de gamla 
anslagen : "Koenigreich Preussen", 

°ch när regeringen anbefaller offi-
cfell flaggning på de republikanska 

•emärkelsedagarna, stå ämbetsbygg-
nadernas flaggstänger demonstrativt 

För eller mot 
förbudet. 

I överensstämmelse med ett tidiga

re givet löfte införa vi i föreliggande 

nummer två artiklar i förbuds frågan. 

Fröken Celia Adler skriver för för

budet och fröken Cecilia Milow mot 

detsamma. 
Båda författarinnorna äro kända 

för sitt varma sociala intresse och föl

en högt skattad verksamhet i anslut

ning därtill. Med kännedomen om 

deras personligheter följer vissheten, 

att deras" uttalanden äro fullständigt 

fria från varje påtryckning utifrån 

och framsprungna ur deras egen fas

ta övertygelse om vad som är rätt 

och för landet gagneligt. Att åsik

terna icke desto mindre gå isär, över

raskar icke — hela det svenska fol

ket står i denna fråga splittrat på 
samma sätt med varje åsiktsgrupp 

bergfast övertygad om rättvisan och 

klokheten i sin ståndpunkt. 
Agitationen för och emot förbu

det är i dessa dagar utomordent

ligt livlig och allmänhtens spänning 

i oavbruten stegring. Man konsta
terar det med tillfredssällelse. Vad 

det gäller är ju icke någon överrump

ling utan att få fram allt folket till 

valurnorna och därigenom erhålla ett 

klart besked om dess vilja. 
Måtte våra läsarinnor i de här of

fentliggjorda artiklarna finna önskad 

vägledning ! 

tomma — man ursäktar sig med, att 
nian ick'e "lyckats" få de beställda 
J^ePublikanska flaggorna från fabri-

^n- Men ännu lever republiken i 
yddet av de tyska fackföreningar-

> som förfoga över ett kraftigare 
a tmedel än bajonetter och kulspru-

tor j ' . 
generalstrejken, med vilken 

t 
narkisterna ännu icke våga upp-

^en avgörande kampen. 

lu lan • ^ta^en rapporteras något 
h^naie inrepolitiska förhålladen. Här 

fas en ''mgVar'£ kamp pågått mellan 
m .Steina a ena sidan samt kom-

a„,niStei 0cl1 socialdemokrater å den 
andra T? • 
s;n ' ascisterna är en nationellt 

o aC.' sarnhällsbevarande borgerlig 

^erii^"Sat'on' som, oberoende av re-
£en, upptog en hänsynslös och 

Vägande ord. 

Alla människor behöva gudarna. 
Homeros. 

* * 

Till botandet av själslidande för

mår förståndet intet, förnuftet föga, 
tiden mycket, resignation och verk

samhet allt. 
* 

Människans 

raktär. 

historia är hennes ka-

Goethe. 

En ung man tänker sig fram, och 

en stark man arbetar sig fram. 
Magdalena Thoresen. 

Då redaktionen för denna tidning 
beslutit upplåta sina spalter även för 
ett uttalande av en förbudsyän, vill 

jag gärna begagna mig av tillfället 
att framlägga mina synpunkter i för
budsfrågan. 

Att ett förbud skulle vara nyttigt 
för land och folk, därom behöver väl 
icke mycket ordas, ty detta förneka 

väl numera knappast ens motstån
darna till förbudet. Vad man där

emot i förbudsstriden huvudsakligast 

inriktar sig på, är att bevisa det o-

möjliga i att upprätthålla ett förbud. 
För ett sådant påstående kan emel
lertid ingen för närvarande förebrin

ga verkliga bevis, emedan förbudet, 

med undantag av en del stater i Ame
rika, i de länder där det är genomfört 

icke verkat tillräckligt länge för att 

man med bestämdhet skulle kunna 

fälla något slutomdöme om detsamma. 

I Amerika har förbud existerat i en 

av staterna ända sedan år 1851, då 
sådant infördes i staten Maine, vis
serligen upphävdes det åter redan 

1856 men infördes ånyo 1858 med 

stor majoritet, 28,864 röster mot 

5,912 och har alltsedan ägt bestånd 
i denna stat. 

Att förbudet överträdes i förbuds

länderna, är ju ingenting oväntat. 
Det skulle väl vara otänkbart att så 

icke skulle ske i synnerhet i början. 

Vad vi ha att iakttaga angående för

budet är huru det verkar i stort på 
folket i dess helhet och därom har ju 

ett flertal ledande personer i för

budsländerna uttalat sig och glädjan

de nog till förmån för detsamma. De 

svartmålningar förbudsmotståndare-

pressen sprider jävas fullständigt av 
det förhållandet att de lagstiftande 

myndigheterna i förbudsländerna, 

tvärt emot förbudsmotståndarnas 

förhoppningar, alltjämt vidtaga åt
gärder, varigenom förbudslagen skär-

pes och möjligheterna att övervaka 

densammas efterlevnad förbättras. 
I detta sammanhang vill jag fästa 

den tidningsläsande allmänhetens 

uppmärksamhet på tidningarnas sätt 
att vitt och brett utmåla lösa förmo

danden angående lättnader i förbuds
lagen under det att vad som faktiskt 

företagits för lagens befästande och 
vidmakthållande antingen icke med

delas eller också meddelas på sådant 
sätt att det undgår allmänhetens upp

märksamhet. Den, som önskar bilda 
sig ett opartiskt omdöme i förbuds

frågan bör därför bredvid de dagliga 
tidningarna läsa även en forbudsvän-
lig tidning. 

Apropos lagens efterlevande med
delas från Finland att förbudsmajori
teten i lantdagen stärkts efter de nu 

företagna nya valen, ett förhållande 
som tydligt ådagalägger folkets upp
fattning om förbudslagens verknin

gar. 
Jag vågar påstå, att flertalet för

budsmotståndare icke äro detta på 

grund a^ vunnen övertygelse utan 
fastmer av förutfattad mening och 
detta därför att de aldrig haft så 

mycket intresse för alkoholspörsmå
let at^ de givit sig tid att sätta sig in 
i detsamma och ändå är alkoholfrå
gan ju en av tidens viktigaste frågor. 
MyckeT olyckligt och även ansvars
löst vore det, om någon skulle lägga 

Mot förbudet. 
Ett ord till Sveriges kvinnor av Cecilia Milow. 

sin röst under inflytande av en dylik 
förutfattad mening. 

1 sammanhang med talet om de 
lagöverträdelser, som skulle bliva en 

följd av förbudet framställer sig o-
sökt frågan : huru förhåller det sig 

med överträdelserna av restriktioner
na? Om vi icke ha oss mycket be

kant om sådana, beror det säkerligen 
på att dessa överträdelser i många 
fall äro fullkomligt oåtkomliga på 

grund av restriktionssystemets in

vecklade beskaffenhet. Jag tror icke 
att någon utanför en liten grupp "in
vigda", har klart för sig den "tidta

bell", efter vilken spritservering för
siggår på våra restauranger, och just 

på grund härav är det alldeles omöj
ligt för en utomstående iakttagare att 

avgöra, huruvida olagligheter före^-
komma eller icke. I ett förbudssam

hälle däremot är det betydligt lättare 
att iakttaga, om lagen överträdes. Om 

restriktionssystemet syftat till dryc-
kessedens avskaffande, hade detta fi
nurligt uttänkta system säkerligen va
rit en lämplig övergångsform för al

koholfrågans lösning. Nu däremot 
dragés, genom den nuvarande mot

bokstilldelningen ständigt nya ålders
grupper in under den fördärvliga 

dryckesvanan och ungdomens intres

sen ha därigenom på ett högst betänk

ligt sätt inriktats på motböcker och 

rusdryckskonsumtion. 
Professor Lundstedt, den nybilda

de föreningens mot förbud (L. F. U. 
F :s) resetalare, varnar mot förbuds 

införande därför att han menar att 

överträdelserna av förbudslagen skul

le bli så allmänna, att de på grund 
härav skulle verka nedbrytande på 

vår "gamla rättskultur". Man måste 

mot detta påstående ovillkorligen in
vända : om icke överträdelserna av 

restriktionslagen verka nedbrytande 

på rättskulturen, huru skulle då över
trädelserna mot förbudslagen kunna 

göra det. Icke kan det väl anses min
dre brottsligt att bryta mot restrik-

tionsbestämmelserna än mot förbuds
lagen. Och icke är det väl tänkbart 

att återverkan av överträdelserna av 

förbudslagen skulle få ett annat in
flytande på vår laglydnad i allmänhet 

än vad de talrika brotten mot re

striktionslagarna kunna anses ha. 
Även i frihetens så många gånger 

missbrukade namn anser man sig ic
ke kunna vara med om ett förbuds 

genomförande. 
Vad är frihet? Den norske läkaren 

Johan Scharfenberg har i en bro-
chyr "Personlighetens frihet", givit 
en definition på vad som menas med 

frihet, vilken jag ber att här få åter
giva. "Inre frihet är ett friskt sinnes 

herravälde över sig självt." 
"Medborgerlig frihet är den 

normala människans självbestämman
derätt inom gränserna av hans med
borgares lika rätt." I förbigående 

vill jag rekommendera denna skrift 
till en var, som är intresserad av för

budsfrågans klarläggande med hän

syn till frihetsbegreppet 
En del personer ha uttalat tvek

samhet angående förbuds införande 
nu. Dessa ber jag få påminna om 

att det är statsmakterna som bestäm
ma när förbud skall införas. Om
röstningen avser endast att utröna, 

"Hur kommer ni att rösta vid 

förbudsomröstningen?" frågade jag 

en dag en arbetarhustru. 
"Givetvis mot förbud", svarade 

hon. • 
Hon såg, att svaret var oväntat. 
"Jo, ser fröken, innan hembrän

ningen blev så allmän och smugg
lingen sedan, var jag fanatisk för
budsvän, men sedan jag sett hem

bränningen på nära håll har jag bli

vit lika ivrig emot förbudet. Blir 
hemmet lönnkrog super hustrun med 
och för barnen blir det en frestelse". 

"Det låter ju hemskt", medgav 

jag-
"Det inte bara låter utan är 

hemskt", sade hon övertygande. 

"Det finns väl andra sätt att skapa 

nykterhet. Nykterhetsfrågan är en 
uppfostringsfråga. Den som älskar 
sina barn avstår frivilligt från spri
ten. Det goda exemplet, som föräl

drar och lärare skänka barn och 
ungdom, är bättre än alla förbuds

lagar, tro mej." 
Jag tror henne, tror att hon har 

rätt uti, att hem- och lönnkrogarna 
bliva för vårt land en långt större 

fara än de nu tillåtna kragarna, tror 

att exemplets makt på frivillighetens 
väg kommer att skapa en folknykter

het som inga förbudslagar kunna 

åstadkomma. 
Varje förnuftig människa inser, 

att den som missbrukar alkohol, 

handlar orätt emot sig själv och sin 

omgivning, förstör sin hälsa och sin 
ekonomi. Varje förnuftig människa 

inser att det är en försyndelse mot 

barn och växande ungdom att tillåta 

dem förtära öl eller vin, att vänja 
dem därvid. Varje förnuftig män
niska inser att för dem, som ej kun
na hålla måtta på grund av ärftlig
het eller smak för starka drycker, 

är avhållsapihet den enda boten. 
Att håna och förlöjliga dem, som 

frivilligt sammansluta sig för att 
genom exemplets makt tjäna de 

svaga, stödja och hjälpa dem, det 
är simpelt, fult och hjärtlöst. Gärna 

må nykterhetsvännerna sträva att 
vinna allt flera anhängare för så vitt 

denna strävan är ärlig och uppriktig 
och ej bemängd med politiska eller 

egennyttiga beräkningar, vilka sena
re i så hög grad befrämjat den miss

tro mot rörelsen som faktiskt nu 

råder. 
Bibeln påtvingar ingen totalför

bud, säger ej heller att det är alla 

kristnas plikt att avstå från vin. 
Däremot innehåller den många skö
na ord om den kristnas plikt att 
osjälviskt avstå det som för egen 
del är ofarligt, men för den svagare 
brodern farligt och till skada. Av

stå gärna för egen del, bliv absolu
tist, förmå ju fler dess bättre att 

även bliva det, men minns väl, den 
dag du går att rösta, att intet för

budsland ännu lyckats frälsa sitt 
folk från dryckenskapens förbannel

se men väl drivit det in i laglöshe

tens. 
Höjes det röster mot förbudet 

ljuder ett anskri från förbudsvän
nerna. Upplysa våra professorer och 

läkare om de faror, som lura bakom 
totalförbudet och manar till betänk' 

samhet, då få de hela nykterhetspres-

huruvida folkets flertal anser det 

önskvärt att förbud införes. 

Lyckligt vore om frågan kunde dis
kuteras mindre lidelsefullt än vad nu 

är fallet, så att man t. ex. icke endast 
ropar: Nej! Nej! Nej! till förbudet 

lika besinningslöst som den på en an-

tiförbudsförenings i dagarna utsända 

reklamaffisch avbildade mannen. 

Att ett allmännare välstånd skulle 

uppstå om förbud genomfördes, där

på tvivlar jag icke. Från guvernörer 
i olika delar av Amerika meddelas 

också att folket där efter förbudets 

införande är bättre fött, bättre klätt, 
bor bättre och att insättningarna i 

bankerna ökats i långt högre grad än 
man hade hoppats. Och dock därom 

vill jag i detta sammanhang erinra: 
Amerika införde förbudet, först det 

tillfälliga och sedan det grundlags-
stadgade, just med hänsyn till kraft

mätningen i världskampen, och vilken 

position Amerika för närvarande in
tar 'i ekonomiskt och, kommersiellt 

hänseende veta vi alla. Detta för
hållande bör väl vara ägnat att veder

lägga påståendet att inkomsterna av 
rusdryckerna icke kunna avvaras i 

den statliga budgeten. 

Ett ganska vanligt försvar för en 
persons obenägenhet att avstå från 

drvckesseden är att han menar, att 
han ingen skyldighet har att ändra 
sina vanor endast därför att det finns 

"stackare" som icke kunna bruka al

koholen måttligt. Frånsett den out
vecklade samhällsanda ett dylikt för

svar uppenbarar, röjer det också att 

personen ifråga hyser den - uppfatt
ningen, att endast den är omåttlig 

som är slav under spritbegäret. Hos 
stora befolkningslager verkar dryc-

ke'sseden så nedbrytande på hemmens 
ekonomi, att all anledning finnes att 

försöka ett förbud för att avhjälpa 
dessa människors svårigheter. Re

striktionssystemets ordinarie ranson, 

som väl i allmänhet är fyra liter i 

månaden, uttages förmodligen vad 

arbetarna beträffar på avlöningsdagen 
och njutes sannolikast under lördag 

och söndag, just de dagar, då famil
jen efter veckans slit och släp skulle 

samlas till trevnad och förströelse. 

För många människor skulle dryc-

kessedens avskaffande betyda ökat 

intresse för studier och bildande nö
jen. Ävenledes skulle därigenom för 

många barn skapas en miljö att växa 
i, som skulle få det mest välgörande 
inflytande på deras kommande liv. 
Det skulle göra deras barndomsmin
nen ljusare och därigenom deras liv 

rikare. 

Enligt min mening hava vi mycket 

att vinna av att försöka med förbud, 
men intet att förlora, och såvida vi 

tro på mänsklighetens framåtskri
dande och utveckling måste vi förr 

eller senare frigöra oss från dryckes-

seden. 
Därför röstar jag ja den 27 aug. 

Göteborg den 27 juli 1922. 
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