
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  
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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. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

sista sidan 20 öre pr mm 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje Söndag. 
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F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI, 6ÖTEBOR8, 1922 

"cf^rtryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
För förbudet. Av Celia Adler. 
Mot förbudet. Av Cecilia Milow. 
Är kärleken oemotståndlig? 
Bibliotekarien Maria Larsen 50 år. 

Gina Rubenson +. 
Hemmen och barnen. Av Ingebjörg 

Olafson. 
En lovsång till svartsjukan. 
Aforismer. Av Katherine Tingley. 
Skolreformen och lärarinnorna. 

Av lektor Jenny Richter-Velander. 
Varför skapa män kvinnomoderna? 
Ett för högt pris? Ett kvinnoöde. 

Drömtydning. 
Hälsovård. (Den mäktige potentaten.) 

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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SVENSKT HEM 

som vill följa 
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stens och littera* 
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läser man 
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sen emot sig, vilken i ej allt för mil
da ordalag utkasta ovärdiga beskyll
ningar mot de s. k. "måttlighetssu
parna". Finnes ej andra laster, fullt 
ut lika farliga som dryckenskapslas
ten, att bekämpa och organisera sig 
emot? Det finns andra drifter och 
begär lika starka som begäret efter 
rusdrycker, vilka ruinera individens 
kropp och själ och förgiftar hela 
samhällskroppen. Fritt och offentligt 
får t. ex. Hinke Bergegren förkun
na sina läror för en girigt lyssnande 
ungdom. I cyniska ord uppmanar han 
de unga att leva som han lär. Ännu 
har jag ej hört någon professor, lär
rare eller läkare uppmana de unga att 
dricka och supa, men väl hört dem 
mana till nykterhet och varna för 
missbruk av starka drycker. Var fin
nes den kritik, som skarpt tar itu 
med och kräver förbud mot för
kunnelsen av de tyggellösa läror, som 
mången gång äro farligare för de un
ga än starka drycker? 

Totalförbudet kommer ej att för
hindra lönnbränneriet. Hemmen bli
va hemkrogar ej endast för män 
utan även för kvinnor och barn, må 
vi kvinnor väl betänka det. Effektiv 
hemkontroll lär ej kunna bedrivas 
utan ett vittgående för svenskens 
lynne vidrigt spioneri system med po
litiska intriger i släptåg. Må Sveriges 
nykterhetsvänliga kvinnor vid de 
kommunala valen betänka sitt ansvar, 
då de rösta sitt ja eller nej. 

Nykterhetsarbetet får aldrig upp
höra, måste fortgå och på alla sätt 
stödjas av staten och enskilda . Det 
är kristen plikt, en plikt som i sig in
nesluter den "rättfärdighet som upp
höjer ett folk." 

I hemlighet drivna synder äro 
svåra att utrota. Går totalförbudet 
igenom blir följden ej ett nyktert 
svenskt folk, men måhända ett till 
stor del lagbrytande. 

Vilja vi Sveriges kvinnor vara med 
om att riva ned det stora och sköna 
arbete Per Wieselgren med flera på 
upplysningens väg sökt bygga upp? 
På den frågan kan väl knappast mer 
än ett svar givas. 
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Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 
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Hemmen och harnen. 
Av Ingebjörg Olofsson. 

Bibliotekarien 
Daria Larsen 50 år. 

Bibliotekarien vid Dicksonska Folk
biblioteket i Göteborg, fröken Maria 
Larsen fyllde den 7 augusti 50 år. 

Det är en stor arbetsbörda som på
vilar den, vilken allsidigt och med 
urskilning äger att tillgodose den lä
sande och låntagande allmänhetens 
krav vid ett folkbibliotek med så o-
erhört stor frekvens söm det Dick
sonska Folkbiblioteket i Göteborg. 

Fröken Larsén har dock här varit 
den rätta personen på den rätta plat
sen. Med en oförtruten arbetsför
måga förenad med ett levande och 
varmt intresse för sin krävande upp
gift har hon på sin post i hög grad 
bidragit till detta biblioteks utveck
ling under senare år till ein verklig 
central för den läsande och boklånan-
de allmänheten. Tusentals band av 
den litteratur, som det ligger innan
för bibliotekets program att tillhan
dahålla, hava för genomläsning och 
sovring passerat under hennes ögon 
innan de införlivats med biblotekets 
oerhörda samlingar. Även i fråga 
om bibliotekets inre utsmyckning med 
såväl reproduktioner av mästerverk 
som den intressanta porträttserie av 
världsdlitteraturens främste, som pry
der dess vestibul, har fröken Larsén 
inlagt ett erkännansvärt intresse. Se
dan flera år tillbaka har den värde
rade jubilaren dessutom varit den le
dande och främsta kraften i Göte
borgs Folkbildningshem. Mängden 
av under högtidsdagen ingångna hyll
ningar buro även livliga vittnesbörd 
om den popularitet fröken Larsén 
tillvunnit sig inom sina olika verk
samhetsfält. 

Är kärleken oemotståndlig? 
Det har påståtts, att den stora pas

sionen genom själva sin styrka, sin 
intensiva glöd tänder en motsvaran
de känsla i det hjärta, mot vilken den 

riktar sig. 
Är det sant? 
Om det är sant, hur kommer det 

sig då att det finns så många "olyck

ligt kära"? 
Nej, det är icke sant att kärlek all 

tid väcker genkärlek. Hur mången 
man har icke ägnat en enda kvinna 
sin livslånga kärlek och dyrkan utan 
att lyckas framkalla en enda gnista 
av samma känsla hos henne. 

Och äro icke de äktenskap legio, 
där endast den ene maken i verklig 
mening älskar, och där han eller hon 
trots personliga förtjänster, trots den 
mest hängivna ömhet aldrig finner 

Lysningspresenter 
alla prislägen 

JC.TLrud&zssjn 

Oina Rubenson *j\ 
Göteborgs kvinnliga handelsvärld 

har i fröken Gina Rubenson, som den 

8 augusti i en ålder av nära 79 år 

hänsomnade, förlorat en av sina äldsta 

och mest värderade medlemmar. Efter 

att redan tidigt ha inträtt på affärs« 

banan etablerade hon sig 1891 som 

sin egen, samt lyckades tack vare sina 

goda fackinsikter och sitt vinnande 

sätt, som åt henne förvärvade en be* 

tydande kundkrets, utveckla affären 

till ett givande företag. Genom sina 

gedigna egenskaper och sitt älskvärda 

väsende vann hon en stor vänkrets, 

som med de närmast anhöriga del* 

taga i sorgen efter den bortgångna. 

Varför sakna hemmen så ofta in
flytande över barnen? — Det är icke 
rättvist att lägga skulden till detta 
förhållande ènsamt på modern. När 
det finnes en far och en mor i ett 
hem, böra de tillsammans uppfostra 
barnen. Ansvaret varken kan eller 
bör läggas på endast den ena av par
terna. Faderns och moderns upp-
fostrargärning gripa så in i varandra, 
att det är omöjligt att uppställa någ
ra regler för vad som är moderns å-
ligganden och vad som är faderns. 
Man kan endast säga : De böra hjäl
pa varandra. 

"Hemmet är min borg", säger man 
i England, men för att hemmet skall 
kunna bliva en fästning, ett värn, 
måste man känna sig-väl tillfreds in
nanför dess murar. Endast där kär
leken gör ett hem ljust och varmt 
öppnar sig hjärta förtroligt för hjär
ta — och då lär man sig också att 
behandla varandra aktsamt. Månne 
det icke är något av detta, som fattas 
i de hem vilka sakna inflytande över 
sönerna och döttrarne? 

Det finns många hem, även inom 
överklassen, där hemmet i grund och 
botten endast är det ställe där man 
sover och äter. Många föräldrar 
känna endast ytligt sina barn. — De 
giva sig aldrig tid att tala med dem 
på tu man hand, och där förhållan
det är sådant, kan man icke vänta, 
att föräldrarne skola ha mycket infly
tande över sina barn — dessas ka
raktär kommer i stället att utformas 
av tillfälliga vänner och väninnor. 

Det var en gång en mor, som till
hörde det högsta samfundsskiktet i 
sitt land. Denna moder skrev till en 
främling, som hon aldrig sett: "För 
Guds skull försök att väcka min dot
ter till förnuft — jag har icke läng
re någon makt över henne!" 

Då den person, som mottagit detta 
nödrop, frågade den unga flickan, 
varför hon icke gick till modern med 
sina bekymmer,, svarade hon kallt 

och hånfullt : 
"Till min mor? Vad skulle det 

tjäna till? Mor har alltid behandlat 
mig som en docka. Sedan jag blivit 
konfirmerad, förde hon mig ut i säll
skapslivet. Hon har alltid intresse
rat sig mycket för mina kläder och 
mitt utseende — men längre sträcker 
sig icke hennes omvårdnad!" 

Främlingen, som hörde denna out
sägligt svåra anklagelse, förehöll flic
kan att hon gjorde modern orätt. 
Säkert älskade denna sin dotter och 
längtade efter hennes förtroende. 

Härtill svarade flickan : — "Om 
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Hovjuvelcrare 
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annat gensvar än tacksamhet, akt
ning, vänlighet? Vackra och värde
fulla känslor i och för sig, men dock 
icke kärlek! Läppar av eld prässas 
mot läppar av is, flygande pulsar mö
tas av lugna, taktfasta slag av ett 
oberört hjärta. 

Obesvarad böjelse är, trots allt tal 
om att kärlek väcker kärlek, ett li
dande icke alltför ovanligt bland män
niskorna. Och det tragiska är, att 
dess glöd icke släckes av den frostiga 
köld varav den mötes, lika litet som 
den kan kvävas genom en viljean
strängning. Det är icke frivilligt man 
bär bördan av en obesvarad kärlek. 
Alltför gärna skulle man vilja befria 
sig fråm den, vända sin håg åt annat 
håll, men — man kan icke ! 

hon älskat mig, skulle hon givit sig 
tid att tala med mig, men det har hon 
aldrig gjort." 

Ja, på detta sätt kunna mor och 
dotter glida bort från varandra, även 
om de bo under samma tak. 

Den här relaterade historien fick 
ett ovanligt lyckligt slut. Modern 
gjorde en kraftansträngning och 
räckte sin dotter den hjälpande hand 
hon behövde. Det var dock först i 
elfte timman hon gav sig tid att över
tänka sina heliga modersplikter och 
som hon fick upp ögonen för att dot
tern icke var en docka utan en män
niska med ideal, vilken fordrade att 
få leva sitt eget självständiga liv. 

De flesta unga flickor växa i kon
firmation såldern fullständigt bort från 
sina mödrar. Det är mycket sällan 
man får höra en ung flicka säga: 
"Mor är min bästa vän. Jag talar 
med henne om allt." 

Så borde dock, enligt mitt förme
nande förhållandet mellan mor och 
barn vara, och när det icke är sådant, 
ligger skulden i regel hos modern. 

De flesta föräldrar äga sina barns 
förtroende till en tid, men de förlora 
det lätt, om de icke äro på sin vakt, 
och detta även i de hem, där föräld
rarne hava alla förutsättningar att 
förstå barnen. Det är så ofta fallet, 
även i goda hem, att de ömmma och 
kärleksfulla ord, som ett barn behö
ver höra för att kunna öppna sitt 
hjärta, förbliva outtalade, därför att 
far och mor icke tänka därpå, eller 
måhända därför att de känna sig lik
som generade inför barnet, med på
följd, att detta av fruktan för att 
bliva missförstått, sluter sig inom sig 
själv. Och snart är den stig över
vuxen, vilken leder till det innersta 
inre, och innan man vet ordet av 
har man kommit så långt från var
andra, att man knappast ens med de 
kraftigaste rop kan finna vägen till
baka. Förlädrar och barn bliva 
främlingar. Hemmet blir kallt — 
och sä sökes på olika håll ersättning 
för vad man saknar där inom. 

Det är ofantligt lätt att beskriva 
vad som måste till för att hemmet 
skall bli en borg, ett värn, en till
flyktsort, där det är tryggt och gott 
att vara. Men allt detta kan icke 
framtvingas genom lagparagrafer, 
sociala reformer och tidningsartiklar 
och lika litet kan det köpas för pen
gar. Det som gör ett hem är kär
lek, pliktkänsla och ömsesidig välvilja 
— men där hjärtat är kallt, där fin
nes icke något hopp. 

(Ur "Kvinden o g Hemmet".) 

En lovsång till svartsjukan. 
Det har sagts många ogillande och 

fördömande ord om svartsjukan, och 
det kan därför kanske vara av in
tresse att ta del av en lovsång som 
sjungits till samma företeelses ära-

Det är en-ung kvinnlig polsk ad
vokat, som med den för hennes yrke 
utmärkande skickligheten lyckats 
rehabilitera en oskyldigt misstänkt. 

— Svartsjukan är nödvändig, på
står hon frimodigt. Svartsjukan är 
god. -Svartsjukan verkar uppfostran
de. Då en kvinna eller en man är 
svartsjuk är det ett bevis på att de 
älska. Något, som de värdera oänd
ligt högt, är i fara att förloras. Deras 
oro är väckt, deras självbevarelsein
stinkt tar ut sin rätt. 

Känslan av svartsjuka är en bättre 
uppfostrare än vilken annan skola 
som hälst. Man känner sin ställning 
i ett älskat hjära hotad, man måste 
försvara den, man måste mobilisera 
alla sina bästa egenskaper, hela sin 
älskvärdhet, sin tjusningsförmåga 
för att fördunkla en farlig medtäv
lare, överglänsa och besegra honom. 

Svartsjukan kan, det är sant, taga 
sig frånstötande uttryck i bittra, bi
tande ord, i ohöljd misstänksamhet 
och elakhet, men det gäller endast 
för mindre kultiverade och okloka 

naturer. 
Jag känner svartsjukan i former, 

som äro den vackraste hyllning den 
ena människan kan bringa den an
dra, det är kärlekens oro framsprun
gen ur personlig anspråkslöshet, en 
öm oro som aldrig har mod att göra 
en förebråelse utan endast tillåter 
sig lätta antydningar, i vilka ingen 
vrede, intet gäckeri, intet hat ligger 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
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MERKURTVÅt, 

utan vilken i stället uppbäres av en 
känsla, djup, innerlig och alltför öd
mjuk för att anse sig berättigad att 
yrka på trohet. 

Är denna art av vartsjuka en ond 
känsla? Helt säkert icke. 

och alla de andra stegen skola komma 
i naturlig ordningsföljd. 

* 

Den levnadsvishet, som anbefaller 
osjälviskhet, innehåller balsam för vår 
tids sm'ärta och lidanden. Förvända 
begrepp, falsk ärelystnad, lagstridigt 
levnadssätt, själviskhet och kärleks-
löst sinnelag bära skulden för att 
människorna känna sig olyckliga och 

o förnöj da. 

Några djurvänner drogo historier. 
Till sist säger en som dittills suttit 
tyst : 

— För all del, det är ju gansfe 
kloka hundar ni har, men mina tre 
taxar äro åtskilliga strån vassare. 
Hör på! En dag när jag kom hem 
lågo de tre krabaterna och drogo sig 
i min soffa. Det blev ju litet smörj. 
Andra dagen lågo de i sina korgar, 
men när jag kände efter i soffan 
var den varm ! Det blev förstås ram-
melbuljong igen. Tredje dagen smög 
jag mig på tå till dörren och kikade 
in genom springan och vet ni vad jag 

såg? 
Korus: -— Nej ! ! ! 
— De tre taxarna stodo på bak

benen och blåste på soffan ! 

* 

Hon: — Vet ni inte, att det är 

ohygieniskt att kyssas? 
Han, beslutsamt: -— Låt oss starta 

en epidemi! 

Aforismer av 
Katherine Tingley. 

Människorna måste frigöra sig från 
fruktan och nå fram till den punkt 
där det blir en verklighet för dem att 
de äro själar, så att de må sträva ef 
ter att leva som själar, medvetna om 
att de hava plikter att fylla, emot si
na bröder. 

* 

Obroderlighet är vår tids stora lyte 
och hotar i ej ringa grad vår civili
sations framsteg. Dess välde kan ej 
brytas eller tillintetgöras, förrän vi 
människor fått inpräglat i hjärta och 
sinne, att vi till naturen äro gudomli
ga och kommit till insikt därom, att 
vi äro i besittning av en inneboende 
odödlig kraft till det goda saimt att 
sann frihet finnes till endast där, 
varest den Högre Lagen håller vår 
lägre natur i lydnad. 

Icke förrän människan söker vinna 
herravälde över sin lägre natur kan 
hon fullgöra sin bästa plikt mot sina 
medmänniskor; ej heller kam hon 
vara broderlig i ordets sannaste me
ning eller leva i den sanna frihetens 
ljus. 

* 

Låt oss hoppas med själens mäkti
ga förhoppning, med det rätta hand
landets kraft att den dag ej må vara 
långt borta, då kärlekens, den sanna 
broderlighetens, stora genomgripande 
makt skall omsluta mänskligheten och 
i ordets fulla bemärkelse taga sig ut
tryck i våra liv; den sköna tid, då 
barn skola födas och uppfostras i en 
atmosfär av renaste tanke och ädlaste 
handling — då, men icke förr, skall 
mänskligheten börja bygga de fasta 
grundvalarna till en gyllene ålder och 
arbeta i Frihetens Rike. 

* 

V behöva -blott taga det första ste
get i den sanna broderlighetens anda, 
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(Eftertryck förbjudes.; 

Skolreformen och lärarinnorna. 
Av Lektor Jenny Richter- Veländer. 

(Sv. Kvinnors Medbörgarförbunds artikelserie.) 

7Var lunchar man^ 

bäst? 
Cggers Sommarterass 

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

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
serocring. 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers ITleeths, Thesalong 

Vårt skolväsen karaktäriseras av 
stor splittring i organisatoriskt 
hänseende. Institutionerna ha skapats 
av klass- och andra särintressen, 
äro isolerade från varandra och 
hotas ständigt av stagnation och ste-
reotypering. Långsamt har idéen om 
det mänskliga som det enande, sam
lande, livgivande och befruktande 
banat sig väg och manifesterar sig 
nu i S.K:s betänkande, som har sär
skilt värde för lärarinnorna, därför 
att det gör dem likaberättigade med 
lärarna, bereder dem möjlighet att 
förvärva samma kompetens och ten
derar att ge dem samma sociala ställ
ning och ekonomi. Lönefrågan är 
ju av politisk art men påverkas givet
vis av defta fördomsfria erkännande 
av deras plats i systemet. 

För anställning vid den högre 
undervisningen fordras akademisk 
grad, men på grund av att flicksko
lans lärarinnor ha utbildning av an
nan art men på det hela taget fullt 
tillfredställande, gives dem möjlighet 
att dispensvägen få åtkomst till tjän
ster, som fordra vetenskapliga merit
er. Detta är en vacker honnör för 
H. L. S. men som förebild för statens 
behandling av så dispenserade lära-

Under strecket 
återgiva vi ett kvinnoöde, vilket i 

sig innesluter en fråga. Där vägas 

mot varandra den gifta kvinnans för« 

sörjningsarbete och hennes verksam* 

het i hemmet som maka och moder. 

Skildringen verkar äkta — man har 

en stark känsla av att vad som här 

berättas verkligen är upplevat och 

känt. Många skola kanske instämma 

i det domslut förf. själv fäller över 

sitt handlingssätt, andra återigen un» 

derkänna det och finna nya, närmare 

till hands liggande förklaringar till 

att livshändelsernas facit blev just 

sådant det blev. Skildringen inbju* 

der starkt till meningsutbyte, och det 

skulle vara oss mycket kärt, om 

några av våra läsarinnor ville i sådant 

syfte taga våra spalter i anspråk. Få 

vi göra ett påpekande i anslutning 

härtill? »Kort och gott» är det bästa 

för oss och det för läsekretsen mest 
kärkomna 1 

Varför skapa män 
kvinnomoderna? 

En stor engelsk textilfabrikant, som 
angripits från kvinnohåll för att han, 
Ehuru kundkretsen är kvinnlig, an
vänder nästan uteslutande manliga 
;ecknare i sin firma, svarar med en 
förklaring, att den manliga överläg
senheten på det ifrågavarande arbets-
gebietet är ett faktum. Vid utarbe
tandet av nya moder, säger han, kan 
det visserligen då och då vara av in
tresse att inhämta även den kvinn
liga åsikten, men i regel förlitar jag 
mig dock på det manliga omdömet. 
De flesta kvinnor anlägga på varje 
modeproblem en alltför personlig 
synpunkt, och fintna endast sadana 
färger och sådant snitt värda beak
tande, som passa deras eget utseen
de. En kvinna, som själv är slank 
och mörk, tänker omedvetet, då hon 
skall skapa nya moder, just på vad 
som skall passa och kläda kvinnor 
av hennes egen typ. Att det finns 
gott om fylliga och blonda kvinnor, 
vilkas intressen också böra tillvarata
gas förbiser hon helt och hållet eller 
ägnar hon i allt fall mindre uppmärk
samhet. Männen intaga en fullstän
digt opartisk hållning. De tänka, när 
de skapa sina nya moder, icke på nå
gon särskild kvinnotyp, utan på mo
dets eget skönhetsvärde, dess möjlig
het att slå igenom och bli, ur affärs
synpunkt, givande. 

rinnor föreslås dess behandling av de 
kvinnliga sem. adj., när deras tjänst
er omlades till lektorat ; och detta bör 
vara ett kraftigt memento. Den Lytt-
kens-Bergska lönepolitiken pressade 
nämligen ned deras löner så lågt, att 
vid nämda omläggning den högsta 
kv. adj. lönen låg under lägsta lek
torslönen, vilket togs som anledning 
att flytta in dem i i :a lektorslönegra
den, där de alltså äro mycket sämre 
ställda än en ung man, som just skaf
fat sig lektorskompetens. Så länge 
kvinnorna icke äro politiskt organi
serade, kommer "annan kompetens" 
att betyda " lägre" och få sina verk
ningar för deras ekonomi. Som regel 
rycka de manliga dispenserade upp i 
de formellt kompetentas villkor, men 
de kvinnliga icke bara hållas under 
dessa utan neddraga i sina sämre vill
kor även de formellt kompetenta 

kamraterna. 
Flicklinjerna erbjuda platser åt 

lärarinnor med H. L. S.-kompetens, 
men för de ekonomiska konsekven
sernas skull borde kvinnorna icke 
vila, förrän avgångsexamen från 
H. L. S. berättigade till inskrivning 
vid universitetet, där studierna borde 
kunna fortsättas i ett sammanhang. 

Man träffar ofta på en viss rädsla 
för denna formalkompetens. Man 
tror, att inspirationens och idealite
tens källor kunde sina under det 
hantverksmässiga uthamrandet av 
denna rustning, men detta är en fel
syn. Att bli duglig inom den högre 
undervisningen utan kontakt med ve
tenskaplig forskning är naturligtvis 
en omöjlighet, men att skaffa sig den
na på egen hand är mycket svårare 
och dyrare än att gå universitetets 
väl utstakade och makadamiserade 
med märken och vägvisare väl för
sedda vägar. Ensam och på obana
de stigar vinner autodidakten stora 
värden — om han orkar ta sig fram 
— men han kanske kunde vinna stör
re, om han hade det bekvämare och 
mer bekymmerfritt. Man möter ofta 
hos både bildade och obildade svenska 
kvinnor en undervärdering av veten
skaplig utbildning, men den torde 
försvinna, när den nya skolorganisa
tionen hunnit ge oss en stor kontin
gent universitetsmeriterade kvinnor i 
lycklig ekonomisk situation och tryg
ga i sitt ämbete tack vare kunglig 
fullmakt. Kompetens, tjänstgöring 
och löneförmåner måste stå i fixt 
förhållande till varandra och icke på
verkas av några hänsyn till köns
streck, om det skall lyckas att hålla 
kvinnorna uppe på det kulturella 
plan, som är önskvärt för nationen. 

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

vuvSiUaal 

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 
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KAPPOR, DRÄKTER & 
KLÄDNINGSTVGER. 
Stort och välsorterat lager av 
Kläden, Scheviot, Siden m. m. 
ur- för Kappor och Dräkter, <//> 

HÄMNDEN. 

Sommargästen, fru Blomsterblad, 
har, föraktande visdomsordet att man 
icke skall förakta de små fienderna, 
kortimit på spänd fot med värdfolkets 
lille Karl Johan, vars mindre goda 
uppförande hon vid en del tillfällen 
sökt förbättra medels en nog så kraf
tig handpåläggning. 

Én dag sticker Erlnad in huvudet 

genom dörren till glasverandan, där 

fru Blomsterblad tillbringar den räg-
niga sommaren. 

— Frun vet väl våran hingst! sä
ger han i hjärtlig ton. Han som bi
ter och slår så väldigt? Fruns Pelle 
och jag vi stod i stalldörren — 

Fru Blomsterblad för bleknande 

handen till hjärtat : — Vad mer? Vad 
mer?? 

— Jo, fortsätter lille Karl Jo
han, fruns Pelle tog ett halmstrå och 
kittlade hingsten på ena bakbenet — 

Fru Blomsterblad flyger upp med 
ett anskri : — Och hingsten slog bak-
ut och träffade miin Pelle? 

— Nej, sade lille Karl Johan och 
drog sig kvickt tillbaka ur dörröpp
ningen, hingsten brydde sig inte om 
halmstrået. Det vara bara det jag 
Ville glädja frun med. 

bästa tvättmedlet 
ia och ömiåtiga kläder 

Gummans Flingor 

HUR 8 DAG 

" en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift * 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton- ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

De bästa HANDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. .42 HANDSKKOMPANIET 15379 

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

PRENUMERERA Å NÄRMASTE 
POSIANSTAL1 ELLER BOKHANDEL! 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 

ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Ti lEVLIG ock  INTRESSANT 
"i 

ZJ AUGUSTI 

fe 

V I D  D Ö D S F A L L  
Ring 3623 eller 14090 
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Den största 
morgon tidn ingen 

(Annons.) 
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BREVLÅDA' 
»Otålig.» Svaren öppnas och prisbe< 

dömningen äger rum d. 20 dennes. 

Det är ju god tid före den 27:de. 

»En nykter kvinna.» Tack för upp« 

slaget. Rubrikerna återfinnas i tex» 

ten av våra tio budord. 

»Nykterhetsvän.» Jo, lagbrott är just 

rätta ordet, Se bara huru edra 

anhängare — bröder och systrar — 

bära sig åt mot våra affischer och 

mötesmeddelanden. Vet ni då inte, 
att det är i lag förbjudet att för= 

gripa sig å annans egendom. Följ 

vårt exempel. Vi låta edra kun* 

görelser vara i fred. Hela er sak 

skulle säkert vinna på, om edra 

representanter iakttoge ett städat 

uppträdande. 
»Sanningsvän.» Rena sanningen ärr 

att såväl Ljunggren som flera andra 

av förbudsstudiekommissionen voro 

kvar i Finland fem dagar längre, än 

vad som officiellt meddelats. Vad 

de därvid sågo och erforo, komma 

de nog ej att yppa /ore den 27 aug. 

»Förbudsvän.» Vill ni att edra barn 

skola uppväxa i en atmosfär av 

överträdelser mot en lag, som fram

kallar lönbränning, smuggling, lang* 

ning och dylikt så rösta ja. Vi 

kunna ju ej hindra er. Men bes 

tänk er väl. Efter den 27:de är 

det försent. 

»Frågvis. De av oss utgivna tio bud* 

orden finnas tillgängliga på vår byrå. 

»Utlandsresande.» Endast gifta kunna 

rösta. För ogifta, som ej äro på 

sin röstplats den 27 augusti finns 

ingen pardon. Tyvärr! Undan« 

tag naturligtvis för de s. k. yrkes* 

grupperna. Se svaret till tjänsteman. 

»Nej-fru.» Tack för den lilla gröna 

jadappen. Vilja förbudsvännerna 

öka sin löjlighet med att klistra 

dessa lappar på våra skyltar, så är 

det inte värt att gråta däröver. Ju 

mer dumheter de göra, ju mer 

blotta de sitt inre. 

»Teaterhabitué.» Kostymen var sam»' 

manställd ur vår affischsamling. Vi 

stå gärna till tjänst om bara Ludde 

tillåter det. Men han är svår emot 

konkurrenter. 

»Norgeresande.» Ni kan vara över* 

tygad om, att förbudet i Norge är 

fullkomligt misslyckat, ty så som 

där supés nu, kan helt enkelt inte 

beskrivas. Ni får väl se. 

»Sanningsälskande.» Greve Lager» 

bjelke, förste deputeraden i Riks= 

gäldskontoret, har uttalat sig i förra 

veckan, att »c/en redan nu hårt 

spända statsbudgeten näppeligen kan 

bära förbudet». Men det citera 

nykterhetstalarna naturligtvis inte. 

»Den gyllene medelvägen.» Vad Ni 

är naiv! Tror Ni, att en antiför* 

budsvän och en alkoholist är det* 

samma?? Vi vill måttlighet och 

avhållsamhet likaväl som Ni. Vi 

förstå bara bättre än Ni, att för* 

budet vore att genomdriva raka 

motsatsen. 

Göteborg den 13 Aug. 1922. 

PROPAGANDA CENTRALEN N. E. J. 
Telefon: Namnanrop. 

Ettför högt pris? 
Ett kvinnoöde. 

Jag är, vad man kallar, "en högst 
framgångsrik affärskvinna". Det sä-
ges att jag är den bäst avlönade kvin
nan på mitt arbetsfält. Att erbjuda 
och förse med arbete, att inleda och 
upplösa affärsförbindelser, detta är 
min befogenhet. Jag är erkänd som 
en förmåga i mitt lilla hörn av affärs
världen. 

I mitt hem härskar den lugna ele
gans, som står till buds för den ovan
nämnda avlöningen. Tack vare den 
ha mina barn fått en god undervis
ning och äro tillförsäkrade den sam
hällsställning de önska intaga. Med 
friskt och måttligt levnadssätt, anser 
jag min avlöning tillräckligt stor att 
förskaffa mig så många vackra klä
der, som jag kan önska, så många 
lyxsaker, som jag bryr mig om, så 
många nöjen, som jag har tid att del
taga i, och ändock blir det nog över 

för att lägga av litet för ålderdomen, 
så att jag ej behöver bero av mina 
barn, när affärsvärlden ej längre har 
någon användning för mig. 

Synbarligen har framgången i mitt 
arbetet skänk mig alla de materiella 
ting, som ett kvinnohjärta kan åstun-
da. Det är sant; och likväl är det i 
dag min enda önskan, min enda bön, 
att min dotter aldrig skall komma in 
i affärsvärlden. Jag anklagas av 
mina vänner för att stå i vägen för 
min dotter. De säga, att det är ab
solut straff värt att stå emellan henne 
och ett levnadsyrke. Andra påstå, 
att jag "skämmer bort" henne genom 
att slita ut mina händer med arbete, 
under det att hon lever i sysslolöshet. 
Men mina händer äro mycket starka 
och väl vårdade, och min dotter är 
ej sysslolös. Hon är mycket verksam 
i hemmet, fastän hon ej "förtjänar 
pängar". Hon har heller aldrig ut
tryckt någon önskan att vandra i sin 
moders fotspår in på affärsbanan. 
Kanske har hon ingen böjelse att slå 
in på den vägen. Jag anser det likväl 
mer antagligt, att hon av sin moders 
framgång har gissat till hennes miss
lyckande i hemmet. 

Då jag känner så väl det verkliga 
pris, som kvinnor betala för sin fram
gång i affärer, skriver jag denna ar
tikel för mödrar, som äro okuniga 
om den fysiska, andliga och moraliska 
förändring, som pänninginbringande 
arbete framkallar hos deras döttrar. 
Om de visste det, skulle de ej upp
mana de senare att bli "oberoende". 
Kan blott en enda dotter förmås att 
stanna hemma hos "Mamma", kan 
blott en enda ung, ärelysten hustru 
räddas från att bli sin mans medar-
beterska i butiken eller på lagret, kan 
blott en enda moder bli övertygad 
om att pänningförtjänande ej löser 
hennes särskilda husliga problem, är 
jag mer än vedergälld för att jag 
blottat det "glänsande" inre i en 
"framgångsrik bana". 

På det att jag ej må bli missför
stådd, vill jag här säga rent ifrån, 
att jag ej klandrar den flicka eller 
kvinna, som av en grym verklighet 
tvingas att arbeta. Hon förtjänar 
att beklagas, men ej avrådas. Jag 
talar här till den kvinna, som ej be
höver bli en löntagare, men som av 
en eller annan orsak tycker, att hon 
skulle vilja bli det. Till denna klass 

— och den växer synbarligen — räk
nas den unga flicka, som hellre vill 
arbeta på ett kontor än hjälpa sin 
mor i ett kök, den unga hustru, som 
hellre vill bli en annan mans steno
graf än sköta om sin makes hem, den 
flicka eller kvinna, vars kärlek till 
vackra kläder och små lyxsaker vida 
överstiger hennes fars eller makes 
inkomster, den mor, som envisas att 
för sina barn förtjäna de studieför
måner eller nöjen, som hennes man 
ej kan betala — ja, jag skulle kunna 
uppräkna en lång rad kvinnor, som 
i något slag av löntagande se det lät
taste och kanske angenämaste sättet 
att lösa ett husligt problem eller möta 
en huslig kris. Jag talar av hjärtat, 
ty jag var en av dessa kvinnor, som 
tog personlig ärelystnad för moderlig 
uppoffring, som sade, att det 
var enda sättet, fastän det var det 
det lättaste och det mest själviska 
sättet. 

Jag, en mor för 4 barn, blev af-
färskvinna, emedan jag behövde en 
förmaksmatta. Den dagen, då jag 
tillträdde min första plats, frambar 
jag ej som en ursäkt för mitt eget 
hjärta, att ett nödvändigt behov av 

SKALL DETTA BLI VÅR. 
FRAMTIDSUTSIKT * 

PROPAGANDA CENTRALEN N.E.J.. SBTEBOBC-



/ 

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

SKANDINAVISKA 
KREDITAKTIEBOLAGET 

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

EGNA FONDER KR. 182,000,000:-

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
• K r e d i t b o l a g e t "  

/  VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon« 

stens och littera* 

turens område 

läser man 

n u m e  r  a  

GOTEBORGS HANDELS-
ocn SJÖFARTS-TIDNING 

sen emot sig, vilken i ej allt för mil
da ordalag utkasta ovärdiga beskyll
ningar mot de s. k. "måttlighetssu
parna". Finnes ej andra laster, fullt 
ut lika farliga som dryckenskapslas
ten, att bekämpa och organisera sig 
emot? Det finns andra drifter och 
begär lika starka som begäret efter 
rusdrycker, vilka ruinera individens 
kropp och själ och förgiftar hela 
samhällskroppen. Fritt och offentligt 
får t. ex. Hinke Bergegren förkun
na sina läror för en girigt lyssnande 
ungdom. I cyniska ord uppmanar han 
de unga att leva som han lär. Ännu 
har jag ej hört någon professor, lär
rare eller läkare uppmana de unga att 
dricka och supa, men väl hört dem 
mana till nykterhet och varna för 
missbruk av starka drycker. Var fin
nes den kritik, som skarpt tar itu 
med och kräver förbud mot för
kunnelsen av de tyggellösa läror, som 
mången gång äro farligare för de un
ga än starka drycker? 

Totalförbudet kommer ej att för
hindra lönnbränneriet. Hemmen bli
va hemkrogar ej endast för män 
utan även för kvinnor och barn, må 
vi kvinnor väl betänka det. Effektiv 
hemkontroll lär ej kunna bedrivas 
utan ett vittgående för svenskens 
lynne vidrigt spioneri system med po
litiska intriger i släptåg. Må Sveriges 
nykterhetsvänliga kvinnor vid de 
kommunala valen betänka sitt ansvar, 
då de rösta sitt ja eller nej. 

Nykterhetsarbetet får aldrig upp
höra, måste fortgå och på alla sätt 
stödjas av staten och enskilda . Det 
är kristen plikt, en plikt som i sig in
nesluter den "rättfärdighet som upp
höjer ett folk." 

I hemlighet drivna synder äro 
svåra att utrota. Går totalförbudet 
igenom blir följden ej ett nyktert 
svenskt folk, men måhända ett till 
stor del lagbrytande. 

Vilja vi Sveriges kvinnor vara med 
om att riva ned det stora och sköna 
arbete Per Wieselgren med flera på 
upplysningens väg sökt bygga upp? 
På den frågan kan väl knappast mer 
än ett svar givas. 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Fullständig bankrörelse. 

Not ar i a ta v dein ing. 

Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Hemmen och harnen. 
Av Ingebjörg Olofsson. 

Bibliotekarien 
Daria Larsen 50 år. 

Bibliotekarien vid Dicksonska Folk
biblioteket i Göteborg, fröken Maria 
Larsen fyllde den 7 augusti 50 år. 

Det är en stor arbetsbörda som på
vilar den, vilken allsidigt och med 
urskilning äger att tillgodose den lä
sande och låntagande allmänhetens 
krav vid ett folkbibliotek med så o-
erhört stor frekvens söm det Dick
sonska Folkbiblioteket i Göteborg. 

Fröken Larsén har dock här varit 
den rätta personen på den rätta plat
sen. Med en oförtruten arbetsför
måga förenad med ett levande och 
varmt intresse för sin krävande upp
gift har hon på sin post i hög grad 
bidragit till detta biblioteks utveck
ling under senare år till ein verklig 
central för den läsande och boklånan-
de allmänheten. Tusentals band av 
den litteratur, som det ligger innan
för bibliotekets program att tillhan
dahålla, hava för genomläsning och 
sovring passerat under hennes ögon 
innan de införlivats med biblotekets 
oerhörda samlingar. Även i fråga 
om bibliotekets inre utsmyckning med 
såväl reproduktioner av mästerverk 
som den intressanta porträttserie av 
världsdlitteraturens främste, som pry
der dess vestibul, har fröken Larsén 
inlagt ett erkännansvärt intresse. Se
dan flera år tillbaka har den värde
rade jubilaren dessutom varit den le
dande och främsta kraften i Göte
borgs Folkbildningshem. Mängden 
av under högtidsdagen ingångna hyll
ningar buro även livliga vittnesbörd 
om den popularitet fröken Larsén 
tillvunnit sig inom sina olika verk
samhetsfält. 

Är kärleken oemotståndlig? 
Det har påståtts, att den stora pas

sionen genom själva sin styrka, sin 
intensiva glöd tänder en motsvaran
de känsla i det hjärta, mot vilken den 

riktar sig. 
Är det sant? 
Om det är sant, hur kommer det 

sig då att det finns så många "olyck

ligt kära"? 
Nej, det är icke sant att kärlek all 

tid väcker genkärlek. Hur mången 
man har icke ägnat en enda kvinna 
sin livslånga kärlek och dyrkan utan 
att lyckas framkalla en enda gnista 
av samma känsla hos henne. 

Och äro icke de äktenskap legio, 
där endast den ene maken i verklig 
mening älskar, och där han eller hon 
trots personliga förtjänster, trots den 
mest hängivna ömhet aldrig finner 

Lysningspresenter 
alla prislägen 

JC.TLrud&zssjn 

Oina Rubenson *j\ 
Göteborgs kvinnliga handelsvärld 

har i fröken Gina Rubenson, som den 

8 augusti i en ålder av nära 79 år 

hänsomnade, förlorat en av sina äldsta 

och mest värderade medlemmar. Efter 

att redan tidigt ha inträtt på affärs« 

banan etablerade hon sig 1891 som 

sin egen, samt lyckades tack vare sina 

goda fackinsikter och sitt vinnande 

sätt, som åt henne förvärvade en be* 

tydande kundkrets, utveckla affären 

till ett givande företag. Genom sina 

gedigna egenskaper och sitt älskvärda 

väsende vann hon en stor vänkrets, 

som med de närmast anhöriga del* 

taga i sorgen efter den bortgångna. 

Varför sakna hemmen så ofta in
flytande över barnen? — Det är icke 
rättvist att lägga skulden till detta 
förhållande ènsamt på modern. När 
det finnes en far och en mor i ett 
hem, böra de tillsammans uppfostra 
barnen. Ansvaret varken kan eller 
bör läggas på endast den ena av par
terna. Faderns och moderns upp-
fostrargärning gripa så in i varandra, 
att det är omöjligt att uppställa någ
ra regler för vad som är moderns å-
ligganden och vad som är faderns. 
Man kan endast säga : De böra hjäl
pa varandra. 

"Hemmet är min borg", säger man 
i England, men för att hemmet skall 
kunna bliva en fästning, ett värn, 
måste man känna sig-väl tillfreds in
nanför dess murar. Endast där kär
leken gör ett hem ljust och varmt 
öppnar sig hjärta förtroligt för hjär
ta — och då lär man sig också att 
behandla varandra aktsamt. Månne 
det icke är något av detta, som fattas 
i de hem vilka sakna inflytande över 
sönerna och döttrarne? 

Det finns många hem, även inom 
överklassen, där hemmet i grund och 
botten endast är det ställe där man 
sover och äter. Många föräldrar 
känna endast ytligt sina barn. — De 
giva sig aldrig tid att tala med dem 
på tu man hand, och där förhållan
det är sådant, kan man icke vänta, 
att föräldrarne skola ha mycket infly
tande över sina barn — dessas ka
raktär kommer i stället att utformas 
av tillfälliga vänner och väninnor. 

Det var en gång en mor, som till
hörde det högsta samfundsskiktet i 
sitt land. Denna moder skrev till en 
främling, som hon aldrig sett: "För 
Guds skull försök att väcka min dot
ter till förnuft — jag har icke läng
re någon makt över henne!" 

Då den person, som mottagit detta 
nödrop, frågade den unga flickan, 
varför hon icke gick till modern med 
sina bekymmer,, svarade hon kallt 

och hånfullt : 
"Till min mor? Vad skulle det 

tjäna till? Mor har alltid behandlat 
mig som en docka. Sedan jag blivit 
konfirmerad, förde hon mig ut i säll
skapslivet. Hon har alltid intresse
rat sig mycket för mina kläder och 
mitt utseende — men längre sträcker 
sig icke hennes omvårdnad!" 

Främlingen, som hörde denna out
sägligt svåra anklagelse, förehöll flic
kan att hon gjorde modern orätt. 
Säkert älskade denna sin dotter och 
längtade efter hennes förtroende. 

Härtill svarade flickan : — "Om 
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Hovjuvelcrare 
Östra Hamng. 41. Göteborg. 

annat gensvar än tacksamhet, akt
ning, vänlighet? Vackra och värde
fulla känslor i och för sig, men dock 
icke kärlek! Läppar av eld prässas 
mot läppar av is, flygande pulsar mö
tas av lugna, taktfasta slag av ett 
oberört hjärta. 

Obesvarad böjelse är, trots allt tal 
om att kärlek väcker kärlek, ett li
dande icke alltför ovanligt bland män
niskorna. Och det tragiska är, att 
dess glöd icke släckes av den frostiga 
köld varav den mötes, lika litet som 
den kan kvävas genom en viljean
strängning. Det är icke frivilligt man 
bär bördan av en obesvarad kärlek. 
Alltför gärna skulle man vilja befria 
sig fråm den, vända sin håg åt annat 
håll, men — man kan icke ! 

hon älskat mig, skulle hon givit sig 
tid att tala med mig, men det har hon 
aldrig gjort." 

Ja, på detta sätt kunna mor och 
dotter glida bort från varandra, även 
om de bo under samma tak. 

Den här relaterade historien fick 
ett ovanligt lyckligt slut. Modern 
gjorde en kraftansträngning och 
räckte sin dotter den hjälpande hand 
hon behövde. Det var dock först i 
elfte timman hon gav sig tid att över
tänka sina heliga modersplikter och 
som hon fick upp ögonen för att dot
tern icke var en docka utan en män
niska med ideal, vilken fordrade att 
få leva sitt eget självständiga liv. 

De flesta unga flickor växa i kon
firmation såldern fullständigt bort från 
sina mödrar. Det är mycket sällan 
man får höra en ung flicka säga: 
"Mor är min bästa vän. Jag talar 
med henne om allt." 

Så borde dock, enligt mitt förme
nande förhållandet mellan mor och 
barn vara, och när det icke är sådant, 
ligger skulden i regel hos modern. 

De flesta föräldrar äga sina barns 
förtroende till en tid, men de förlora 
det lätt, om de icke äro på sin vakt, 
och detta även i de hem, där föräld
rarne hava alla förutsättningar att 
förstå barnen. Det är så ofta fallet, 
även i goda hem, att de ömmma och 
kärleksfulla ord, som ett barn behö
ver höra för att kunna öppna sitt 
hjärta, förbliva outtalade, därför att 
far och mor icke tänka därpå, eller 
måhända därför att de känna sig lik
som generade inför barnet, med på
följd, att detta av fruktan för att 
bliva missförstått, sluter sig inom sig 
själv. Och snart är den stig över
vuxen, vilken leder till det innersta 
inre, och innan man vet ordet av 
har man kommit så långt från var
andra, att man knappast ens med de 
kraftigaste rop kan finna vägen till
baka. Förlädrar och barn bliva 
främlingar. Hemmet blir kallt — 
och sä sökes på olika håll ersättning 
för vad man saknar där inom. 

Det är ofantligt lätt att beskriva 
vad som måste till för att hemmet 
skall bli en borg, ett värn, en till
flyktsort, där det är tryggt och gott 
att vara. Men allt detta kan icke 
framtvingas genom lagparagrafer, 
sociala reformer och tidningsartiklar 
och lika litet kan det köpas för pen
gar. Det som gör ett hem är kär
lek, pliktkänsla och ömsesidig välvilja 
— men där hjärtat är kallt, där fin
nes icke något hopp. 

(Ur "Kvinden o g Hemmet".) 

En lovsång till svartsjukan. 
Det har sagts många ogillande och 

fördömande ord om svartsjukan, och 
det kan därför kanske vara av in
tresse att ta del av en lovsång som 
sjungits till samma företeelses ära-

Det är en-ung kvinnlig polsk ad
vokat, som med den för hennes yrke 
utmärkande skickligheten lyckats 
rehabilitera en oskyldigt misstänkt. 

— Svartsjukan är nödvändig, på
står hon frimodigt. Svartsjukan är 
god. -Svartsjukan verkar uppfostran
de. Då en kvinna eller en man är 
svartsjuk är det ett bevis på att de 
älska. Något, som de värdera oänd
ligt högt, är i fara att förloras. Deras 
oro är väckt, deras självbevarelsein
stinkt tar ut sin rätt. 

Känslan av svartsjuka är en bättre 
uppfostrare än vilken annan skola 
som hälst. Man känner sin ställning 
i ett älskat hjära hotad, man måste 
försvara den, man måste mobilisera 
alla sina bästa egenskaper, hela sin 
älskvärdhet, sin tjusningsförmåga 
för att fördunkla en farlig medtäv
lare, överglänsa och besegra honom. 

Svartsjukan kan, det är sant, taga 
sig frånstötande uttryck i bittra, bi
tande ord, i ohöljd misstänksamhet 
och elakhet, men det gäller endast 
för mindre kultiverade och okloka 

naturer. 
Jag känner svartsjukan i former, 

som äro den vackraste hyllning den 
ena människan kan bringa den an
dra, det är kärlekens oro framsprun
gen ur personlig anspråkslöshet, en 
öm oro som aldrig har mod att göra 
en förebråelse utan endast tillåter 
sig lätta antydningar, i vilka ingen 
vrede, intet gäckeri, intet hat ligger 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

MAN SKÄLL ÄKTA 
SINA KXÄDER 
OCH HÄNDER 

JAG TVA1TAR 5JÄ1V 

MEN ENDAST MED 

MERKURTVÅt, 

utan vilken i stället uppbäres av en 
känsla, djup, innerlig och alltför öd
mjuk för att anse sig berättigad att 
yrka på trohet. 

Är denna art av vartsjuka en ond 
känsla? Helt säkert icke. 

och alla de andra stegen skola komma 
i naturlig ordningsföljd. 

* 

Den levnadsvishet, som anbefaller 
osjälviskhet, innehåller balsam för vår 
tids sm'ärta och lidanden. Förvända 
begrepp, falsk ärelystnad, lagstridigt 
levnadssätt, själviskhet och kärleks-
löst sinnelag bära skulden för att 
människorna känna sig olyckliga och 

o förnöj da. 

Några djurvänner drogo historier. 
Till sist säger en som dittills suttit 
tyst : 

— För all del, det är ju gansfe 
kloka hundar ni har, men mina tre 
taxar äro åtskilliga strån vassare. 
Hör på! En dag när jag kom hem 
lågo de tre krabaterna och drogo sig 
i min soffa. Det blev ju litet smörj. 
Andra dagen lågo de i sina korgar, 
men när jag kände efter i soffan 
var den varm ! Det blev förstås ram-
melbuljong igen. Tredje dagen smög 
jag mig på tå till dörren och kikade 
in genom springan och vet ni vad jag 

såg? 
Korus: -— Nej ! ! ! 
— De tre taxarna stodo på bak

benen och blåste på soffan ! 

* 

Hon: — Vet ni inte, att det är 

ohygieniskt att kyssas? 
Han, beslutsamt: -— Låt oss starta 

en epidemi! 

Aforismer av 
Katherine Tingley. 

Människorna måste frigöra sig från 
fruktan och nå fram till den punkt 
där det blir en verklighet för dem att 
de äro själar, så att de må sträva ef 
ter att leva som själar, medvetna om 
att de hava plikter att fylla, emot si
na bröder. 

* 

Obroderlighet är vår tids stora lyte 
och hotar i ej ringa grad vår civili
sations framsteg. Dess välde kan ej 
brytas eller tillintetgöras, förrän vi 
människor fått inpräglat i hjärta och 
sinne, att vi till naturen äro gudomli
ga och kommit till insikt därom, att 
vi äro i besittning av en inneboende 
odödlig kraft till det goda saimt att 
sann frihet finnes till endast där, 
varest den Högre Lagen håller vår 
lägre natur i lydnad. 

Icke förrän människan söker vinna 
herravälde över sin lägre natur kan 
hon fullgöra sin bästa plikt mot sina 
medmänniskor; ej heller kam hon 
vara broderlig i ordets sannaste me
ning eller leva i den sanna frihetens 
ljus. 

* 

Låt oss hoppas med själens mäkti
ga förhoppning, med det rätta hand
landets kraft att den dag ej må vara 
långt borta, då kärlekens, den sanna 
broderlighetens, stora genomgripande 
makt skall omsluta mänskligheten och 
i ordets fulla bemärkelse taga sig ut
tryck i våra liv; den sköna tid, då 
barn skola födas och uppfostras i en 
atmosfär av renaste tanke och ädlaste 
handling — då, men icke förr, skall 
mänskligheten börja bygga de fasta 
grundvalarna till en gyllene ålder och 
arbeta i Frihetens Rike. 

* 

V behöva -blott taga det första ste
get i den sanna broderlighetens anda, 
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U varie afton kl. 8 e. m. 
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£n pifla Manc* 

l^ya Testern. 
Varje kväll kl. 8: 

Revyn. 
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Lion" Gerda Thomée och Carl Barcklind. 
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-ästningsfångarne. 
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I slottsskogen 

I MUSIK VARJE AFTON J 
I av en avdelning ur 
I GSteborgs Symfoniorkester. 
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(Eftertryck förbjudes.; 

Skolreformen och lärarinnorna. 
Av Lektor Jenny Richter- Veländer. 

(Sv. Kvinnors Medbörgarförbunds artikelserie.) 

7Var lunchar man^ 

bäst? 
Cggers Sommarterass 

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

Terassen 
förstklassig konditori och lunch-
serocring. 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers ITleeths, Thesalong 

Vårt skolväsen karaktäriseras av 
stor splittring i organisatoriskt 
hänseende. Institutionerna ha skapats 
av klass- och andra särintressen, 
äro isolerade från varandra och 
hotas ständigt av stagnation och ste-
reotypering. Långsamt har idéen om 
det mänskliga som det enande, sam
lande, livgivande och befruktande 
banat sig väg och manifesterar sig 
nu i S.K:s betänkande, som har sär
skilt värde för lärarinnorna, därför 
att det gör dem likaberättigade med 
lärarna, bereder dem möjlighet att 
förvärva samma kompetens och ten
derar att ge dem samma sociala ställ
ning och ekonomi. Lönefrågan är 
ju av politisk art men påverkas givet
vis av defta fördomsfria erkännande 
av deras plats i systemet. 

För anställning vid den högre 
undervisningen fordras akademisk 
grad, men på grund av att flicksko
lans lärarinnor ha utbildning av an
nan art men på det hela taget fullt 
tillfredställande, gives dem möjlighet 
att dispensvägen få åtkomst till tjän
ster, som fordra vetenskapliga merit
er. Detta är en vacker honnör för 
H. L. S. men som förebild för statens 
behandling av så dispenserade lära-

Under strecket 
återgiva vi ett kvinnoöde, vilket i 

sig innesluter en fråga. Där vägas 

mot varandra den gifta kvinnans för« 

sörjningsarbete och hennes verksam* 

het i hemmet som maka och moder. 

Skildringen verkar äkta — man har 

en stark känsla av att vad som här 

berättas verkligen är upplevat och 

känt. Många skola kanske instämma 

i det domslut förf. själv fäller över 

sitt handlingssätt, andra återigen un» 

derkänna det och finna nya, närmare 

till hands liggande förklaringar till 

att livshändelsernas facit blev just 

sådant det blev. Skildringen inbju* 

der starkt till meningsutbyte, och det 

skulle vara oss mycket kärt, om 

några av våra läsarinnor ville i sådant 

syfte taga våra spalter i anspråk. Få 

vi göra ett påpekande i anslutning 

härtill? »Kort och gott» är det bästa 

för oss och det för läsekretsen mest 
kärkomna 1 

Varför skapa män 
kvinnomoderna? 

En stor engelsk textilfabrikant, som 
angripits från kvinnohåll för att han, 
Ehuru kundkretsen är kvinnlig, an
vänder nästan uteslutande manliga 
;ecknare i sin firma, svarar med en 
förklaring, att den manliga överläg
senheten på det ifrågavarande arbets-
gebietet är ett faktum. Vid utarbe
tandet av nya moder, säger han, kan 
det visserligen då och då vara av in
tresse att inhämta även den kvinn
liga åsikten, men i regel förlitar jag 
mig dock på det manliga omdömet. 
De flesta kvinnor anlägga på varje 
modeproblem en alltför personlig 
synpunkt, och fintna endast sadana 
färger och sådant snitt värda beak
tande, som passa deras eget utseen
de. En kvinna, som själv är slank 
och mörk, tänker omedvetet, då hon 
skall skapa nya moder, just på vad 
som skall passa och kläda kvinnor 
av hennes egen typ. Att det finns 
gott om fylliga och blonda kvinnor, 
vilkas intressen också böra tillvarata
gas förbiser hon helt och hållet eller 
ägnar hon i allt fall mindre uppmärk
samhet. Männen intaga en fullstän
digt opartisk hållning. De tänka, när 
de skapa sina nya moder, icke på nå
gon särskild kvinnotyp, utan på mo
dets eget skönhetsvärde, dess möjlig
het att slå igenom och bli, ur affärs
synpunkt, givande. 

rinnor föreslås dess behandling av de 
kvinnliga sem. adj., när deras tjänst
er omlades till lektorat ; och detta bör 
vara ett kraftigt memento. Den Lytt-
kens-Bergska lönepolitiken pressade 
nämligen ned deras löner så lågt, att 
vid nämda omläggning den högsta 
kv. adj. lönen låg under lägsta lek
torslönen, vilket togs som anledning 
att flytta in dem i i :a lektorslönegra
den, där de alltså äro mycket sämre 
ställda än en ung man, som just skaf
fat sig lektorskompetens. Så länge 
kvinnorna icke äro politiskt organi
serade, kommer "annan kompetens" 
att betyda " lägre" och få sina verk
ningar för deras ekonomi. Som regel 
rycka de manliga dispenserade upp i 
de formellt kompetentas villkor, men 
de kvinnliga icke bara hållas under 
dessa utan neddraga i sina sämre vill
kor även de formellt kompetenta 

kamraterna. 
Flicklinjerna erbjuda platser åt 

lärarinnor med H. L. S.-kompetens, 
men för de ekonomiska konsekven
sernas skull borde kvinnorna icke 
vila, förrän avgångsexamen från 
H. L. S. berättigade till inskrivning 
vid universitetet, där studierna borde 
kunna fortsättas i ett sammanhang. 

Man träffar ofta på en viss rädsla 
för denna formalkompetens. Man 
tror, att inspirationens och idealite
tens källor kunde sina under det 
hantverksmässiga uthamrandet av 
denna rustning, men detta är en fel
syn. Att bli duglig inom den högre 
undervisningen utan kontakt med ve
tenskaplig forskning är naturligtvis 
en omöjlighet, men att skaffa sig den
na på egen hand är mycket svårare 
och dyrare än att gå universitetets 
väl utstakade och makadamiserade 
med märken och vägvisare väl för
sedda vägar. Ensam och på obana
de stigar vinner autodidakten stora 
värden — om han orkar ta sig fram 
— men han kanske kunde vinna stör
re, om han hade det bekvämare och 
mer bekymmerfritt. Man möter ofta 
hos både bildade och obildade svenska 
kvinnor en undervärdering av veten
skaplig utbildning, men den torde 
försvinna, när den nya skolorganisa
tionen hunnit ge oss en stor kontin
gent universitetsmeriterade kvinnor i 
lycklig ekonomisk situation och tryg
ga i sitt ämbete tack vare kunglig 
fullmakt. Kompetens, tjänstgöring 
och löneförmåner måste stå i fixt 
förhållande till varandra och icke på
verkas av några hänsyn till köns
streck, om det skall lyckas att hålla 
kvinnorna uppe på det kulturella 
plan, som är önskvärt för nationen. 

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

vuvSiUaal 

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. 
ur- för Kappor och Dräkter, <//> 

HÄMNDEN. 

Sommargästen, fru Blomsterblad, 
har, föraktande visdomsordet att man 
icke skall förakta de små fienderna, 
kortimit på spänd fot med värdfolkets 
lille Karl Johan, vars mindre goda 
uppförande hon vid en del tillfällen 
sökt förbättra medels en nog så kraf
tig handpåläggning. 

Én dag sticker Erlnad in huvudet 

genom dörren till glasverandan, där 

fru Blomsterblad tillbringar den räg-
niga sommaren. 

— Frun vet väl våran hingst! sä
ger han i hjärtlig ton. Han som bi
ter och slår så väldigt? Fruns Pelle 
och jag vi stod i stalldörren — 

Fru Blomsterblad för bleknande 

handen till hjärtat : — Vad mer? Vad 
mer?? 

— Jo, fortsätter lille Karl Jo
han, fruns Pelle tog ett halmstrå och 
kittlade hingsten på ena bakbenet — 

Fru Blomsterblad flyger upp med 
ett anskri : — Och hingsten slog bak-
ut och träffade miin Pelle? 

— Nej, sade lille Karl Johan och 
drog sig kvickt tillbaka ur dörröpp
ningen, hingsten brydde sig inte om 
halmstrået. Det vara bara det jag 
Ville glädja frun med. 

bästa tvättmedlet 
ia och ömiåtiga kläder 

Gummans Flingor 

HUR 8 DAG 

" en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift * 

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton- ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

De bästa HANDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. .42 HANDSKKOMPANIET 15379 

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

PRENUMERERA Å NÄRMASTE 
POSIANSTAL1 ELLER BOKHANDEL! 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 

ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Ti lEVLIG ock  INTRESSANT 
"i 

ZJ AUGUSTI 

fe 

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

C. L. Schmidts Begrataingsbyrå 
24 Kungsgatan 24. Göteborg. 

Anordnar allt till begravning hörande på er

känt bästa sätt till ytterst billigt arvode. Soli

daste och vackraste likkistor och svepningar. 

F A R S  K A  
N Y H E T E R .  

V Ä R D E F U L L T  
I N N E H Å L L  

GÖTEBORGS 
MORGONPOST 

Den största 
morgon tidn ingen 

(Annons.) 

Jrcpadancfa €entra!e. 
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BREVLÅDA' 
»Otålig.» Svaren öppnas och prisbe< 

dömningen äger rum d. 20 dennes. 

Det är ju god tid före den 27:de. 

»En nykter kvinna.» Tack för upp« 

slaget. Rubrikerna återfinnas i tex» 

ten av våra tio budord. 

»Nykterhetsvän.» Jo, lagbrott är just 

rätta ordet, Se bara huru edra 

anhängare — bröder och systrar — 

bära sig åt mot våra affischer och 

mötesmeddelanden. Vet ni då inte, 
att det är i lag förbjudet att för= 

gripa sig å annans egendom. Följ 

vårt exempel. Vi låta edra kun* 

görelser vara i fred. Hela er sak 

skulle säkert vinna på, om edra 

representanter iakttoge ett städat 

uppträdande. 
»Sanningsvän.» Rena sanningen ärr 

att såväl Ljunggren som flera andra 

av förbudsstudiekommissionen voro 

kvar i Finland fem dagar längre, än 

vad som officiellt meddelats. Vad 

de därvid sågo och erforo, komma 

de nog ej att yppa /ore den 27 aug. 

»Förbudsvän.» Vill ni att edra barn 

skola uppväxa i en atmosfär av 

överträdelser mot en lag, som fram

kallar lönbränning, smuggling, lang* 

ning och dylikt så rösta ja. Vi 

kunna ju ej hindra er. Men bes 

tänk er väl. Efter den 27:de är 

det försent. 

»Frågvis. De av oss utgivna tio bud* 

orden finnas tillgängliga på vår byrå. 

»Utlandsresande.» Endast gifta kunna 

rösta. För ogifta, som ej äro på 

sin röstplats den 27 augusti finns 

ingen pardon. Tyvärr! Undan« 

tag naturligtvis för de s. k. yrkes* 

grupperna. Se svaret till tjänsteman. 

»Nej-fru.» Tack för den lilla gröna 

jadappen. Vilja förbudsvännerna 

öka sin löjlighet med att klistra 

dessa lappar på våra skyltar, så är 

det inte värt att gråta däröver. Ju 

mer dumheter de göra, ju mer 

blotta de sitt inre. 

»Teaterhabitué.» Kostymen var sam»' 

manställd ur vår affischsamling. Vi 

stå gärna till tjänst om bara Ludde 

tillåter det. Men han är svår emot 

konkurrenter. 

»Norgeresande.» Ni kan vara över* 

tygad om, att förbudet i Norge är 

fullkomligt misslyckat, ty så som 

där supés nu, kan helt enkelt inte 

beskrivas. Ni får väl se. 

»Sanningsälskande.» Greve Lager» 

bjelke, förste deputeraden i Riks= 

gäldskontoret, har uttalat sig i förra 

veckan, att »c/en redan nu hårt 

spända statsbudgeten näppeligen kan 

bära förbudet». Men det citera 

nykterhetstalarna naturligtvis inte. 

»Den gyllene medelvägen.» Vad Ni 

är naiv! Tror Ni, att en antiför* 

budsvän och en alkoholist är det* 

samma?? Vi vill måttlighet och 

avhållsamhet likaväl som Ni. Vi 

förstå bara bättre än Ni, att för* 

budet vore att genomdriva raka 

motsatsen. 

Göteborg den 13 Aug. 1922. 

PROPAGANDA CENTRALEN N. E. J. 
Telefon: Namnanrop. 

Ettför högt pris? 
Ett kvinnoöde. 

Jag är, vad man kallar, "en högst 
framgångsrik affärskvinna". Det sä-
ges att jag är den bäst avlönade kvin
nan på mitt arbetsfält. Att erbjuda 
och förse med arbete, att inleda och 
upplösa affärsförbindelser, detta är 
min befogenhet. Jag är erkänd som 
en förmåga i mitt lilla hörn av affärs
världen. 

I mitt hem härskar den lugna ele
gans, som står till buds för den ovan
nämnda avlöningen. Tack vare den 
ha mina barn fått en god undervis
ning och äro tillförsäkrade den sam
hällsställning de önska intaga. Med 
friskt och måttligt levnadssätt, anser 
jag min avlöning tillräckligt stor att 
förskaffa mig så många vackra klä
der, som jag kan önska, så många 
lyxsaker, som jag bryr mig om, så 
många nöjen, som jag har tid att del
taga i, och ändock blir det nog över 

för att lägga av litet för ålderdomen, 
så att jag ej behöver bero av mina 
barn, när affärsvärlden ej längre har 
någon användning för mig. 

Synbarligen har framgången i mitt 
arbetet skänk mig alla de materiella 
ting, som ett kvinnohjärta kan åstun-
da. Det är sant; och likväl är det i 
dag min enda önskan, min enda bön, 
att min dotter aldrig skall komma in 
i affärsvärlden. Jag anklagas av 
mina vänner för att stå i vägen för 
min dotter. De säga, att det är ab
solut straff värt att stå emellan henne 
och ett levnadsyrke. Andra påstå, 
att jag "skämmer bort" henne genom 
att slita ut mina händer med arbete, 
under det att hon lever i sysslolöshet. 
Men mina händer äro mycket starka 
och väl vårdade, och min dotter är 
ej sysslolös. Hon är mycket verksam 
i hemmet, fastän hon ej "förtjänar 
pängar". Hon har heller aldrig ut
tryckt någon önskan att vandra i sin 
moders fotspår in på affärsbanan. 
Kanske har hon ingen böjelse att slå 
in på den vägen. Jag anser det likväl 
mer antagligt, att hon av sin moders 
framgång har gissat till hennes miss
lyckande i hemmet. 

Då jag känner så väl det verkliga 
pris, som kvinnor betala för sin fram
gång i affärer, skriver jag denna ar
tikel för mödrar, som äro okuniga 
om den fysiska, andliga och moraliska 
förändring, som pänninginbringande 
arbete framkallar hos deras döttrar. 
Om de visste det, skulle de ej upp
mana de senare att bli "oberoende". 
Kan blott en enda dotter förmås att 
stanna hemma hos "Mamma", kan 
blott en enda ung, ärelysten hustru 
räddas från att bli sin mans medar-
beterska i butiken eller på lagret, kan 
blott en enda moder bli övertygad 
om att pänningförtjänande ej löser 
hennes särskilda husliga problem, är 
jag mer än vedergälld för att jag 
blottat det "glänsande" inre i en 
"framgångsrik bana". 

På det att jag ej må bli missför
stådd, vill jag här säga rent ifrån, 
att jag ej klandrar den flicka eller 
kvinna, som av en grym verklighet 
tvingas att arbeta. Hon förtjänar 
att beklagas, men ej avrådas. Jag 
talar här till den kvinna, som ej be
höver bli en löntagare, men som av 
en eller annan orsak tycker, att hon 
skulle vilja bli det. Till denna klass 

— och den växer synbarligen — räk
nas den unga flicka, som hellre vill 
arbeta på ett kontor än hjälpa sin 
mor i ett kök, den unga hustru, som 
hellre vill bli en annan mans steno
graf än sköta om sin makes hem, den 
flicka eller kvinna, vars kärlek till 
vackra kläder och små lyxsaker vida 
överstiger hennes fars eller makes 
inkomster, den mor, som envisas att 
för sina barn förtjäna de studieför
måner eller nöjen, som hennes man 
ej kan betala — ja, jag skulle kunna 
uppräkna en lång rad kvinnor, som 
i något slag av löntagande se det lät
taste och kanske angenämaste sättet 
att lösa ett husligt problem eller möta 
en huslig kris. Jag talar av hjärtat, 
ty jag var en av dessa kvinnor, som 
tog personlig ärelystnad för moderlig 
uppoffring, som sade, att det 
var enda sättet, fastän det var det 
det lättaste och det mest själviska 
sättet. 

Jag, en mor för 4 barn, blev af-
färskvinna, emedan jag behövde en 
förmaksmatta. Den dagen, då jag 
tillträdde min första plats, frambar 
jag ej som en ursäkt för mitt eget 
hjärta, att ett nödvändigt behov av 

SKALL DETTA BLI VÅR. 
FRAMTIDSUTSIKT * 

PROPAGANDA CENTRALEN N.E.J.. SBTEBOBC-
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Sänd Eder TVÄTT till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan'46, Göteborg. Tel. 1443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans 

Köp svenska varor! 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

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

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

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

j Resande kunna erhålla sina arbeten pä dagen. 

Vedf ö rb ru ka re ! 
Då vedpriserna betydligt stigit bedja vi få påpeka att vi sälja fullt användbar biand

ved, huggen, sågad och hemkörd till 14 kr. pr kbm. eller c:a 50 kronor pr famn 
samt hel hämtad till 8 kronor pr kbm. eller c:a 28 kronor pr famn. På grund av 
avröjning å Marieholm säljes ett parti biandved billigt efter uppgörelse med Inspek
tor Carlson. Tel. 13468. GÖTEBORDS STADS VEDBYRÅ. 

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

Hedströms 
Södra Larmgatan 11. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

Drömtydning. 
Ni har naturligtvis en drömbok? 

Om inte, så är det en given förlust. 

Det är nämligen även för en upplyst 

människa ett nöje att se efter vad 
den och den drömmen månde betyda. 
En nödvändig förutsättning är ju, att 

den upplysta människan inte är allt
för 'nyktert förståndig utan utrustad 
med en smula fantasi och, om möj
ligt, även har en humoristisk glimt i 

ögonvrån. 
Läkarevetenskapen försöker sig 

också på drömtydning, men tar na
turligtvis bort varje skymt av loc
kande mysticism och intresserar sig 

endast för drömmarnas samband med 

det kroppsliga befinnandet. 
Det finns, säga ett par franska lä

kare, som ägnat ett ingående studium 

åt drömtydning, tre slag av drömmar : 
de som avslöja drömmarens tempe
rament, de som utgöra förebud till 

sjukdomar och de som beteckna sj uk-
domssymptom. Saingviniska männi

skor drömma om dans och sång, fester 

lust)barheter, tävlingar, Jekar; melan
koliska personer drömma vanligen om 
spöken, ensamhet, död ; flegmatiska 

återigen om vita spöken, vatten, fukti

ga platser, och gallsjuka personer om 

mord, eldsvådor och dylikt. 
Glada drömmar betyda hälsa, och 

lugna drömmar äro ett gynnsamt tec
ken. Drömmar om bad och vatten 

tyda på för hög kroppstemperatur. 

Drömmar om häftiga smärtor äro, så 

framt de ej ha yttre orsaker, ett tec
ken till skador, inflammationer eller 

brand i någon form. Att i drömmen 
se berg med branta sluttningar eller 

skogar betyder ofta någon sjukdom i 

levern. Eld antyder blodbrist. Ängs
lan i drömmen är tecken till hj ärtli

dande. Drömmar om överansträng

ning och mattighet antyda hysteri, om 

mat rubbningar i matsmältningen. 

Hemska drömmar betyda gastriska 
affektioner. Fruktan och ångest tyda 

på dålig blodcirkulation. 
Personer som lida av alkoholism, 

drömma ofta om frånstötande djur 

såsom råttor, ormar och reptiler. 
Verkliga romaner, som i drömmen 

fortsätta från den ena natten till den 

andra, äro karaktäristiska för hyste

riska människor. Barn till drinkare 
se ofta i sina drömmar djur, såsom 

kattor, hundar, hästar, lejon eller an

dra rovdjur. 

HÄLSOVÅRD. 

^//orpia U/VA2/ 

$ Cc/Sï/y&/?/?iSOSt 

"Den mäktige potentaten." 

Ett ofog, som vunnit mer och mer 

utbredning i hela den "civiliserade" 

världen är det vallösa användandet av 

avföringsmedel med eller utan läka
res råd, och ofoget har nått en så

dan höjd, att läkare allvarligt börja 

taga till brda däremot. Avförings
medel har endast sitt berättigande vid 
akuta sjukdomsfall, icke vid kronisk 

förstoppning. Denna förvärras, man 
"lägger hyende" under patientens 

tröghet och lättja och gör en liten 

obehaglig, lätt åkomma till årslångt 
lidande, svårt att bota, om man icke 

strax från början söker grundorsa

ken till det onda utan går till strid mot 
symptomen i stället för att bota själ
va sjukdomen. — Man hör a.v sina 

bekanta om ett nytt medel, "som ,s'kall 

vara så bra". Man börjar därmed; 
kroppen vänjer sig mycket snart där

vid, blir mer och mer obenägen att 
själva nbeta, och man måste tillgripa 

allt starkare medel,' som utöva en allt

för stark retelse på tarmkanalen, och 

kunna förorsaka Obotliga skador. 

Orsakerna till kronisk förstoppning 

äro : olämplig föda, brist på nödvän
dig kroppsrörelse, eller psykiskt-ner-

vösa inflytanden, vidare komma : mus
kelsvaghet i bukpressen = de buken 

täckande musklerna, svaghet i grov

tarmen och kongestion i det nedersta 

tarmpartiet. 
De medel som öka avsöndrandet av 

vätskor och därför användas mot det

ta lidande äro : mineralvatten och mi

neralsalter, växtsyror etc. På tunn

tarmarne verka i synnerhet ricinolja 

och de otaligt många skarpa medel, 

som finnas i handeln, först och främst 

aloe i alla dess många former. På 

grovtarmen verka rabarber, sennaté, 

aloe o. s. v. Många av de s. k. "o-
skadliga" blodrenande medicinska té-

sorterna innehålla skarpa, retande 

medel, som kunna framkalla inflam

mationer, sår och blödningar. Laxér-

piller inehålla stora kvantiteter aloe 
och kunna vid grosses vara direkt 

farliga. Det "moderna" Fenolftalin, 

som är ganska giftigt, finnes i 120 

olika sammansättningar, (piller, drop

par, laxér-konfekt), i handeln, och 

kan lätt förorsaka tarmblödningar; 

inflammation i njurarna etc. Ofta 
fortsättes efter t. ex. Karlsbader-kur 

med Karlsbader-salt i månader i stäl
let för att låta kroppen återvändi 

till norqjala förhållanden och att lät 

ra sig hjälpa sig själv utan "piska". 
Vad kan man då göra, för att hålla 

apparaten i god gång? För ett regel
mässigt sunt liv ! Och om vi börjat 

lida av förstoppning, så fastställ, el
ler låt f^tställa om något organiskt 

lidande ligger till grund därför. Är 

detta icke fallet så tacka Gud och 
var glad ! Och sedan, se till hur ni 
kan uppfostra er matsmältningsap

parat att fungera. 
Stig upp 10 min. tidigare, tag en 

kall avrivnirig, ät på fastande mage 
ett äpple eller apelsin. Tycker ma

gen inte om syran däri, så bjud ho
nom på 6 kokta katrinplommon. Tag 

10 min. rask promenad före frukost, 

eller utför några kraftiga gymnastik

rörelser under 10 min. Intag en lätt 

frukost, undvik mjöl och fett i före

ning i dieten i allm., undvik alkohol; 
yistas i fria luften och promenera 

minst en timme dagligen. Och efter 

10 dagar skall ni troligen finna att den 
"mäktiga potentaten" = magen, från 

att vara en grym tyrann förvandlats 

i en lydig, god tjänare. 

En pappa går med sin son på en 

söndagspromenad och, seende en li

ten mask på den rägnvåta sandgån
gen, säger han i anslutning till den 

lilla vackra och lärorika betraktelse 

han just hållit: —• Ser du, i förhål

lande till Gud fader äro vi ingenting 

annat än sådana där små ynkliga mas

kar. 
Sonen mäter sin faders tre alnars 

höjd och imponerande vidd och sti

ger vädj ande : 
* —• Men du, pappa, är väl i alla fall 

åtminstone som en daggmask! 

* 

Mamma, blek och skälvande, håller 

om sin konvulsiviskt knutna hand en 

tråd, vars andra ända ligger i en 
snara om en lös tand i Lrll-Britas 

gapande och galLskrikande mun. Bro

dern Johnny, som står bredvid, stam

par i golvet : 
— Var inte fånig och skrik! Kom 

ihåg, att du får en tand mindre att 

borsta ! 

Gott humör. 
Det är en känd sak, att ljus och 

luft och materiellt välbefinnande ger 

människan kraft och hälsa. Men är 
vårt sinne nedtryckt, äro alla dessa 

saker av liten nytta. 
Om man därför vill härda sin 

kropp för livets kamp, måste man 
framför allt sörja för att livet blir" 

harmoniskt. 
De flesta ha väl känt med sig själv, 

vilket välsignelserikt inflytande en 
nyväckt förhoppning eller en tröstan

de tanke utövar på hela ens välbefin

nande. Blodet löper snabbare genom 
ådrorna, gången blir lättare och mera 

elastisk, och en ökad och förhöjd livs

kraft meddelar sig åt hela organismen. 

När ens sinne lättas för den börda, 

som trycker det, huru genomström
mas ej hela ens varelse, både kropp 

och själ av en frisk fläkt! Och huru 

eggande och upplivande verka ej vän
liga och uppmuntrande ord ! Aptiten 

blir bättre, matsmältningen befordras, 

och en förbättring av hela hälsotill

ståndet skall inträda. 
Huru förstörande inverka däre

mot icke förargelse, vrede, sorger och 

bekymmer! Huru förgifta de ej lyc

kan! 
Vilken härd för utveckling av and

liga och lekamliga sjukdomar är icke 

det hus, där split och ovänskap här

skar ! 
En överansträngd människa behö

ver vila, icke blott för sin kropp, utan 

även för sinnet. Ty hur förstörande 

verkar det ej på nerverna att städse 

nödgas vara på sin vakt, att alltid 

nödgas vara förberedd på en föro

lämpning, på andliga nålstyng, obe

hagliga samtal o. s. v. Antingen upp

hetsas man därigenom att svara i 

samma ton eller också sväljer man 

det i tyst smärta —• båda delarne ver

ka lika deprimerande på ens nerver. 

Inom^minufer 

Cförsvinner den häftigaste huvudvärk eller 
de plågsammaste nervsmärtor, om en uer-
mosankapsel intages. Angenämste och 
mest ofelbara medel, utan skadliga bi

verkningar. Finnes å apotek i askar a 
kr. 1,70. B( gär endast 

Husmödrar 
När Ni lägger in 
sill eller grönsaker 
använd då endast 

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

nUFLEV" 

ßeda Cramér 
Parfyrm-ri - Tvål - Bijouteri 

Galanteri-Affär n 
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Den som i tid 
har valt YVY-tvålen till dagligt bruk 
toaletten, har därmed funnit det rätta ^ 
att höja sitt utseende och giva anletsd' 
tilldragande och tjusande behag samuT 
vara ungdoms charm till hög ålder n'' 
i in- och utlandet prlsbelönta Yvy-tvéi 
bäst av alla. 

Yvy-tvålen säljes i alla affärer över h 
landet. 

Österlin & Ulriksson, 

Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

Bråsth" Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Hat och ovänskap framkalla sjuk

dom. I ett sinne, där hatet bosatt 

sig, trives ej mer några glada tankar. 

Och där glädjen är borta, där för

svinner snart även hälsan. 

Ett gammalt ordspråk säger: "gult 

som avunden", därför att missund-

samma, giriga och vinningslystna 

^människor ofta ha en gul, sjuklig an

siktsfärg. En sådan svart själ förlä

nar ej kroppen någon hälsa. Häftiga 

passioner — vrede, misstänksamhet, 

svartsjuka, agg o. dyl. — förstöra häl

san och motverka också naturens lä
kande kraft. Fruktan och skräck kun

na till oeh med verka direkt dödande. 
Där åter, varest endräkt och kärlek 

råda, där förnuftet får göra sin röst 

hörd och sinnets jämvikt bevaras, där 

hålla frid och harmoni sitt intåg, själ 

och kropp upplivas och kunna obe

hindrat låta sina bästa krafter komma 

till utveckling. 

Damblusar 
Klädningar och Kjolar köpes bäst och 
billigast i 

O. F. Hultbergs Blusaffär, 
Husargatan 40. 

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

t/rva/ 

. Ä f//?s7T/s»r/yt 

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

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 Jtorsgatan 15 

Kräftor 
inkomma nu varje dag i 

Fiskhallen Grönsakstorget 
till billigaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliance 15,324 

över från dennes åker till sin egen 

förklarar, att han är "konstig" od' 
alltså inte tillräknelig för sina gär. 

ningar. 

Domaren: — Jaså, nå då händer 
det väl ibland också att ni flyttar ed-

ra egna sädesskylar till grannens å-

ker ? 
Johan i Svängen sårad : — Ånä, det 

är väl ingen som är tokig på det vi

set, inte ! 

Göteborgare emellan. 

. .Herrn n:o I: Det är trusterna som 

fördyra allt. När skall det hela e-

gentligen bli bättre? 
Herrn n:o II: Då får det allt bli 

trustlöst (tröstlöst) först. 
* 

Den goda viljan är i moralen allt, 

men i konsten betyder den intet; där 

gäller, såsom redan ordet antyder, en

dast att kunna. Schopenhauer. 
* 

Tohan i Svängen, som instämts till 

tinget för att han stulit sädesskylar 

från grannen genom att flytta dem 

Varför plågas med dåligt kaffe, då 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker: Kungsg 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prova redan 
i dag! 

färska Kräftor. 

Hansson & Silfverstrand 
Bazargatan 8. Tel. 9580, 15380 

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

och moderna varor. 
Kungstorget 1 (Qötahallen). 

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

Skanstorget 5. 

Svea smör-, nst- & äggaffär 
Saluhallen 14—15 
T e l e f o n  5 9 0 6  

REKOMMENDERAS. 

Emma Karlsson 
BRUNNSGATAN 6, 2:dra van., 

mottager alla slags linnesöm. Omsorgs
fullt arbete. 

Telefonnumret 
t i l l  

KVINNORNAS TIDNING 
ä r  

1S070 

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 
OBS.! Prima varor. Billiga priser. 

Redbar behandling. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor 

Tel. 85 78, 3699 

ARLA MJÖLKSBRVERISO 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

en förmaksmatta varit anledningen 
därtill. Men då jag ser tillbaka på 
den långa raden av år och av lidan
de, erkänner jag, att mattan var ro
ten till min dårskap att vilja förtjäna 
pängar. Det är så lätt att övertyga 
sig själv om, att vad man önskar göra 
är det enda rätta. 

Anskaffandet av den där förmaks
mattan i vårt hem blev upphovet till 
en rad husliga besvikelser, både ma
teriella och andliga. 

Min man vär den yngste i en stor 
familj med måga pojkar och hade 
växt upp till en sorglös, oansvarig 
yngling med mycket stort personligt 
behag. Han hade aldrig blivit lärd 
att spara på pängar och ej förstod 
han att uppskatta värdet av en god 
plats. Hemmet hade alltid stått öp
pet för honom, och han hade und-
sluppit det ansvar, som fallit på fa 
miljens äldre söner. Han var i själ
va verket en av dessa älskvärda un
ge män, om vilka världen säger : 
"Tror ni, att han någonsin blir full
vuxen ?" 

Jag gifte mig med honom, innan 
frågan hade besvarats. Under de 
första fem åren av vårt äktenskap 

flyttade vi nio gånger, och 7 av dessa 
flyttningar innebar även förändring 
av sysselsättning. Min familj yrkade 
på, att jag skulle flytta hem, till dess 
John hade bestämt sig för, vad han 
ämnade göra, men jag vägrade att 
äta (nådebröd. 

Två år förgingo. Hans käre gamle 
far gjorde ett liknande förslag, men 
åter vägrade jag. Vi fortforo att flyt
ta, och våra möbler, som alla voro 
gåvor av mina släktingar, foro illa 
av allt detta transporterande. Mat
torna hade blivit omskurna och om-
gjorda, avtagna och åter pålagda till 
dess det ej var nog att betäcka för
maksgolvet. Jag målade det då själv, 
och av vad som återstod av den gam
la mattan, gjorde jag småmattor och 
gångar. Men jag sydde, målade och 
lade på dem med bittert sinne. 

Den kvällen grälade John och jag 
för första gången, ett bittert, lugnt 
gräl uan många ord. 

Han sade, att han äntligen fått en 
god plats, och att han skulle stanna 
kvar på den. Inom 2 månader skul
le iag få en förmaksmatta, den bästa 
i Staden. Men i stället kom -han i 
slutet av den första månaden hem 

och sade, att han skulle börja hos en 
ny principal. Han tyckte ej om det 
sätt, på vilket Jones skötte sin af
fär, de hade kommit i ordväxling 
om några förändringar, som han ville 
genomföra, och för övrigt sade folk, 
att Smith var mycket hyggligare att 
arbeta under. 

Jag har aldrig kunnat göra mig re
da för, hur det kom sig, att jag den 
följande eftermiddagen gick och upp
sökte herr Jones. Jag tror, jag drevs 
av den förfärliga fruktan för, att 
vi åter skulle behöva flytta — kan
ske till den tillflyktsort jag var så 
rädd för — min familj, Jag fråga
de herr Jones, varför han avskedat 
min man. Jag ser ännu inför mina 
ögon det otrevliga kontoret med den 
dammiga pulpeten, de tjocka kon' 
torsböckerna, alla småfacken och den 
skarpögde chefen. Han harskade sig 
flera gånger, tog upp kuvert och lade 
ned dem igen, ordnade papperen på 
sin pulpet, och slutligen såg han mig 
rakt i ögonen. \ 

"Jag skall säga er orsaken, ty jag 
tycker, att ni bör veta den. Er man 
har ingen affärsbegåvning. Han 
kommer aldrig att lyckas. Han läg

ger sig i alla de andras arbete men 
gör ej sitt eget. Han vill ej göra, 
vad man befaller honom, ty han an
ser, att han kan sköta hela affären, 
under det att han i verkligheten ej 
kan expediera varor utan att göra 
misstag. Han är retlig, ojämn till 
lynet, och — nåväl, ni har snälla 
barn och rika släktingar. Tag era 
barn och flytta hem till er familj." 

Jag ryckte till som om jag hade 
fått ett slag i ansiket. Det, som jag 
obestämt hade väntat, hade kommit. 
Jag lyfte min hand för sent för att 
avvärja slaget. "Då blir jag hellre 
tvätterska", utropade jag häftigt, och 
och jag menade det. 

Den sluge, gamle köpmannen satte 
sig till rätta i stolen och harskade 
sig igen. "Om ni verkligen känner 
det så, min kära fru", sade han, "skall 
jag ge er en plats här på mitt kon
tor, en plats, som jag ej skulle vilja 
anförtro åt er man. 

Jag antog detta erbjudande. Jag 
började mitt arbete den följande da
gen med precis samma lön, som min 
man hade haft. Min man tog platsen 
hos Smith och stannade hos honom 
längre än på sina föregående platser. 

Sedan fick han erbjudande i en stad 
litet längre bort. Jag vägrade följa 
honom. Jag hade en god tjänstflic
ka i mitt kök och en god matta på 
mitt förmaksgolv. Vad min plats be
träffar, var jag ej orolig, jag visste 
nu, att jag hade affärshuvud, och att 
jag kunde få en god ställning, vart
hän vi än flyttade. Min man antog 
platsen i den närbelägna staden och 
tillbrakte söndagarne i hemmet. 

Från den dagen ko ;m lyckan till 
mig. Från den dagen avancerade jag 
raskt i min affärsverksamhet. Föga 
betydde nu, om John hade en plats 
eller var sysslolös, våra takstolpar 
stodo säkert, barnens och mitt hem 
var tryggat. 

Dagarna, som följde, voro under
barn. utan en skymt av en komman
de olycka. Allt eftersom mina in-
komsier ökades, utplånade jag spå
ren av våra många flyttningar. I 
stället för det som var nött och fult, 
köpte jag nytt och vackert. Jag be
hövde ej längre neka mina barn ett 
enda nöje. Var det nödvändigt att 
tillkalla en läkare, tittade jag ej med 
sorg och oro i en tom börs. Mina 
barn inbjödos i hem, vars dörrar ha

de varit stängda för dem. Kvinnoi 

sågo med avund på mig och 111311 

vädjade till mig för att få veta min 
åsikt. Då fick jag ett så fördelaktigt 

erbjudande från en annan stad, att 

min chef sade, att han ej kunde be 
gära, att jag skulle avstå därifr<111 

- - och vi flyttade. Som John hän 
delsevis var utan arbete, flyttade ha11 

också. Därefter följde en period, da 

jag var helt upptagen av af faren ̂oc 

sedan ett uppvaknande inför nagra 

fula husliga fakta. 
(Ur The Ladies' Home Journal.) 

(Forts, i nästa n:r.) 

Korpralen undervisande: , 

står du på vakt, och får du 
en fiende, så skjuter du, förstår j 

skjuter honom på fläcken. Har 

begripit? ,, 
Beväringen : — Ja, för allan ^ 

Mien om uti fall han inte hal 11 

fläck??? 

föi'st^r 
Läkaren : — Dj upandniing, 

ni, dödar bacillerna. 
Patienten: — Ja, jag förstår 

irtfn 

— — ^ f y w 

hur i all världen skall jag få de® 

att andas djupt??? 

(M:° 
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INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag, 
i/em älskar kvinnan mest - mannen 

eller barnet? Av Cecilia Skoogh. 

Skönheten. 
Samhället och de minsta. Av jur. 

kand Märta Björnbom-Romson. 
Kvinnornas plats i modern engelsk 

litteratur. Av Gurli Hertzman Ericson. 
Livets gång på promenaden. 

Det strejkas 
De som söndra. Efter Frank Crane. 
Fickpängar till barn. 
Aforismer. 
»Förmiddagspassen». 
Hur inspirationen undfås. 
Ett för högt pris? Ett kvinnoöde. 

M. M. 

Vem älskar kvinnan mest 
— mannen eller barnet? 

Av Cecilia Skoogh. 

UtlandskrSnika 
i sammandrag. 

Londonkonferensen, vid vilken den 

tyska skadeståndsf rågan skulle ord

nats, har upplösts, sedan det konsta

terats att de franska och engelska 
synpunkterna stodo i så avgjort mot

satsförhållande till varandra, att nå
gon kompromiss icke var möjlig. 
England ville tillerkänna Tyskland 

ett moratorium, d. v. s. anstånd med 

skadeståndsiribetalniingarne. Frank
rike motsatte sig kategoriskt varje 

moratorium, såvida Tyskland icke 

tvingades att medgiva kontroll över 
statsskogarne i Rhenprovinsen liksom 

över statens kolgruvor i Ruhrdistrik

tet. Dessa krav nekade England att 

godkänna och de italienska medlings
försök, som gjordes, blevo resultat

lösa. 

Skadeståndsfrågan går nu, i över
ensstämmelse med Versaillesf reds-

traktatens bestämmelser, till skade

ståndskommissionen, vilken består 
av fyra medlemmar, representanter 

för England, Frankrike, Belgien och 
Italien. 

Situationen är efter Londonkonfe
rensens sprängning utomordentligt 

•oklar och ingen av de stora världs

tidningarna vågar sig på ens ett för

sök att förutsäga händelsernas ut
veckling. 

Vad man» vet är att situationen i 
Tyskland på ett katastrofalt sätt för

värrats. Marken har gjort ett nytt 
fruktansvärt fall, de utländska råva

rorna bliva genom den svindlande va
lutaskillnaden oåtkomliga för de tyska 
fabrikanterna, av vilka många se sig 

nödsakade att stänga sina fabriker. 
Till den hotande arbetslösheten korn-
mer en våldsam och fortsatt steg-
ring av livsmedelsprisen, befolkning
en vet icke längre var den skall få 
c'e nödvändiga medlen till livets nöd
torft, arbetarne tillgripa som vanligt 
?ti"äjkvapnet för at få ökade inkom-

ster man förgår tidningstelegram-
men, som berätta om fullständig pa
rkst! amning i hela Tyskland. 

^ Lille Fritz, som under sin lek i träd
garden för första gången fått se en 

°rm 1 lngla sig fram över sandgån-

"en> kommer inspringande till sin 
mamma och ropar ivrigt ut nyheten: 

Mamma, mamma, det går en 
Cnsam svans i trädgården. 

Frågan var vid ètt tillfälle före i 

ett större sällskap av damer, varav 
de flesta voro mödrar. Diskussionen 

blev ganska märklig. Nästan utan 
undantag upphöjdes kärleken till bar

net såsom den starkaste och högsta. 

I inläggen kunde main här och där 

spåra en viss avfärgning av de idéer, 

som behärska barnets århundrade. Det 
hela bevarade emellertid meningsut
bytets lugna karaktär, tills en av de 

närvarande, en grånad dam, som var 

mor till tre präktiga barn, dj ärvdes 
bekänna att för henne var kärleken 

till maken högst. 
— Skulle jag icke älska min make 

mest — ungefär så föllo hennes ord 

— det är ju dock med honom jag le

vat mitt liv. Vi ha arbetat och strä

vat tillsammans ifrån det vi voro 
unga, vi ha delat sorger och glädje, 

lyckan över våra barn och omsorger

na om allt som rört dem. Vår kär
lek till dem är naturligtvis stor, stör

re än till allt annat vi äga gemensamt, 

men icke har den därför en enda dag 

fått inkräkta på den kärlek vi hysa 

för varandra eller på något sätt kun

nat förminska den. 
Det uppstod ett ögonblicks djup 

tystnad efter denina bekännelse. Snab
ba ögonkast av häpnad, indignation 

och stumma protester korsades mellan 

de församlade. 
Men — inföll en av damerna - -

ni är ju ändå först och främst mor. 

Och inte menar ni väl att en man nå

gonsin kan stå en mor så nära söm 
det barn, för vilket hon har - lidit. 

Dessa nio månader . .. 
Det blixtrade till i de blå ögonen 

under den gråsprängda chevelyren. 

— Än dessa snart trettio år då, 

som min make och jag levat vårt äk

tenskap tillsammans, tro ni ej att ock

så de kunna ha hunnit att binda band, 
som äro minst lika starka. Barnen 

skola ju en gång, när de äro vuxna, 

överge oss och bilda sina egna hem, 
men vi två, som begynt vårt liv med 

varandra skola väl ha förstått att leva 
det så, att vi även kunna avsluta det 

tillsammans. Jag vågar påstå fort
for hon, att vi älskat våra barn lika 
mycket som andra föräldrar och ilt 

vi sökt att giva dem den bästa fost

ran och bildning vi kunnat, men ald

rig hava vi därför, vare sig. min man 
eller jag, för deras skull försummat 

varandra. Om vi även haft tjugu barn 
skulle han alltid varit den främste 

för mig och jag för honom. Och det
ta är ju naturligt. Onaturligt synes 

mig däremot vara, när föräldrar så 

helt uppgå i sina barn, att de för dem 
glömma varandra och sitt eget liv. 

Nej, aldrig har det varit till barnen 

hain gått först, då han kommit hem, 
utan till mig, och aldrig uppehöll jag 

mig i deras krets, upptagen med deras 

skötsel, då jag väntade honom. 
— Vi förstå er inte ... Nej, nej, 

ni har inte rätt. . . Ni, som annans 

är så förståndig, förvånar oss med 

edra synpunkter ... Det är onatur

ligt att en mor — en mor kan reso

nera så... 
Ett hav av dylika och liknande pro

tester sjöd upp kring den djärva ta-

larinnan, som i en samling av barnets 

århundradefantaster vågade hålla på 

makarnas rätt. Hon liknade en ro
mantikens sista stolta ättling, där 'ion 

satt i deras krets med sitt vackra grå

sprängda huvud och sin livliga, inte.-

ligenta profil. 
Den som erinrar detta samtal viss

te ej då, vem hennes make var. Slum

pen förde mig en gång i hans väg 

i deras väg. 
Det var vid ångbåtsbryggan till en 

badort. Över det svallande vattnet 

sköt en motorbåt fram i riktning mot 
bryggan. Ombord syntes två perso

ner, en herre och en dam. Damen 
satt vid rodret, medan hennes följe

slagare gjorde sig beredd att lägga 

till. När ibåten kom närmare kände 

jag igen henine. 
Samtalet för längesedan stod med 

ens levande för min erinring och in

tresserad vände jag min blick mot 
hans upprätta gestalt i båtens for 
Han var typen för den intelligenta 

friluftsmänniskan. Smärt, välvuxen, 

starkt gråsprängd som hon, ett strävt 

manligt ansikte, en fast god blick med 

något av mästerskyttens fina korn på 

djupet. 
Jag såg dem manövrera in den lilla 

farkosten, överlägset och fint och in

bördes samstämmiga, som om de 

handlat ur en vilja, ur en själ. När 
han lagt till väntade han och räckte 

henne ridderligt handen, och han 
svingade upp lätt och vigt som en tju-
guåring. Och tydligen orolig att sjö

resan på något sätt skulle ha derange-
rat hennes dräkt', såg hon vädjande 

på honom med e ntyst fraga i blic

ken : är allt som det skall vara? Och 
han måtte ha funnit allt bra, ty han 

endast smålog igen — o. vilket små
leende ! Och arm i arm och sida vid 

sida såsom två sammansjungna to

ner med samma rytm vandrade de 
upp mot badrestauranten för att på 
tu man hand njuta sommaraftonens 

behag. 
Det är omöjligt att säga vad som 

fanns över dem, men jag tyckte mig 

sällan ha sett ett vackrare, ett mera 

harmoniskt par. Var det den eviga 
kärlekens ungdom, som ännu strålade 

över dem, var det harmonien över två 

sammansmidda viljor, två liv, som för

stått att förverkliga livets drömmar 

tillsammans ? 
Jag vet ej. Men det föreföll mig att 

bliva mera mening och förnuft i det 
hela, om individen ej helt och hållet 

tappade ibort sig i en ny generation, 
utan som dessa två stod såsom ett 

levande föredöme för densamma. Då 
fanns ju ett hopp att även deras barn 
kunde bli lyckliga och levande såsom 

individer intill sin egen levnads slut. 

Skönheten. 
Skönhetens problem har funnit 

många uttydare. Tolkningarne ha
va varit legio förty de hava varit 
många. Här äro några av dem. 

* 

Det är bättre att vara skön än 
god. Men å andra sidan är det 
bättre att vara god än ful. 

Oscar Wilde. 
* 

Välj din hustru hellre med öro
nen än med ögonen. 

Ryskt ordspråk. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Samhället och de minste. 
Av jur. kand. Märta Björnbom Romson. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Skönheten är den första gåva 
som naturen skänker kvinnan och 

den första som den berövar henne. 
Méré. 

* 

Sköna kvinnor äro som rosenbus
kens blomster, vilka locka oss till 

sig genom sin doft; ju flera man 

plockar, dess mera sticker man sig. 
Dancourt. 

* 

Det är med kvinnan som mietd apel

sinnet, de vackraste äro siälllan åe bäs

ta. 
Alphonse Ricard. 

Skönheten är en snara, som natu
ren gillrar iför förståndet. 

Levis. 
* 

De sköna kvinnorna äro som de 
stora städerna: lätta att intaga, svå
ra att försvara. 

Pensées d'un vieux militaire. 
* 

Om icke den värsta fulheten vore 
så avskräckande, skulle jag nästan 
föredraga den framför den största 
skönhet, ty efter kort tids förlopp 
tillmäter den äkta mannen varken 
den ena eller andra egenskapen nå
gon betydelse, och då blir skönhe
ten ett besvär och fulheten en för

del. 
J. J. Rousseau. 

* 

En kvinna, som icke äger skön
het, känner livet blott till hälften. 

• Madame de Montaran. 
* 

Skönheten är som en parfym 
när man vant sig vid den, observe
rar man den icke längre. 

Madame de Lambert. 
* 

Den fara en ung flicka är utsatt 
för, står i direkt förhållande till hen. 

nes skönhet. 
Alphonse Karr. 

* 

Ett vackert ansikte är den skö
naste syn man kan se, och den äls
kades rost är den ljuvaste harmoni 
ett öra kan uppfånga. 

La Bruyère. 
* 

Skönhet utan behag är som en 
fiskkrok utan mask. 

Ninon de Lenclos. 

AFORISMER 
Åldringar tro allt, män misstro allt, 

ungdomen vet allt. 

Uppoffring skulle vara lagligen 
förbjuden, i det den demoraliserar 
de människor för vilka man uppoff
rar sig. Dessa gå alltid under därpå. 

Frågor äro aldrig indiskreta, men 
svar äro det ibland. 

Bilda<îe människor upprepa andras 
tankar, de visa återgiva sina egna. 

Oscar Wilde. 

Barns rättsställning till sina för
äldrar har som bekant blivit utför
ligt behandlad i samband med de 
senare årens lagstiftning inom fa
miljerättens område. Med det 
av f attigvårdslagstif tningskommitte-
rade utarbetade nu föreliggande 
förslaget till lag om den offentliga 
barnavården avses ett enhetligt ord
nande av samhällets verksam
het som uppfostrare av det uppväxan
de släktet-

All samhällets barnavårdsyerksam-
het skall enligt ovannämda förslag 
sammanföras till en enda myndighet, 
den enligt moderna principer av kom
munerna tillsatta barnavårdsnämn
den, där bl. a. det kvinnliga elementet 
obligatoriskt skall företrädas. Barna
vårdsnämndens uppgift är att såvitt 
möjligt tillgodose samhällets intresse 
av att varje barn erhåller den vård 
och den uppfostran, som äro nödvän
diga för dess utveckling till en duglig 
samhällsmedlem. För detta ända
mål är det barnavårdsnämndens sak 
att allt efter omständigheterna om
händertaga värnlösa eller av föräld
rarna vårdslösade barn för utackor-
dering i lämpliga fosterhem eller 
intagande i barnhem samt skilja van-
artade eller av föräldrarna i högre 
grad vanvårdade eller misshandlade 
barn från hemmet för att intagas i 
s. k. skyddshem. 

Ett särskilt i ögonen fallande drag 
hos all modern barnavård, är ju den 
stora vikt som ur rent medicinsk syn
punkt lägges därvid, att barnet till
försäkras modersmjölk, modersöm
het och modersvård. Redan den rent 
fysiska samvaron med modern anseg 
av många fackmän, särskilt i fråga 
om späda bam utöva ett påvisbart 
gynnsamt inflytande på barnets hela 
välbefinnande och sunda utveckling-

Helt naturligt har denna uppfatt
ning i viss mån satt sin prägel på vår 
nya barnlagstiftning inom privaträt
tens område vilken satt som sin led
stjärna att framför allt främja bar
nets bästa. Även i berörda förslag till 
lag om den offentliga barnavården 
har denna strävan att så vitt möjligt 
tillförsäkra barnet moderns omvård
nad fått ett beaktansvärt uttryck. 
Det är här den på senare tid alltmera 
aktuell blivna frågan om bistånd från 
det allmännas sida åt ensamstående 
obemedlade mödrar med minderåriga 
barn, som påkallat lagstiftarens in

gripande. 
Frågan har i förslaget lösts på så 

sätt, att den del av den offentliga 
understödsverksamheten, som avser 
ekonomisk hjälp åt ensamstående 
mödrar för uppfostran åt deras 
barn, förlägges till barnavårdsnämn
den. Det har ansetts att här före
ligga uppgifter av så speciellt bar
navårdande natur, att de med större 
fördel kunna handhavas av den för 
dyl. frågor särskilt lämpade barna
vårdsnämnden än som hittills varit 
fallet av fattigvårdsmyndigheterna. 

Förslagets bestämmelser avse "un
derstöd för vård av barn till ensam
stående moder". Det är således ljär 
fråga om ett direkt barnunderstöd. 
De bidrag, som avse att fylla ett 
moderns behov åligger det liksom 

att förut fattigvårdsmyndigheterna 
lämna. 

Understöd skall enligt förslagets 
regler tilldelas varje behövande 
m o d e r  s o m  ä r  e n s a m s t å e n d e  
d.v.s. ogift moder, änka, frånskild 
hustru eller gift kvinna, som faktiskt ~ 
lever åtskild från sin man, och som 
antingen själv vårdar eller hos annan 
bereder vård för ett sitt barn under 
16 år, över vilket hon har vårdnads
rätt enligt lag eller -domstols förord
nande. 

I begreppet ensamstående ligger 
ej endast ett krav på, att modern 
skall vara i avsaknad av varje stöd 
från barnets fader. Gifter hon sig 
eller lever hon tillsammans med 
någon annan man, tillsammans med 
vilken hon har barn, kan hon icke få 
något bidrag åt sitt barn i egenskap 
av ensamstående moder. 

Förutsättning för, att understöd 
enligt ifrågavarande' bestämmelser 
skall kunna tilldelas modern är vi
dare, att det ej föreligger "anledning, 
att barnet bör av barnavårdsnämnden 
omhändertagas för vård eller skydds
uppfostran." Modern måste med 
andra ord vara i stånd att själv eller 
genom annan bereda barnet tillfreds
ställande vård och uppfostran och 
barnet får ej heller vara vanartat. 

Föreligga erfoderliga betingelser 
har modern rätt att av barnavårds
nämnden utfå de "bidrag,som kräves 
för att hon må kunna giva barnet 
erfoderlig vård". Är barnet under 
två år får understödet enligt särskilt 
stadgande icke sättas lägre än vad 
domstol i orten brukar utdöma i un
derhållsbidrag av fader till barn utom 
äktenskap. 

I allmänhet skall understöd av 
förevarande slag utgå med ett visst 
bestämt belopp i månaden med rätt 
för barnavårdsnämnden att höja eller 
sänka detta, då särskilda förhållan
den påkalla det. Det åligger också 
barnavårdsnämnden att vaka över att 
penningarna användas på rätt sätt 
och sålunda verkligen komma barnet 
till godo. 

Bidrag till barn av ensamstående 
mödrar som skall utgivas enligt ovan 
relaterade regler, äro icke att likstäl-
a med fattigunderstöd i egentlig 
mening. Till skillnad från vad som 
gäller beträffande dessa, skall för 
dylika barnunderstöd ersättning icke 
kunna utkrävas av modern, så länge 
hon vårdar sig om barnet och på ett 
tillfredställande sätt sörjer för dess 
uppfostran. 

En människas ansikte säger i regel 
mera och intressantare saker än hen
nes mun, i det att munnen uttalar 
endast hennes tankar, men ansiktet 
hennes natur. Därför är varje män
niska värd att man uppmärksamt be
traktar henne, om även icke var och 
en att man talar med henne. 

* 

De första 40 åren av vårt liv läm
na oss texten, de följande 30 åren 
kommentarerna därtill. 
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