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

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

visat att det kan göras till allmän 

egendom. 
En av de taggar klasshatet tryckt 

så djupt in i arbetaresinnena är 
därmed utdragen. En stor vin

ning! 

Det är kväll. Båtarne ligga åter 
i hamn och på bryggan går dan

sen. The Eye. 
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av anförvanter och vänner. Det är 
något av "herskap" över denna ar
betarepublik. Alla äro välklädda 

och prydliga, stämningen är mun

ter men slår på intet sätt över. 
Solen står i väster, en god segel-

vind' blåser och, se, de vita seglen 
hissas på smäckra fenkölsbåtar, 
man hör smattret av motorer, som 
sättas i gång, och båt efter båt styr 

ut mot det solbelysta havet. De 
ombordvarande äro desamma som 
nyss komrno med ångaren eller vo

ro dem till mötes på bryggan. 

Hur ofta har det icke i tal och 

skrift gjorts bittra jämförelser mel
lan de förmögnes och arbetarnes 

sommar. För de förra havs- och 

skogsluft, bad, båtfärder, för de se
nare fabriken, verkstaden och un

der de lediga timmarne en slum
mer på soffan i den kvava lägen
heten. Och ännu bittrare och hat 

fullare har tonen blivit, när talet 
fallit på arbetarebarnen och deras 

sommarnöje på den solstekta går

den till arbetarekasärnen bland av-

skrädestunnor och smuts. 

Saken ter sig annorlunda nu-

Sommarnöjet ute vid kusten eller 

på landet är icke längre ett över 
klassprivilegium. Tusenden av ar
betare hava genom egna ansträng

ningar blivit delaktiga därav och 

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

A.-B.  Car l  Johnsson,  
KUNGSTORGET. 

lnsändarnes spalt 

Vem älskar kvinnas mest 
— mannen eller barnet? 

ni. 

Artikeln i Kv. T.: "Älskar kvin

nan mannen etter barnet mest", har 

imycfket intressierajt mig. 

Jag känidie ett äfktia pair i England, 
han var lärare, horn lärarinna. De 

hade i flera år varit bosatte utom
lands i en engelsk betsittmiing, oöh 
'där var en liten fl idka född. De åter

vände til England, när lilla, Dora 
var c:a 8 år. Hon var ett förtjusan

de, soligt barni, men man såg henne 
aldrig med föräldrarna. De voro allt 
för varandra. Varje ledig stund pro
menerade de, cyklade de tiiliteiaimlmans 

eller tillbringade de i varandras säll
skap i hemlmiet, han läsande högt odh 

hon ihandarlbetande. Dora fick sys

selsätta sig själv, vilket hon också 
gjord/e. Alla älliskade dem rarai ungen, 
sam sijöng odh dansiade och ritade 

odh ipladdradie, och allia, vite gärna 
ha (henne hos siig. Under ferierna 

resite föräldrarna borit odh Dora in

ackorderades än här, äin där. Slut
ligen fcoim hon tiM Winchester Higfh-

sdhlool, där jag vair veriklsaim. Hon 
var inte säflslkilt begåvad men vann 

genoim sin charm allas- hjärtan. Ef
ter slutad skolgång utbildade hon sig 

för fotografyrket, men stag sedan 
am och blev en mycket gold mimia-

tynmålarinna. Under hela tiden var 
förhållandet detsamma mellan henne 

odh föräldrarna — de voro allt för 
varandra, hon endast en rätt ovik
tig biperson. Jag tror inte att hön 
egentligen kände det, då hon ju ald
rig vetat av något annat. I skolan 
anspelades ju icke häller på förhål
landet, ehuru det för lärareperso

nalen stod klart hur litet barnçt 
betydde för föräldrarne och hur det 

försummades av dem. 
Tiden gick, Dora lärde känna en 

ung framstående professor, och för 

enade av den innerligaste kärlek in-
gingo de äktenskap. När det första 

barnet skulle komma reste hon på 
mannens önskan till föräldrahem 
met för att vara i moderns närhet 

och framför allt för att ha god lä 
karehjälp att tillgå. Genom ett par 
tragiska tillfälligheter blev hon 

försummad av just läkaren. Jag 
råkade vara den som i sista ögon 
blicket förde henne till sjukhuset 

— hon dog. 
Aldrig skall jag dock glömma 

den upprörande scenen, när modern 
vid hennes bår, gripen av samvets

kval, anklagade sig själv: "Dora 
mitt barn, du har aldrig vetat av 

någon mor." 
Det föll därvid ett grellt ljus 

över hennes egoistiska kärlek till 

maken, för vilken barnet, det barn 

hon kallat till livet, men som icke 
begärt att få henne till mor, alltid 

fått stå tillbaka, försummats. 

För mig står det klart att barnet 

mer behöver modern än marinen 
makan. En kvinna bör för övrigt 

kunna uppfylla sina plikter åt båda 

hållen, såvida hon icke låter egois

men helt taga tyglarne och ensidigt 

väljer den plikt, som synes henne 

angenämast. C. 

Ångbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B., Åsen & 
Jordhammars oca Arlas mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

Berthaflnderson 
JCorsgatan 15 - Goteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tvät.äkta. Möbeltyger, konsU 
vävda och ttyckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

Inornjj) minuter 

försvinner den häftigaste huvudvärk eller 
de plågsammaste nervsmärtor, om en Ger-
mosankapsel intages. Angenämaste och 
mest ofelbara medel, utan skadliga bi
verkningar. Finnes å apotek i askar à 
kr. 1,70. Bfgär endast 

Vacker hy är skönhet 
Använd dagligen Yvy-tvål ' 

den yppersta tvål för toiletten. Den ^ 51 

utan att irritera, och de vegetabilisk ^ 
som Y vy-tvålen innehåller, göra hyn°f ' 
och fraich. 

Y/y-tvålen säljes 
till Haparanda. 

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I 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 

Öster l in  & Ulr iksson ,  
Kem.-tekn. fabrik, Ystad' 

Holger ÛÎÏÏe^ 
TANDKLINIK 

Vitfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Götehor» 
(Mitt emot Engelska kyrkan). *' 

Mottagaingstid vard. 10—3, sond, li_12 

Spécialité: Löständer alla slag QU|ri' 
arbeten, guldbryggor rl 
guldstifttänder. och 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

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

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

En massage= och gymna= 
stikklinik 

har öppnats i Göteborg, Järntorget 

4, av gymnastikdirektörerna Dagmar 

Palmquist och Ester Taube, vilka, 

efter att tidigare hava varit verksam

ma i utlandet, sedan ett par år varit 

bosatta i Göteborg, där de vunnit en 

stor klientel. 

NI BLIR NÖJD MED 
det glänsande resultatetet, om Ni 
putsar koppar och messing med 

ZELOS METALLPUTS. 

En 'selfmade' kvinna. 
Vår huvudstad gästas i dagarna 

av en mera bemärkt svensk-ameri
kanska, fröken Elvira Hedlund, 

innehavarinna av en känd platsan-

skaffningsbyrå i Newyork, där fö

reträdesvis "the upper ten thou
sand" söka betjäningen för sina i 

stor amerikansk miljardärstil an

lagda hem. 
Fröken Hedlunds mer än 30-

åriga vistelse i Amerika är sagan 
om en "selfmade" kvinna, som i 

de stora möjligheternas och de sto

ra fordringarnas förlovade land ge
nomslitit hundårens underordnade 

befattningar för att slutligen efter 

ett ständigt stigande i graderna bli 

sin egen "byråchef". Med den klo

ka principen att alltid söka få den 

rätta kvinnan på den rätta platsen 
har hennes platsanskaffningsbyrå 

•  I o F  A s k l u n d s  

Dat Kr 

Verner Magnusson 

Kött- & Fläskaffär 
Bazar Alliance 42-43. Tel. 10628. 
rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

KOL VED 

C. N.  ANDERSSON 
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

blivit en central, som så att säga 
gallrat ut, kvalificerat och fört för 

sina uppgifter lämpligt folk ut i den 

oerhörda amerikanska abetsmarkna-

den. För att något sådant skall 

bli möjligt fordras givetvis en per 

sonlighet med blick och intresse för 
sin uppgift — icke allenast en 

mänsklig automat, som fyller siff 

ror och bokstäver i blanketter. Det 

utomordentligt goda renommé frö 
ken Hedlunds byrå åtnjuter, utgör 
det yppersta beviset på framgån
gen för hennes ledande princip : rätt 
kvinna på rätt plats, liksom det 

även bildar en del av den grundval 
varpå amerikanskt förtroende för 
svensk duglighet och ärlighet vilar. 

Pappa på Elsas sjätte födelsedag: 

— Nå, vet du nu hur gammal du är? 

Elsa: — Ja visst. Vi fick mej för 

sex år sedan. 

Gardiner 
Största urval - Lägsta priser 

A.-B.Carl Johnsson 
Kungstorget 2 

Rökt Lax, 
Konserver, Ost, Smör och Ägg i 

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

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sd köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Svensson undervisande: — Vac 

evolution är? Vi kunna säga utveck 

ling — du förstår, man blir något 

annat och är ändå vad man var. Det 

där begriper du väl? 
Larsson uppriktigt : — Inte ett 

dùgg! 
Svensson : — Hör på ! Jag dör och 

begraves, och efter trettio år finns 

det inte ett spår av mig där nere — 

Sänd Eder TVÄTT til 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46, Göteborg. Tel. 1443 
Omsorgsfullt arbete. <#> Snabb leverans 

varje affär från 

Varför plågas med dåligt kaffe h s  
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker Kuno» 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prova redan 

jag har blivit till jord, men det är 

ändå jag ! Ur denna jord växer upp 
frodigt gräs — det är jag! En ko 

äter upp detta gräs, som sedan på 

naturligt sätt avlägsnas ur hennes 
kropp och det är alltjämt jag — 

Larsson raskt: -— Vad det var likt 
dej, Svensson ! 

Tankar. 

Den största synd, som män kunna 

begå, är att låta kvinnor känna sin 
vanmakt. Hänsyn och skonsamhet 

skola stå vakt om henne, medlidande 
skall vara hennes förebedj are, och 

hennes svaghet skall vara ett skydd 

mot lidelsernas råa våld. Bryten I 

detta ned, o, då finns det ingen gräns I 
mera på jorden — alla gå om varan
dra som djur. 

Björnstjerne Björnson, 
* 

Mäktig är den, som ej underhandlar 

med sin plikt. 
E. G. Geijer. 

r 
G a r d  i  n e r  

M ö b l e r  
M a t t o r  

Modernt cch billigt I, 
hos I 

F .  PETERSEN,  
Kronhusgatan 22. ^ 

GOTEBORGS BYA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 

Järntorget. 7el. 10212, bost. ankn. 

Kräftor 
inkomma nu varje dag i 

Fiskhallen Grönsakstorget 
till billigaste priser. 

Tel. 5438, 5436. Filial Bazar Alliance 15324 

Köp svenska varor! 

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor• 

Tel. 85 78, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERIHG 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

liga gestalten, nackens fina böjning, 
och håret som i lampskenet fått en 

gloria. Så ung hon var här inne i sin 

lilla jungfrubur — ung, ung — stac
kars liten — han rynkade tankfullt 

ögonbrynen och Lena kände plötsligt 

hans närhet och vände sig om med 

ett frånvarande leende- "Hur var det 

Jokn", frågade hon vänligt och 

sträckte handen emot honom. Han 

tog den och satte sig bredvid henne. 

"Lena", började han, "det är nu över 

2 år sedan du sökte min hjälp och vi 

ha arbetat mycket tillsammans under 

denna tid, känner du att vi lyckats 

övervinna fienden?" "Varför fragar 

du mig om det just nu John? ' Lena 

hade blivit vit om läpparna. "Barn, 
svara ej med en motfraga, du skall 

snart få veta det. Har jag lyckats ge 

dig den hjälp till självhjälp du sökte 

hos mig? Känner du dig fri •— all

deles fri — från hans makt? Nej, 

bliv inte rädd Lena — nog ha vi väl 

åtminstone lärt oss att tala öppet om 
de sårbara punkterna. Annars har 

allt varit förgäves. Det har ju inte 

alltid varit så lätt för mig heller att 
ha dig här hos mig, bärande hustru

namnet. Hade inte läkaren hela ti

den haft övertaget över mannen, 

stode jag kanske i detta nu som men-
edare och löftesbrytare inför dig. Nu 

är det din tur att hålla färg, och visa, 

att jag ej var en dåre bland dårar, när 

jag bad,dig om att ingå detta sken

förbund för att få skydd och fred ut

åt och min hjälp inåt". Lena började 

gråta: "Det har varit svårt John att 

ta' emot så mycket och ge så litet 

dessa år. Du har varit så obeskrivligt 

god, och nog kan du tro jag har för

stått det inte bara var som patient du 

var intresserad av att ha mig hos dig. 

Jag vet inte, hur jag är skapad John, 
som kall kan ta emot så mycken god

het och kärlek. Du är min bäste vän, 

och jag skulle kunna göra allt för dig 

— men kär i dig, John, det kan jag 
nog ej bli och du skulle aldrig kunna 

nöja dig med smulor." 
John hade inte förändrat en min 

under hennes ord. Nu lyfte han han

den, hejdande : "Tyst — kära — detta 
behöver du inte säga mig, det vet jag 

ändå och jag har ej frågat dig- Där

emot vill jag ha ett öppet svar på 
mina frågor, ty ser du Chattrêve är 
i Stockholm nu. Lena. rusade upp, 

"nej, nej", ropade hon, "åh nej", hon 

flög mot dörem, "jag vill bort, tag 

mig bort, inte han, hjälp mig John, 

hjälp!" "Nej denna gången kan du 

inte fly Lena. Det hjälper ej, du 

måste själv befria dig från hans hyp

nos. Han har redan själv skickat dig 

blommor och bett om ett rendez-vous 

— de stå därinne och, Lena, det är 

min önskan, att du beviljar honom 

detta. Det är, jag vet det, att sätta allt 

på ett kort, ty går det som sist, ger du 

dig åt honom med kropp och själ, är 

du förlorad Lena, men heller aldrig 

finner du lyckan i liv och sundhet, om 

du inte besegrar honom inom dig. 
Du kan det! Du vet själv, att han 

slutat spöka i dina drömmar, och du 

har i arbetet på din musik fått en av-
ledare från honom". Lena skakade 

på huvudet, trött och uppgiven. "Ja, 
John, men det var så länge halva 

Europa låg mellan oss, då kunde jag 

glömma att han fanns till! Avledare 

i musik, John, genom den kommer 
jag bara till honom, och oh nej, jag 

kan inte, vill inte ! Hela hans själ är 

ju musik. Han suger min vilja, med 

sina ögon, han är en så förfärlig 

människa, John- Hade jag inte av 

en slump — om det nu var bara slump 

— mött dig den gången jag kom från 
honom och höll på att gå i floden —-

åh min vän, som återskänkt mig livet, 

tvinga mig inte att se honom igen!" 

John reste sig upp : "Nu tala vi 

inte mer om detta i kväll, barnet mitt, 

du är för trött och uppriven. Jag 
visste nog, det skulle bli en chock för 

dig, försök att få lite sömn nu. Han 
böjde sig ner och kysste hennes hår: 

"Godnatt." 

Lena satt kvar i samma ställning 
länge, länge, och tänkte på hur under

ligt allting gestaltat sig för henne. 
"Ingenting blir som man tänkt", 

sjöng en melodi i hennes öra. Och 

varför kunde hon ej med viljan bli 

herre över sitt oroliga hjärta? Allt 

skulle hon vilja ge för att kunna 

älska den, som till namnet var hennes 

man — det var förstås också denna 

åldersskillnad och så Ingvar, så 

strålande ung, Åh, att hon skulle 

råkat ut för denne lille degenererade 

fransman, som smekt henne med to

ner och blickar under hennes lek

tioner tills hela rummet gungat för 

henne och hon bara känt hur hon 

sjönk -— sjönk — Hu då, nej hon ville 

inte tänka på det. Varför skulle just 

hon bli hans offer, som hela tiden 

vetat, att han var henne likgiltig, 

som människa. Hon som trott sig 
vara sund och frisk och — vanlig. 

Hon såg sig plötsligt som helt ung — 

en midsommarkväll hemma på landet. 

Under björkarnas sus gick leken och 

dansen. "Det brinner en eld, han 

brinner så klar, han brinner i tusende 

kransar", sjöngs från alla håll — hon 

själv stod mitt i ringen med glimman

de fläta, och båda händerna sträckta 

mot Ingvar, vars ljusa röst föll in i 

hennes egen, och de andras med sitt : 

"så vill jag genom elden gå, att med 

min käraste dansa." 

Lena ryckte sig lös. Hon var för
bjuden att dagdrömma och reste sig 

för att lägga några pinnar på elden. 

"Ingenting blir som man tänkt". 

Varför skulle de också skickat ut 

henne halvt emot hennes egen vilja, 

så snart efter faderns död, ung och 

värnlös. För att få bukt med sorgen 

ja. Varför kunde hon inte fått gå 

och vara sorgsen en tid, i stället, så 

som hon hade mist allt — modern sin

nessjuk och så fadern, hennes ende 

vän. Nej, inte ende •— åh Ingvar! 
"Så vill jag genom elden gå," ja det 

var allt en eld, som brändes ordent

ligt, han fick gå igenom om han skul

le nå fram till henne -— stackarn — 
Lena hade krupit i säng, innan brasan 

var helt nedbrunnen. 
Glöden lyste som vänliga ögon 

emot henne ur mörkret, och hon la» 
och spann på sin tråd. Nej, hon ville 

inte, men ville John, så blev det n<^ 

så. Aldrig, hade hon träffat en ^ 
viljestark man, och det underbara 

var, att han aldrig ville tvinga andra-
. . . • Det svagare viljor in under sm egen. 

var nästan första gången han hade 

använt något som liknade maktspra' 

inför henne. Hon hade frågat hono«1* 

om han alltid var sådan. Nej, v'ss 

inte, men hans vetenskap, såväl son 

inresse i livet, gick ju ut på att a 
lyssna människohjärtat dess henihg 
heter, och för en lyssnare gick det ej 

an att vara despot. Nå, var det in^ 
svårt att inte nyttja sin makt, när iö 

hade den? Åhjo, men hade inte Le^ 

själv märkt att för att vinna en ^ 
fördel fick man offra en mindre, 

vår 
1er kunde hon säga något inom 
sig känslans, viljans eller förnu t 

område, man fick för intet. 
(Forts, i nästa nunimer' 
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tillätes gärna om "Kvin-
nornas Tidning", med hela< namnet 

utsatt, angives som hällan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika I sammandrag. 
»Stille stuer». Av Marie Louise Inge 

man. . , 
Hemmet och skolan. Av Estrid Er Jo-

son. 
I segrarehumör eller ? 

Kvinnan. (R°s cc^ 
Drottning Wilhelmina i Sverige. 

Alvilde Prydz f. 
Vilken är den lyckligaste tiden i en 

kvinnas liv? Av mrs Thomas Hardy. 

Från kvinnovärlden. 
Djurens söndag. 
Kvinnorösten. 
Teaterspalten. 
Vägande ord. 
Lena. Novell av —tz. 

M. M. 

ttilandskrönlka 
i sammandrag. 

Folkförbundet har i dagarna öppnat 

sitt tredje årsmöte i Genève. Öppnan
det skedde utan alla ceremonier, och 

det omnämnande händelsen fått i 

världsprässen har likaledes varit en

kelt och kortfattat. En gång trodde 

man, att världens vilja till fred och 

folkförbrödring manifesterade ?'g i 
denna institution och omätligt stora 

förhoppningar knötos till dess verk
samhet. Nu vet man bättre och för

hoppningarna hava reducerats i för

hållande därtill. Många srnå mellan-
folkliga spörsmål har Folkförbundet 

behandlat och löst, men det har aldrig 

vågat sig i kast mied den verkliga upp

giften folkförbrödringen. Versailles
freden, vars revidering är den nöd

vändiga förutsättningen därför, är 
för Folkförbundet, inom vilket enten-

tens anda som bekant råder, tabu, d. 

v. s. helig och okränkbar. — Av in
tresse för kvinnovärlden är, att den 

höga församlingen f. n. räiknar tre 
kvinnliga delegerade, nämligen fru 

Anna Bugge-Wicksell, Sverige, frö
ken Kristine Bonnevie, Norge, och 

fru Combe-Tennant, England. 

Under det att Tyskland via Belgien 
fortsätter sina underhandlingar med 

ententen om sina betalningsförpliktel

ser för den närmaste tiden och garan

tierna för deras fullgörande, har 
Tysklands "store man" Hugo Stinnes 

avslutat en vittomfattande överens
kommelse med de .franska återupp

byggnadssällskapen, bakom vilka den 
franska regeringen står, om leverans 

av byggadsmateriel och industrialster 
hll återuppbyggnadsverksamiheten i de 
krigshärjade franska provinserna. 

Överenskommelsen hälsas med all
män glädje i Tyskland. Dels utgör den 
^t första steget till förbättring av 
örtiållandet mellan Tyskland och 

rankrike, dels tilliför den den tyska 

i^bstrien en myckenhet arbete. För 
ta ningen är tyska regeringen ansrva-

ng. • 

Det grekisk-turkiska kriget, om vil-
man endast, då och då hört talas, 

r Pa ett oroväckande sätt flammat 

^rklarade Grekland, att 
ade för avsikt att ockupera Kon-

fmtmopel. Överord äro som bekant 
tarins, rw . 

"Stille Stuer." 
Av Marie Louise Ingeman. 

till f' tur^arna som nu gå 
na k" °C^ ^re^3erna som> efter lid-

'atastrofartat svåra nederlag, reti-

Tyvärr finns det intet svenskt ut

tryck, som så innerligt och enkelt som 
ovanstående danska motsvarar be

greppet om ett hem. Stille Stuer —-
den plats, där människan i frid, har

moni och stillhet vilar ut. Där hon 
återfinner sig själv i en efter hennes 

egen smak och läggning förverkligad 

omgivning. 

För att ett hem skall vara vackert 

i denna mening, gör det egentligen 

detsamma av vad det är sammansatt, 
blott en själ vilar över sammansätt

ningen, hur få eller hur många rum
men äro, endast de äga detta outsäg

liga, odefinierbara plus, som är hem

mets anda, och som icke kan effek
tueras av bosättningsetablissemangen. 

Det är ett stort mistag att tro, att 

detta vissa något, som gör ett hem 
trevligt, sammanhänger med lyx eller 
komfort. Man kan stå i de dyrba

raste salonger och erfara torftigheten, 

kölden, ja, undermåligheten i det he
la. 1 dessa hem äger inredningen in
tet sammanhang med individerna som 

bebo dem. De ha haft råd att fylla 

golv och väggar med kostbara, kan

ske vackra föremål, men den smak, 
som sammanbinder till ett helt, den 

fantasi, som skapar pluis'iet, stämnin
gen, andan över föremålen saknas-

Intrycket blir i viss mån detsamma 
som det man mottager i ett etablisse

mang, och i grunden är det hela in
tet annat, ehuru möblerna bytt plats. 

Men ett hem skall icke vara ett 

möbelmagasin. Man måste beklaga 

de unga människor, som icke kommit 

längre i självständighet, än att de 
med tanken på sin bosättning ovill

korligen måste förena ett visst antal 

möbler till ett viss antal rum. Utan 
detta maximum kunna de ej tänka sig 

en förening. Och grundtanken är 

vanligen den, att de icke vilja vara 
sämre än andra. Alla deras bekanta 

ha exempelvis en buffé — vilken 

skandal om de då ej också hade en ! 
Oavsett om de strängt taget bçhôva 
den eller ej — buffén skall likafullt 

finnas där. Och det är icke slut med 

detta. Samma personer få snart se 

något annat som de andra ha, och 
som de själva i och med detsamma 

plötsligt finna, att de på inga villkor 

längre kunna vara utan. Och på det
ta planlösa sätt hopas den oas i ök
nen, där två människor skola leva sitt 

liv. 
Det är en naiv övertygelse hos en 

hel del folk — och hur fruktansvärt 

naiv är den icke! — Att de genom 
blotta anskaffandet av vissa saker, 
som kosta en del pengar, kunna bli 

"lika goda som andra". Det är just 
detta, att de icke utan dessa saker 

kunna känna sig "lika goda ändå, 

rera eller ge sig fångna. Av allt att 
döma är det fullständigt slut med det 

grekiska väldet i Mindre Asien. I 
Athen ha med anledning av det lidna 

nederlaget onoligheter uitbrutit. Fol

kets kärlek är, som bekant, ett obe
ständigt ting och konung Konstantin 
har .sett sig nödsakad att fly från sin 

huvudstad. 

som bevisar att de icke äro det — 
att de över huvud byggt sin ställning 

på lösan sand. Det är även denna o-
lycksaliga, opersonliga efterapnings-

mani som förklarar, varför så oänd
ligt många hem äro kopierade på var

andra och såsom alla kopior lämna 

ett livlöst helhetsintryck. ; 

Man kan mot denna ytliga upp

fattningen av tingen till och med gå 
så långt, att man säger, att redan om 

man i ett hem observerar någon mö

bel i särskilt hög grad, så är det nå
got galet med. det hemmet. Det är 
icke stämt. När man däremot vid 

sitt inträde i ett hem mötes av ett 

symfoniskt intryck — något som 
strömmar levande emot en med det 

individuellt skapades, det omsorgs

fullt uppbyggdas harmoni, då kan 
man vara förvissad om att därinom 
döljas människor som förstått sin 

sak grundligt. Man kan lika väl möta 
denna stämning i det enkla hemmet 
som i det lyxuösa. På ett vitt golv 
som på en äkta smyrnamatta. Skill

naden är då endast, att dessa båda 

hem äro stämda i olika lägen — det 
ena en enkel folkvisa, det andra en 

brusande symfoni. 
Det är god smak att veta i vilken 

tonart man kan stämma sitt hem och 
sedan handla något så när konsekvent 

därefter- Det är vidare säker smak 

att rikta blicken på det område, man 
äger att bygga upp, och icke låta den 

irra hit och dit bland vänner och be
kanta för att av deras idéer lösligen 

hopfoga något, som är ämnat att gö

ra "en ann' lika god som en ann'." 

Det är ju omöjligt att andra männi
skors sätt att inreda sitt bo helt och 

hållet kan motsvara dina egna möj

ligheter och anspråk. Bry dig där

för inte alls om andra ! Utan var mo
dig _ var dig själv! Befria dig från 

alla gängse föreställningar om vad 
som måste vara och klargör till att 

börja med endast vad du för egen 

del oundgängligen behöver ! Välj det
ta med omsorg och så enligt din egen 

smak, att du utan att bryta stilen kan 

bygga vidare pa det sedan. 
Det behöver ej alls bli sa dyrbart 

att inreda ett litet bo. Vilket rum 
kan man ej få bara genom en vac
ker gardin, några växter, en vitlac-

ketad soffa med några kuddar på, ett 

vitlackerat bord med en vas, en bok
hylla och ett par bekväma stolar. 

Förstår man bara att stämma — att 

hålla ton och färg. 
Man behöver ej hysa en alltför 

överdriven fruktan för att försynda 

sig mot enhetligheten i färgen. Grun
den — det vill säga matta och tapet 

— böra stämma och färgen på mö

beln helst vara en, men sedan kan 
man leka med färger nästan hur 

djärvt som helst. Färgen äger ju ett 
utomordentligt stämningsvärde, som 

vi förstå att tillvarataga vid högtider, 
vid fästliga tillfällen. Varför kunna 
vi inte unna oss denna stämnings

glädje även i grå vardag? Färger 

lämpligen anbragta i ett rum, såsom 
i kuddar och lampskärmar och på 
korgstolar, ge alltid ett fästligt in
tryck- Men man bör hålla ihop dem 
i en och samma skala så att totalin

trycket skänker harmoni. 
Många människor i även mycket 

goda omständigheter ha hem så ab
strakta, så livlösa och ur skönhets

synpunkt så förvirrat stillösa, att man 
redan på tröskeln till dem gripes av 

längtan att fly miltals därifrån. De 
ha rum, vari de aldrig vistas, soffor 
och stolar som de aldrig sitta i, som 
stå och paradera år ut och år in i sin 

själlösa stelhet för att endast tagas 
i anspråk då främmande kommer. 
Det finnes andra, som hela sin till

varo sitta bland likvita överdrag och 
cletta kanske i sitt enda rum, för att 
spara — och för vem? Vad tjänar 

det till att en möbel är dyrbart och 
vackert klädd, om dess skönhet skall 

döljas? Hav hellre ett mindre dyr
bart tyg som tål vardagsbruk och låt 
ciet ses! Låt våra hem bli vår in

tima omgivning — aldrig förnämliga
re än att vi kunna vistas på god kam
ratlig fot med den, aldrig vårdslö

sare än att vi när som helst kunna 

låta vem som helst träda därin. 
Och slutligen en sak ! Behåll ald

rig ett ändamålslöst prydnadsföre
mål, som du icke kan skänka ditt ful

la gillande. Man hör ofta folk säga: 
"Det här är visst icke vackert, men 

jag har fått det en gång och har där
för inte kunnat kasta bort det". — 
Varför inte det ? Kasta det bara, och 
ni skall se hur oändligt lätt det går, 

och hur bortröjandet lättar atmosfä
ren. Varje hem behöver alltibland en 

dylik generalmönstring. På sophö
gen med de fula sakerna! Häng inte 

så dåraktigt fast vid dem ! Riv, som 
Strindberg säger — riv för esplanad ! 

För något vackrare, friskare, vänli
gare, som du av hela din övertygelse 

älskar själv. 
Nå gr.V träd som blomma — en mö

bel som står vit — några kuddar i 
ett hörn — en eller annan tillfällig 

anordning som vittnar om att du le
ver — en bokhylla — ett instrument 

och en brasa — se där de enkla ac-

cessoirerna till ett idealrum för den 
ensamme- Finnas flera, sa mång

dubbla idealet ! Först när man i rum
men finner uttrycket för en levande 

personlighets tycken och vanor, får 
de den själfullhet, den stämning, som 

vilar över danskens vackra ord för 

hem — stille Stuer. 

Vägande ord. 
Summan av huslig lycka skulle i 

oerhörd grad ökas, om man ville gö

ra sig mödan att något närmare stu
dera vetenskapen om själens kemi i 

förhållande till hemlivet. — — 
\tt känna de karaktärer, som vi dag
ligen ha beröring med, och det sätt 
att framlocka deras bästa och tillba-

katränga deras sämsta egenskaper, är 
att kunna bemästra den husliga lyc
kans kemi. Detta är en vetenskaps

gren, i vilken varje hemmets härska
re och härskarinna borde tvingas att 

taga sitt doktorsdiplom. 
/. Brierley. 

• 
Humoristiska och roliga människor 

äro sällan verkligt glada människor, 
ty humoristen ser livets sorgliga ko
mik, motsägelsen om det man vill och 
det man utför, mellan inbillningen och 

verkligheten. 
• 

Att höja modern är att höja släk

tet. 

Kvinnan. 
Ros och ris. 

Såväl i glädje som sorg utgöra all

tid kvinnorna avantgardet. 
A. Cunningham. 

* 

Given icke edert hjärta åt någoin 

annan kvinna än henne, i vars närhet 

I blygens för onda tankar. 
P. A. Gödecke. 

* 

Ingen kvinna är så fullkomlig, att 
hennes man icke åtminstone en gång 

am dagen ångrar att hava tagit henne 

till sin hustru. G. Ebers. 
* 

Långt ifrån att vara underlägsen 

har kvinnan tvärtom av Skaparen bli
vit bestämd till mannens uppfostra-
nnna. G. Garibaldi. 

* 

Jag är glad att jag icke är en man, 
ty jag skulle då vara tvungen att gif

ta mig med en kvinna. 
Madame de Staël. 

* 

Det är endast kvinnorna, som icke^ 

draga sig tillbaka från olyckan. 
/. L. Albert. 

* 

En vacker mö, jag medger det, 

Är skön att se uppå. 
Hon, utan bättre egenskap, 

Är intet värd ändå. 
R. Burns. 

* 

Måinga kvinnor hava nog förstånd 

att tala i rätt tid; få hava förstånd 

att tiga i rätt tid. 
/ .  / .  R o u s s e a u .  

* 

En vredgad kvinna liknar upprörd 
källa, 

Stygg, otäck, grumlig, allt behag be
rövad. 

Och ingen, huru törstig han må vara, 
Vill läppja då på den det allra minsta. 

IV. Shakespeare. 
* 

Det förefaller mig, som hade Gud 

i kvinnans natur förvarat en skatt av 

sparda krafter för att korrigera mån
ga av de brott, som i våra dagar ut

göra kristenhetens vanheder. 
Th. Parker. 

* 

De kvinnor, som hava förmånen 

att ännu vara uinga, tala om de andra 
så; soin om ålderdomen vore en synd 
— det är ej var och en givet att dö 

lägligt. Comtesse Diane. 
* 

Kvinnligheten består i något annat 
än att rodna och slå ned ögonen. 

Blygheten är och förblir alltid det 

fagraste och finaste hos en kvinna, 
men den är icke allt. I modet att leva, 

i frimodigheten i all strid, däri lig

ger livets lycka. Den bygges blott av 

starka händer och starka hjärtan. 
M. Colban, 

Vem är den lyckligaste av tvenne 
kvinnor? Är det hon som är högst 
älskad? Nej, det är hon som älskar 

högst. 
A l f r e d  d e  M u s s e t .  
* 

Kvinnans första kärlek älskar den 

älskade; hennes andra kärlek älskar 

blott kärleken. 

I segrarehumör 
eller. . .? 

En man som lyckats i sitt livsarbete 

på ett sätt, som det endast är få män

niskor förunnat, sade: 
— När jag söker efter de orsaker, 

som väsentligen bidragit till min fram

gång, dröjer jag gärna och tacksamt 

vid särskilt en av dem — den dagliga 

morgonpromenaden till mitt kontor, 
på vilken jag alltid haft min hustrus 

sällskap. 
Det har varit regel i vårt hus, att 

vi gått upp så tidigt att vi kunnat in

taga frukosten, en väl lagad frukost, 
i lugn och ro och ända haft tid över 
för en halvtimmes promenad, först 

ett slag i allén och därefter till kon

toret, utanför vilket jag tryckt min 

hustrus hand till avsked. 
När jag sedan gripit mig an med 

dagens arbete, har jag tack vare allt 

detta varit "i bästa form". Den goda 
frukosten har givit mig arbetskrafter, 
promenaden har gjort mig spänstig, 

det angenäma samspråket med mm 
t älskade hustru har försatt mig i ett 

ypperligt humör — jag har varit i 

segraretagen. Varje man skulle un
der liknande förhållanden varit det." 

Det är inte många, som börja sin 

arbetsdag under så goda auspicier. 
Så här går det i stället till : 
Man ligger och drar sig i det läng

sta, kommer upp i sista minuten, ru

sar till frukostbordet odh kastar i sig 
maten, under det man ger klockan 

oroliga, retliga blickar. 
Barnen, som skola till skolan, ropa 

över varandra: — Var är tyska gram
matikan? — Har någon tagit mitt hår

band. — Jag kan inte hitta min skol-
väska. — Varför kommer inte kaf
fet. — Det här brödet är ju inte 

färskt. — Usch, ett sadant otäckt löst 
ägg. _ Och det här är bestämt inte 

friskt. — Nu kommer jag för sent 
igen i — Att inte Soffi kan väcka mig 

ordentligt, så jag inte kan somna in 

igen ! 
I samma tonart ga de något äldre 

årgångarnes morgonbetraktelser: otå

lighet, brådska, retlighet på alla håll ! 
Och när slutligen husets herre och 

fru slå sig ned vid frukostbordet 

glättar just inte stämningen upp då 
häller. Även tnu är det vanligen bråd

ska, man byter knappast mer än någ
ra likgiltiga ord, bjuder med en kylig 

nick farväl. 
Detta är introduktionen till den ar

betsdag som bryter in. Man möter 
den med upprivna nerver, ett jäktat 

sinne, ett ont och retligt humör, fär
digt att koka över för minsta sak som 
går emot. Innan man ens hunnit gripa 
sig an med dagens väntande arbete, 
känner man sig trött, plagad, utscha-
sad. Och dagen blir i stil därmed, 
tung, tröttande och med tusende för

argelser liggande i forsat. 
Man är sannerligen inte i segrare

humör och man segrar inte häller. 

Man bara knogar — 
Frukosten skall icke vara sådan, 

den skall vara dagens angenämaste 

måltid, då familjen, innan den för da
gen sprides ut över de olika arbets

fälten, skall mötas i glad ömhet, då 

dess medlemmar skola omstrålas av 
varandras välvilja, värmas av varand

ras goda tankar och önskningar. En 
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Hemmet och skolan. 
Av Estrid Eriksson. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Det är i hemmet vi erhålla våra 
första och vanligen även varaktigas
te intryck, här vår karaktär får sin 
egentliga grundform, iinnan vi släppas 
ut i skolan och livet för att ytterligare 
utformas. 

Det är i hemmet dunklet i spädbar
nets ögon viker och blicken första 
gången fäster sig vid ett föremål för 
att efter hand upptäcka ett efter an
nat av de omgivande tingen, här bör
jar barnet orientera sig i den värld, 
i vilken och om vilken det småningom 
vaknar upp till allt tydligare medve
tande. De små observationer, erfa
renheter, jämförelser, intryck och. idé
er som av spädbarnet oförmärkt och 
omedvetet insamlas, utgör emellertid 
ett utvecklingsarbete så betydande, att 
människan ej under något skede av 
sitt liv genomlöper en starkare utveck
ling — särskilt är åldern frårn iy<i till 
inemot 3 år en period, då människan 
tillägnar sig en större kvantitet kun
skapsstoff än under någon annan lev
nadsålder. 

Sinnet är aldrig så öppet och mot
tagligt för intryck som under den för
sta barndomen. Hur outplånligt in
rista sig icke i barnasinnet ens första 
stora glädje, ens första stora sorg, de 
första missräkningarna och de första 
framgångarna. Nu får lynnet sin 
färg, viljan sin riktning, forma sig va
norna, nu uppstå känslor och tycken 
och uppkomma de inflytanden, som 
kanske äro mest avgörande för en 
människas karaktär. 

Ett hem är dèn bästa av alla sko
lor, när det är gott, men liksom allt 
annat äger det tyvärr sin vrångbild, 
och ett dåligt hem är den sämsta av 
älla skolor. 

När det gäller att värdesätta ett 
hem, har dess ekonomiska förhållan
den föga betydelse. Ett fattigt hem 
kan vara ett gott hem och ett rikt hem 
kan vara ett dåligt. En viss grad av 
bärgning, så att nöden hålles från 
dörren, är dock en mycket viktig be
tingelse för barnets utveckling. Över 
huvud gäller dock som regel, att ett 
hem skall vara djupt ekonomiskt 
blottställt eller djupt moraliskt sjun
ket för att icke ändå utgöra den bästa 
jordmånen att växa upp i för det barn, 
som där rätteligen hör hemma, ty det 
präktigaste främmainde hem kan knap-
nast för ett barn ersätta det torfti
gaste föräldrahem. 

Hemmet är icke allenast den första 
skolan för barnet, där det mottager 
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sådan känsla av harmoni och välbe
finnande glättar upp humöret, lugnar 
nerverna, fyller sinnet med käck för
tröstan — man känner sig vuxen den 
mötande dagens arbetsbörda »och be
svärligheter. 

Det är så det skall vara ! 
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sina viktigaste och outplånligaste in
tryck, utan det förbliver även seder
mera den skola, som på barnet kan 
verka mångfaldigt mer än varje an
nan. Barnet kan i lärdomsskolan och 
av dess lärare mottaga betydelsefulla, 
ja, livsavgörande intryck, men ingen 
annan skola kan verka såsom hemmet 
förmår verka, ingen annan lärare — 
vore han än den bäste — kan på ett 
barn inverka så, som en god far eller 
mor förmår. 

Det kan ibland tyckas, som om allt 
ett gott hems inflytande varit för
spillt, som om allt vad ömma föräld
rar gjort för ett barns uppfostran va
rit förgäves. Men dein tidiga ålderns 
intryck och de hägnande makternas 
inflytanden från barndomen äga dock 
djupare rotfäste än någon kain ana. 
De göra sig trots allt då och då gäl
lande, ja, de kunna efter en mellan
liggande period av idel själviskhet, 
förnedring eller lastbarhet åter välla 
upp i en människosjäl och långt efter 
det de äro borta, som en gång utsådde 
4e goda fröna i denna själ, komma 
att bliva bestämmande för slutriktnin
gen av den människans liv. 

Genom ögat mottager barnen sina 
första och livligaste intryck, och vad 
de se börja de småningom efterhärma. 
Oförmärkt och omedvetet antager 
barnet småningom vanor, åsikter, sätt 
att vara och slutligen karaktär efter 
dem, som närmast omgiva det. I ett 
hem, där man bemöter varandra med 
vänlighet, hövlighet och hänsynsfull
het tillägnar sig även barnet dessa 
egenskaper. Exemplets makt är så
lunda av oberäkneligt stor betydelse. 

Stor vikt ligger på att allt ifrån bör
jan bibringa barn goda vanor, ty en 
vana kan så införlivas med ens va
relse, att den verkar utan all an
strängning, nära nog automatiskt. Ett 
barn har långt svårare att lägga av 
en vana än att tillägna sig den. Då
liga eller slarviga vanor bliva således 
barn till men och till oförtjänt lidan
de, ja, kunina bli dem till oövervinne
liga tyranner. Goda vanor däremot 
bli dem den värdefullaste gåva, vil
ken i hög grad befrämjar deras ut
veckling och underlättar deras till
varo. 

I vanorna ha uppfostrare ett av de 
allra kraftigaste medlen till formande 
och utvecklande av ett barns karak
tär samt danande till en värdig män
niska. Det är i hemmet vanorna före
trädesvis uppstå, och det är i hemmet 
och den tidigaste barndomen en män
niskas sinne, karaktär och sätt att 
vara formas och sedermera blott med 
stor svårighet låter sig omstöpa. 

Den tid kommer emellertid, då hem
met upphör att ensamt utöva infly
tande på utvecklingen av barnets ka
raktär och skolans uppfostran tager 
vid. Skolkamrater och lekkamrater 
göra nu ofta månget brokigt inslag i 
varandras utveckling, ja, det finns 
många, på vilkas karaktärsutveckling 
kamratskapet utövar ett mäktigt, 
ibland rentav avgörande inflytande. 

I och med skol- och kamratlivet ta
ger barnets inneboende efterhärm-
ningsbegär ny fart, och exemplets 
makt blir av oerhörd verkan. Det är 
av största vikt, att nu så noggrant som 
möjligt söka övervaka bannets val av 

Uppefter svenska landets järnvägs
nät rullade i går ett mäiMigt tågsätt 
fram, vars make våra bygder icke på 
mången god dag skådat. Det förnäm
liga tåget, .bestående av sex kungliga 
holländska vagnar, 1 tysk och 2 sven
ska, var det kungliga galatåg, som in
neslöt de höga gäster, vilka i dagarna 
avlägga Sveriges konungahus offi
ciellt besök — drottning Wilhelmina 
av Holland jämte prinsen-gemålen 

Heinrich. 
De höga gästerna anlände till 

Sverige direkt från Köpenhamn, där 
die kungliga palatsen och hela staden 
i dagarna tre strålat av festligheter 
till det holländska fursteparets ära. 

Drottning Wilhelmina av Holland 
är Europas f. n. enda kvinnliga re
gent. Sin krona miottog hon redan vid 
10 års ålder, f örmäldes såsom 20-årig 
med härtig Heinrich av Mecklenburg-
Sdhwerin, numera prins av Nederlän
derna, och har i dessa dagar redan 
under trettiotvå år fört en lycklig spi
ra över sitt goda lilla land. Att den
na spira styrts av en fast och bjudan
de karaktär därom har Hollands his

toria under världskriget bu,rit det 
mest glänsande vittnesbörd. 

Drottning Wilhelminas besök i 
Sverige är för oss svenskar så myc
ket mera betydelsefullt och glädjande 
som det härmed är första gången den
na furstinna gästar vårt land. Ryktet 
om Sveriges stora naturskönhet har 
föranlett henne att göra detta första 
besök även såsom turist. Därigenom 
förklaras varför drottningen i stället 
för att låta ankomsten till Stockholm 
ske i den henne på färden beledsa
gande holländska pansarkryssaren 
Zeeland hellre föredragit att i ett med 
alla bekvämligheter, all luxus utrustat 
eget galatåg, vars make på senaste ti
dier endast Edward VII av England 
på sin tid haft att uppvisa, vid fullt 
dagsljus genomfara Sveriges vackra 
bygder upp till vår huvudstad. 

När detta läses äkola redan dessa 
bygders blomster och bebyggare, 
Stockholms stad och Sveriges konun
gahus hava uttryckt vårt landls varma 
och uppriktiga välkomsthälsning till 
Hollands drottning med gemål. 

A K T I E B O L A G E T  

G Ö T E B O R G S  B A N k  
GÖTEBORG STQcKH 

1 0 0  avdelningskontor i  västra och östra Sverige 

Grundad är 1848 

II mun 

Egna fonder Kr. 78.750.000 
min ul 

Emottager penningar å sparkasse-, kapital- och depositionsräkning , 
högsta gällande ränta. 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariat avdelning förvaltar föreningars och kassors medel 

skilda förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 
Obligations- och fondavdelningar. 
Fallständig bankrörelse i övrigt. 

Massage - Sjukgymnastik 
Dagmar Palmquist Ester Taube 

Leg. Sjukgymnaster K. G. C. I. 

JÄRNTORGET 4 

Mottagning 10 11 och 5—6. 

umgänge och omgivning, men detta 
är lättare sagt än gjort. 

Skolornas verkliga mönstergossar 
och mönsterflickor utgöra sällan de 
exempel, vilka deras, skolkamrater vil
ja likna. Det blir vanligen något ej 
alltför fullkomligt mönster eller nå
gon glad och älskvärd syndare, som 
blir den ledande inom en klass eller 
som mer och mindre omedvetet av 
svagare eller mindre utpräglade barn 
utväljes till den förebild, efter vilken 
de helst forma sig. Skollivet medför 
alltså många vådor, men det ger bar
nen en nödvändig och nyttig härd-
ning och stålsätter dem för utträdet 
i livet. 

Det synes f. n. inom många hem rå
da en slapphetens tendens att kasta 
allt mer och mer av uppfostrans an
svar på skolan. Skolan är inte och 
kan aldrig bli ett så stort ansvar fullt 
vuxen, ansvaret bör heller inte till sin 
tyngdpunkt läggas på skolan, ty för
äldrarnas och hemmets ansvar kan 
och får ej överflyttas på andra. Hem
men må genom de förändrade tids
förhållandena pressas och tyngas, men 
sin viktigaste uppgift, fostran av bar
nen, få de dock inte svika. Detta 
skulle dessutom bli föräldrarna till 
lika stort men som barnen. 

Skolan har redan mer än nog av 
det ansvar den har och av att söka 
fylla den kollektiva uppfostringsplikt, 
som åligger den, för den mera indi
viduella uppfostran räcker den — 
även i bästa fall — ej till. 

Det är gott om en lärare hos sina 
disciplar kan väcka kunskapsbegär 
och arbetslust, vidga deras blick lik
som deras vetande samt förstå påver
ka deras bättre jag och ingiva dem 
ädla impulser. En sådan lärare kan 
ibland för livet påverka sina lärjun
gar. Men att i detalj känna, följa 
och övervaka en eller flera klasser 
elever samt förstå deras olika krav, 
det förmår han inte. • Det blir de med 
hans egen natur mest besläktade eller 
de mest begåvade eller de i något av
seende mest beklagansvärda barnen 
han ger — och räcker till att ge — 
ett mera individuellt intresse och över
vakande. 

Skulle det verkligen gå därhän, att 

Al vilde Pr ydz f. 
Författarinnan till Gunvor Thors-

dotter till Härö m. fl. bekanta arbe
ten Alvilde Pry ds har dein 5 augusti 
avlidit i Kristiania. 

Härmed har en pregnant odh stor
stilad naturs romantiska liv lyktat. 
Alvilde Prydz tillhörde icke blott en 
av de egendomligaste men även en av 
de mest strålande kvinnliga diktar-
gestalterna i nordisk litteratur under 
perioden 1880—1900. En varm, för
domsfri, i vidsyntaste mening ideell 
och mänsklig förkämpe för att sam
hälle och lagar skulle främja kvin
nans rätt och väl och giva henne alla 
livsbetingelser fria, inneslöt hennes 
diktning i viss mån en tendens men 
aldrig på det konstnärligas bekostnad. 
Därtill var Alvilde Prydz en alltför 
briljant stilist och 'ett alltför varmt 
och lågande temperament. Bland hen
nes arbeten är Gunvor Thorsdotter 
till Härö mest känt. 

Fränder. 
I praktens gemak, bland elände, 
varhelst jag i världen dig ser, 
jag känner igen dig, frände 
till all längtans dystra mystèr. 

I blick, som du sökande skickar, 
frosten med eldflamman bryts; 
det är vid sådana blickar 
hat — eller kärleksband knyts. 

Och träffar din blick en annan, 
du har en fiende mer, 
eller ser du ett ljus under pannan, 
som hemlig vän dig ger. 

Du verkar så ensam, broder, 
o, syster, så skygg och rädd, 
som hade aldrig en moder 
jollrat och bett vid er bädd. 

När tysta i stadens vimmel 
på långfärd I gliden förbi 
sig speglar en fjärran himmel 
i eder blicks sceneri, 

och jag ser ett landskaps drömska 
aftonkonturer kring er, 
I barn av längtan och glömska, 
I fränder av alltings mystèr. 

I. A. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

JAG TVÄTTAR Sjfo 
MEN ENÛAST MEt) 
MERKURTVÀI. 

MAN SKALT. AKTA 
SINA KLÄDER 
OCH HÄNDER 

MÖNSTER, 
Tillskärningsmönster för Dam-
och Barngarderoben samt bro-
derimönster för klädningar, 
underkläder m. m. Till 
landsorten mot postförskott. 

A N I T A  - S K O L A N  
Hedåsgatan 5. Telefon 10831 

hemmen skulle komma att uppge sin 
förnämsta plikt, den att uppfostra bar
nen, går samhället miste om en för 
medborgarskapet oersättlig förskola, 
ty det är blott i hemmet, som den sam
hörighetskänsla och inbördes hjälp
samhet fullt kan utvecklas, varur sam-
hällssolidariteten framgår. Och så
dana hemmen äro, utvecklar sig sam
hället. Noga taget utgör all civilisa
tion förnämligast en fråga om indi
viduell uppfostran och. alltefter den 
mer eller mindre goda uppfostran ett 
samhälles medlemmar erhållit, blir 
också samhället mer och mindre hu-
maniserat och kultiverat. 

f 
Promenad-, Sport-, 

Ridkostymer, 
Kappor och Ulstrar 
UtfÖres under garanti, elegant 
och stilfullt — Välsorterat laqer 
av såväl in- som utländska 
tyger och fodersaker. 

NILS LINDQUISTS 
Göteborg — Tel. 20909 

i Hvitfeltsplatsen 9. Obs, nya adressen 

Som ett apropos till den upprö
rande djurplågerihistorien från 
Stockholm, då ett par unga med. 
kandidater på order av d:r Olive-
crona avskuro stämbanden på ett 
antal för vetenskapliga experiment 
bestämda hundar, låna vi följande 
art. ur tidningen "Norges Kvin-
der". 

."År 1917 uppfordrade norska 
kyrkodepartementet i en rundskri
velse landets prästmän att åtmin
stone en gång om året predika över 
människornas plikter och ansvar 
gentemot djuren. I flera länder är 
sådant påbudet. Hos oss i Norge 
är det endast en uppfordran, men 
vi hoppas att allt flera och flera 
präster skola efterkomma den, tills 
djurens söndag även hos oss kan bliva 
allmänt firad. 

Man ser oftast djurens sak an
befalld som en barmhärtighetsgär
ning. 

Det är både gott och riktigt, men 
det är icke nog, ty uppfattad som 
en fråga om barmhärtighet kom
mer djurskyddssaken icke att nå 
alla. 

Så absolut är människorna av-
hängiga av djuren, att vi med fullt 
fog kunna säga: "Utan djurvärl
den inga livsmöjligheter för män
niskovärlden". Likväl är det blott 
ett fåtal människor, som i detta 
avhängighetsförhållande se ^en för
pliktelse att värna djuren och häv
da deras rätt att bliva väl behand
lade. 

Det är alldeles ofattbart att kyr
kan under århundraden har kunnat 

ställa människornas förhållande till, 
djuren alldeles utanför sin förkun
nelse om synd, orätt och obarm
härtighet. 

Bibeluttalandena till djurens för
mån äro så talrika, att man tycker, 
att eftertanken för denna fråga för 
länge sedan skulle hava väckts in
om kristenheten. 

Här kunna endast några få av 
dessa uttalanden återgivas. 

"Och se, jag upprättar mitt för
bund med eder och edra barn och 
med varje levande själ, som är hos 
eder av fåglar, av kreatur och alls 

djur på jorden." 

"På den sjunde dagen skall du 
vila, på det att din oxe och din 

åsna må vila." 

"Den rättfärdige har omsorg om 
sina kreaturs liv, men den ogudak-

tiges hjärta är hårt." 

Att det var Kristi uppfattning, 
att människorna skulle vara goda 
mot djuren visas tydligt nog av 
hans så ofta brukade bild: "den 

gode herden". 

Någon "djurens söndag" är icke 
införd i Sverige men väl i F'n" 

land. 

Lilla Elsa från staden är ute och 
hälsar på sin moster på landet. P 
söndagen får hon följa med mosten1 

till kyrkan, där man ännu har 
sed att gå med håven. 

På hemvägen från kyrkan frågar 

Elsa: 
— Säj, moster, va' hitta' nios e 

i den lilla påsen? Jag hittade sJu 

öre! 
* 

Biträdet : — Det är en dam ute^' 
butiken som vill veta om diamant 

na i den här ringen äro äkta. ^ 
Tuveleraren : —- Ser hon ut att V 

gift? 
Jcl- pg 

— Säj då att det är diamanter. ^ 

äkta männen behöva mer än v 

sådan där liten hjälp. 

Möbler, Möbeltyger,1 Gardin6|,) 

Gångmattor, Flossamattor-
Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet -j, 

KONSTFLITEN, gamla HÖGSKOLAN, gqte—-
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OffenHIsaj18*®"-

Stora Teatern 
Varje afton kl- 8. 

Kusinen från Batavia. 
Operettjj^akterjv^J<^^ 

r^i^Fsbirgsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Förv3xl'n^ar' 
c akter av William Shakespeare. 

sfj^TTeäternT 
Varje afton kl. 8: 

BARKEN MARGARETA. 

rÏLuÂTIÂTERN. 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag tvä förest, kl. 7 o. 9. 

gn piga bland pigor. 
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I Vita 
I slottsskogen 
I MUSIK VARJE AFTON | 
I av en avdelning ur |j 

I GSttborgs Symfoniorkester. 

Immun min 

PHLLDDIUri 
Göteborgs största ffch 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film
institut och alitid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Teaterspalten. 

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 
morgontidningen 

J^rifrtQyt v Eder egen sömmerska. 
• # t W- M 0 Grundlig undervisning, teoretiskt och per montage-

Efter slutad kurs kan eleven själv förfärdiga alla slags Dam-, Flick- o. Babykläder. 

Anita-Skolan, Hedåsgatan 5. Tel. 10831. ANNIE BOHNANDER. 

Stora Teatern 
har med Eduard Künnekes operett 
Kusinen från Batavia givit eri bril

jant start. 
Pjäsen äger för sin art alla betin

gelser för succès: — en fantasifull, 
omväxlande, melodiös musik, en en
kelt tillrättalagd, men ganska fyndig 
och intresserande libretto, vackra 
kupletter och solopartier och ett i allt 
en friskhet och festivitas, som oemot
ståndligt erövrar. Det är onekligen 
ett program, som på det varmaste kan 
inkommenderas. Lägger man härtill 
hr Textorius utmärkta lösning av re
giuppgiften, hr Kanneworffs väl upp
byggda och vackra dekorationer samt 
en god och välklingande orkester un
der direktör Lill-Erik Hafgrens säkra 
ledning är erkännandet oförbehållsamt 
givet åt teaterledningens tillvarata
gande av operettens olika möjligheter. 
Det ligger givetvis ett mycket både 
betydande och enhetligt konstnärligt 
arbete bakom ett dylikt på alla händer 
väl sammanhållet framförande. 

Den rent artistiska prestationen 
stod i jämnhöjd med den tekniska. 
Figurerna voro levande, troliga, mas
keringen, där den i högre grad an
vändes, hunnen ett mycket, mycket 
gott stycke fram på den väg, vars 
®al är att icke sminket, men karak
tären skall träda fram. Kort sagt, så
dana detaljer som en nutidspublik sät
ter värde på att se beaktade på en 
modern scen. Och vilka gjorde att 
man med så mycket mera odelat nöje 
kunxle njuta av de båda gestalter, som 
först och främst genom hela operet-
ten köllo det goda, sprittande stun

dom överdådiga humöret vid friskt 
liv, nämligen fröknarna Inga Peters 
(Julia) och Hjördis Wahlgren. Det 
är svårt att säga vem av dem som var 
bäst. Fröken Peters sjöng vackrast, 
och hennes lilla näpna norska accen-
tuering och norska temperament för
fela aldrig sin pikanta verkan, men 
det är en ögonfägnad, icke mindre 
minnesvärd, att se hur graciöst och 
lätt fröken Wahlgren (behärskar sin 
apparition och med vilken naturlig 
schwung hon spelar, dansar, sjunger 
och pratar. Tillsammans bildade de 
en synnerligen täck flickduo, som bör 
kunna bliva till mycken glädje i Stora 
teaterns framtida repertoar. 

Hr Oskar Tjernbergs stämma klin
gade fyllig och välljudande, i somli
ga partier med denna varma timbre, 
som lockar publiken till applåder för 
öppen ridå. Särskilt skall nog God
nattarian genljuda i mångens minne. 
Pjäsens torrt och roligt lagda kome
difigur spelades av hr Karl Kinch, 
som ju aldrig fördärvar en god sak. 
Hans von Wildenhagen uppnår vad 
den vill — att vinna skrattarne på sin 
sida. För hr Tor Weijdens entré på 
scenen tackade Dolores den helige Ni-
colaus så innerligen varmt, att varje 
annat erkännande skulle verka iskallt 
däremot. Sångaren hade just ej heller 
mycket annat att bestyra än att göra 
Dolores lycklig och påskynda en lyck
lig upplösning av pjäsen. Ty Kusi
nen från Batavia slutar lika lyckligt 
som den lyckligt börjat Stora teaterns 
höstsäsong. Och det är nog litet av 
lycka och saga mänskligheten vill ha 
nu efter den myckna trista verklig

heten. 
* 

"Barken Margareta", Nya Teaterns 
"schlager", som nu håller på att full
borda andra hundratalet representa
tioner, är en scenskapelse som man 
med god behållning kan förnya be
kantskapen med — Kv. T. har gjort 
det. Det är ett folkskådespel, verk
ligt bra hopkommet — det är färg och 
fart över det rika händelseförloppet, 
man lockas till otaliga löjen och kan
ske också till en odh annan tår. Se 
där förklaringen till pjäsens, trots den 
respektabla livslängden, alltjämt star
ka dragningskraft på publiken! 

Räddningen. 

Herr Lundström ser genom fönst
ret att den talföra fru Blomgren sned
dar över gatan för att avlägga visit. 
Han rusar förskräckt in i sitt arbets
rum, sedan han tillkastat sin hustru-i 

— Du får absolut inte tala om att 
jag är hemma! 

Efter en och en halv timme listar 
han sig spejande ut och lyssnar inåt 
salongen. Icke ett ljud! 

— Nå guskevarelov, säger han be
låtet, du har blivit av med den rys
liga sladdertaskan ! 

— Vem??! höres fru Blomgrens 
skarpa stämma. 

Herr Lundström är bara en man 
och står där handfallen, mållös, en 
hild av fasan. 

Men fru Lundström är situationen 
vuxen! Med sin lugnaste röst säger 
hoin : 

—- Ja, för länge sedan!!! Men nu 
har jag fått ett riktigt kärt besök, 
som du skall bli förtjust över — Ma
rie Louise Blomgren! 

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

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 
ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER! 

Kvinnorösten. 
I romaner läser man mycket ofta 

om kvinnornas klangfulla altröster el
ler om deras klara om fågelkvitter 
påminnande ljusa söpranstämmor, 
men ett faktum är att kvinnorna 
det verkliga livet ytterst sällan hava 
en vacker och välljudande stämma. 
Och dock är röstens välklang en av 
kvinnans största behag. Ett skönt an
sikte, en strålande blick förlora sin 
tjuskraft om den röst, som utgår från 
deras ägarinna, är hård, ovårdad och 
gäll. 

Rösten förråder ofta en kvinnas ka
raktär. Kvinnor med ett häftigt och 
gräls jukt temperament igenkänner 
man på deras höga diskanttoner, un 
der det att de härsklystna kvinnorna 
hava en skarpt klingande medelhög 
ton. Ett tillgjort sätt att tala tyder 
på förkonstling och opålitlighet. 
En tom och själlös person kan aldrig 
åt sin röst, det må gälla sång eller 
tal, giva en själfull klang. Det finns 
sångerskor, som av naturen utrustats 
med den härligaste sångröst, men vil
kas sång genom frånvaron av känsla 
och själ lämna åhöraren kall. 

En ful och osympatisk röst kan ge
nom skolning och förvärvandet av ett 

VAR 
stora årliga 

(Tyil • M oll och Madr as ) inkomna. 

FRIBERG ANDERSON 
KUNGSPORTSP1ATSEN L Tel.7235. 

TYLL (f VCU£GA&D1MER WJ BÀ * 

De bästa HANDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 42 HANDSKKOMPANIET 15379 

bästa tvättmedlet 

I Slitstarka I 

BARNKLÄDER! 

Gummans Flingor 

(Wettergrens tillverkning) 
I 

i 

UM«! 
K Y R K O G A T A N  3 2  ( f l i t t  e m o t  D o m k y r k a n )  |  

Den retlige middagsgästen : — Se 
upp hur ni serverar! Spiller ni på 
min kostym, får ni betala den. 

Vaktmästaren: — Jaså, den är 
inte betalad? 

Köp endast bästa kvalitéer 

STBUMFOR 
Köp ej värdelösa kva'itéer. 
Bästa fabrikat blir i längden 
billigast. Alla färger till 

platsens absolut lägsta 
priser. 

J) 

vackert och tydligt uttal av språket 
bringas därhän att den, om än icke 
vinnande och fängslande, dock icke 
som förut verkar frånstötande utan 
passerar så att säga oanmärkt. 

Vad an vacker, skolad röst och ett 
felfritt uttal egentligen betyda, och 
hur de förmå smeka örat får man allra 
bäst en uppfattning av, om man med 
uppmärksamhet ger akt på hur fram
stående skådespelerskor tala på sce
nen. Vilken skönhet, vilket välljud 
ligger det inte i själva tonen, hur ut
trycksfullt och mycket sägande är ic
ke varje ord, och hur förmår icke för
fattarens tankar, just för att de fram
föras i denna sköna form, att värma 
och gripa oss! 

HUR Ô DAG 
"en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift ' 

" med gedigen 
och fint kultiverad 
ton— ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

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

r 

Professorskan Blomsterblad: — 
Du sa mig bra många vackra poe
tiska saker, när vi voro förlovade. 
Kommer du ihåg att du i min när
het alltid tyckte dig höra suset av 
änglavingar. 

Professorn: — Jaha — jo då, 
jag minns, men nu undrar jag om 
det inte var knastrandet av korset
ten, när du andades. 

OM NI TYCKER OM 

KVINNORNAS 
TIDNING 

och anser den värd spridning, 
så var god intressera Edra 
vänner för en prenumeration 
under oktoberkvartalet. 

Priset är endast 2 kronor. 
Vi tacka på förhand för ett 

gott handtag! 

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

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
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. 

ObsJtlra Utförsäljning 
av TRICOTVAROR pågår 

ALFRED AGRELL T E L E F O N  
1565 

Södra 
Hamngat. 51 

Realisation 
pågår. 

COHNl 
K0RSGHTI1H 17 LltMÉGBTfin 22 

LENA. 
Novell av —tz. 

2 

Lena somnade sent omsider i full
ständig okunnighet om, vilken kamp 
hennes man stred i rummet bredvid-
Han gick av och an, av och an, stan
nade då och då och drog ett djupt 
andedrag, smålog vemodstungt, när 
någon ljus syn spökade förbi i min
net. Gjorde han nu rätt bara med 
den här lilla människofågeln han hit
tat vingskjuten och eländig på all-
farsvägen, och nu i åratal plåstrat 
med? Vore hon blott och bart patien
ten för honom, skulle han även inför 
sitt samvete tryggt kunna säga hen
ne : flyg nu, du kan och skall, och be
klagande ryckt på axlarna åt en livs-
oduglings undergång, om ej vingar
na burit. Han hade gjort sitt. Men 
den här lilla varelsen hade han ju 
fattat kärlek till. Det var den mjuka 
skydds- och värnlösheten hos Lena, 
som gjorde henne så svår att motstå 
också därför, att den var så fylld av 

fara för henne själv. Den vädjade så 
stärkt till ridderligheten inom en, och 
alldeles konsekvent var det förstås, att 
hon just skulle falla offer för en man, 
som i eminent grad saknade just den
na känsla. Om det nu gick, som han 
ville, om hon nu var motstånds
kraftig och sund? Ja, det var också 
deras saga all och Lena fri att gå 
sina egna vägar. Det var som ljuset 
slocknat i världen vid den tanken, 
men annars var det ju sannerligen 
på tiden, att Lena fann sig själv i 
en lycklig känsla. Hans roll blev väl 
att vagga ungarna — i bästa fall. 
Inte borde han klaga heller i sitt 
Stormiga hjärta, han hade haft sin 
tiu och vilken tid! Ja, nu voro de väl 
små gummor dessa stolta unga kvin
nor, som vilat i hans armar, eller 
sjöngo de sista versen på medelål
derns visa, det var just ingen glad 
trall! Men Nemesis var det onek
ligen att han, som gripit in som en 
virvelvind i så många öden, snurrat 
runt med dem ett slag, vänt upp och 
ned på förut trygga existenser och 
så virvlat vidare, skulle sluta sitt 
hjärtas saga med att vara olyckligt 
kär i sin egen hustru. 

Lena stod färdigklädd och elegant 
i sin nya vårdräkt. En av Chattréves 
rosor hade John fäst i knapphålet vid 
halsen. 

Hon hade låtit honom göra det 
viljelöst och apatiskt. Detta oroade 
honom. Han hade väntat sig en 
skarp protest. Hade han verkligen 
räknat miste, när han trott stunden 
vara inne för den avgörande striden 
mellan Lenas motståndskraft och 
hypnotisörens ansträngningar ? Han 
tyckte inte om det somnanbula ut
trycket i hennes ögon. Bävande för 
svaret, frågade han : "kanske det 
vore bäst du stannade hemma Lena?" 
Lena mötte hans blick: "Åh nej, det 
får bli nu eller aldrig, John. Jag kan 
inte uttrycka det tack jag känner, min 
vän, för ditt arbete och oändliga tåla
mod med mig, men jag skulle vilja." 
John drog henne intill sig. "Hör 
barn, du får inte tala, som om detta 
vore ett avsked, om en timma eller 
par har jag dig här igen". "Kanske, 
vi veta så lite om oss själva -— tack 
i alla fall." Så fort Lena försvunnit 
gick John fram till telefonen och 
ringde Ingvar för att underrätta ho
nom om det skedda. "Du kunde gär

na följa efter Lena", sade han, "det 
är ju möjligt hon kan komma att be
höva en vän i sin närhet, men visa 
dig inte, om det ej blir absolut nöd
vändigt." Jo, det var också Ingvars 
tanke. 

Lena hade snart hunnit det pen
sionat vid Strandvägen som Mr 
Chattrêve satt som mötesplats. Med 
handen på dörrhandtaget vände hon 
sig ännu en gång mot livet — mot 
staden, som låg och vaggade i solig 
vårberusning på havets armar. Det 
var underligt, att se allt detta jubel, 
denna fest, och själv känna sig all
deles oberörd. Hon, som dock från 
början känt sig så livsbejakande 
ljus i själen dagen lång. Det var väl 
arvet från modern, som tog ut sin 
rätt. Nu skulle hon slå sitt slag och 
visa vad hon var värd. 

Maître Cattrêve kom emot Lena 
i salongen — en spenslig vidjemjuk 
gestalt med kattliknande otillförlitli
ga rörelser, ett kritvitt ansikte med 
mörka brinnande ögon — musikerhår 
och desslikes händer, långa — ner
vösa — förfinade till dekadens- Lena 
räckte honom automatiskt handen,, 
som han bugande kysste : "Vous voila 



2 
K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

SKANDINAVISKA 

KREDITAKTIEBOLAGET 
GÖTEB9RS - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

EGNA FONDER KR. 182,000,000:-

Gottgör â insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

1  V A R J E  

S V E N S K T  H E M  

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kons 

stens och littera= 

turens område 

läser man 

n u m e  r  a  

GÖTEBORGS HflliOELS-
OCtt SJÖFflRTS-TIOMNG 

.J 

(Eftertryck förbjudes.) 

Hemmet och skolan. 
Av Estrid Eriksson. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Det är i hemmet vi erhålla våra 
första och vanligen även varaktigas
te intryck, här vår karaktär får sin 
egentliga grundform, iinnan vi släppas 
ut i skolan och livet för att ytterligare 
utformas. 

Det är i hemmet dunklet i spädbar
nets ögon viker och blicken första 
gången fäster sig vid ett föremål för 
att efter hand upptäcka ett efter an
nat av de omgivande tingen, här bör
jar barnet orientera sig i den värld, 
i vilken och om vilken det småningom 
vaknar upp till allt tydligare medve
tande. De små observationer, erfa
renheter, jämförelser, intryck och. idé
er som av spädbarnet oförmärkt och 
omedvetet insamlas, utgör emellertid 
ett utvecklingsarbete så betydande, att 
människan ej under något skede av 
sitt liv genomlöper en starkare utveck
ling — särskilt är åldern frårn iy<i till 
inemot 3 år en period, då människan 
tillägnar sig en större kvantitet kun
skapsstoff än under någon annan lev
nadsålder. 

Sinnet är aldrig så öppet och mot
tagligt för intryck som under den för
sta barndomen. Hur outplånligt in
rista sig icke i barnasinnet ens första 
stora glädje, ens första stora sorg, de 
första missräkningarna och de första 
framgångarna. Nu får lynnet sin 
färg, viljan sin riktning, forma sig va
norna, nu uppstå känslor och tycken 
och uppkomma de inflytanden, som 
kanske äro mest avgörande för en 
människas karaktär. 

Ett hem är dèn bästa av alla sko
lor, när det är gott, men liksom allt 
annat äger det tyvärr sin vrångbild, 
och ett dåligt hem är den sämsta av 
älla skolor. 

När det gäller att värdesätta ett 
hem, har dess ekonomiska förhållan
den föga betydelse. Ett fattigt hem 
kan vara ett gott hem och ett rikt hem 
kan vara ett dåligt. En viss grad av 
bärgning, så att nöden hålles från 
dörren, är dock en mycket viktig be
tingelse för barnets utveckling. Över 
huvud gäller dock som regel, att ett 
hem skall vara djupt ekonomiskt 
blottställt eller djupt moraliskt sjun
ket för att icke ändå utgöra den bästa 
jordmånen att växa upp i för det barn, 
som där rätteligen hör hemma, ty det 
präktigaste främmainde hem kan knap-
nast för ett barn ersätta det torfti
gaste föräldrahem. 

Hemmet är icke allenast den första 
skolan för barnet, där det mottager 

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,650,000:— 

Fullständig bankrörelse• 
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Förvaltar enskildas och kassors värdehandlingar mot billig avgift. 

Drottning Wilhelmina 

av Holland i Sverige. 

sådan känsla av harmoni och välbe
finnande glättar upp humöret, lugnar 
nerverna, fyller sinnet med käck för
tröstan — man känner sig vuxen den 
mötande dagens arbetsbörda »och be
svärligheter. 

Det är så det skall vara ! 

MODERNA 

S M Y C K E N  
i alla prislägen 

D£.7hid.QKsan 
Hovjuvelerare 

y^ÖstraHamng^4^^^ Göteborg. 

sina viktigaste och outplånligaste in
tryck, utan det förbliver även seder
mera den skola, som på barnet kan 
verka mångfaldigt mer än varje an
nan. Barnet kan i lärdomsskolan och 
av dess lärare mottaga betydelsefulla, 
ja, livsavgörande intryck, men ingen 
annan skola kan verka såsom hemmet 
förmår verka, ingen annan lärare — 
vore han än den bäste — kan på ett 
barn inverka så, som en god far eller 
mor förmår. 

Det kan ibland tyckas, som om allt 
ett gott hems inflytande varit för
spillt, som om allt vad ömma föräld
rar gjort för ett barns uppfostran va
rit förgäves. Men dein tidiga ålderns 
intryck och de hägnande makternas 
inflytanden från barndomen äga dock 
djupare rotfäste än någon kain ana. 
De göra sig trots allt då och då gäl
lande, ja, de kunna efter en mellan
liggande period av idel själviskhet, 
förnedring eller lastbarhet åter välla 
upp i en människosjäl och långt efter 
det de äro borta, som en gång utsådde 
4e goda fröna i denna själ, komma 
att bliva bestämmande för slutriktnin
gen av den människans liv. 

Genom ögat mottager barnen sina 
första och livligaste intryck, och vad 
de se börja de småningom efterhärma. 
Oförmärkt och omedvetet antager 
barnet småningom vanor, åsikter, sätt 
att vara och slutligen karaktär efter 
dem, som närmast omgiva det. I ett 
hem, där man bemöter varandra med 
vänlighet, hövlighet och hänsynsfull
het tillägnar sig även barnet dessa 
egenskaper. Exemplets makt är så
lunda av oberäkneligt stor betydelse. 

Stor vikt ligger på att allt ifrån bör
jan bibringa barn goda vanor, ty en 
vana kan så införlivas med ens va
relse, att den verkar utan all an
strängning, nära nog automatiskt. Ett 
barn har långt svårare att lägga av 
en vana än att tillägna sig den. Då
liga eller slarviga vanor bliva således 
barn till men och till oförtjänt lidan
de, ja, kunina bli dem till oövervinne
liga tyranner. Goda vanor däremot 
bli dem den värdefullaste gåva, vil
ken i hög grad befrämjar deras ut
veckling och underlättar deras till
varo. 

I vanorna ha uppfostrare ett av de 
allra kraftigaste medlen till formande 
och utvecklande av ett barns karak
tär samt danande till en värdig män
niska. Det är i hemmet vanorna före
trädesvis uppstå, och det är i hemmet 
och den tidigaste barndomen en män
niskas sinne, karaktär och sätt att 
vara formas och sedermera blott med 
stor svårighet låter sig omstöpa. 

Den tid kommer emellertid, då hem
met upphör att ensamt utöva infly
tande på utvecklingen av barnets ka
raktär och skolans uppfostran tager 
vid. Skolkamrater och lekkamrater 
göra nu ofta månget brokigt inslag i 
varandras utveckling, ja, det finns 
många, på vilkas karaktärsutveckling 
kamratskapet utövar ett mäktigt, 
ibland rentav avgörande inflytande. 

I och med skol- och kamratlivet ta
ger barnets inneboende efterhärm-
ningsbegär ny fart, och exemplets 
makt blir av oerhörd verkan. Det är 
av största vikt, att nu så noggrant som 
möjligt söka övervaka bannets val av 

Uppefter svenska landets järnvägs
nät rullade i går ett mäiMigt tågsätt 
fram, vars make våra bygder icke på 
mången god dag skådat. Det förnäm
liga tåget, .bestående av sex kungliga 
holländska vagnar, 1 tysk och 2 sven
ska, var det kungliga galatåg, som in
neslöt de höga gäster, vilka i dagarna 
avlägga Sveriges konungahus offi
ciellt besök — drottning Wilhelmina 
av Holland jämte prinsen-gemålen 

Heinrich. 
De höga gästerna anlände till 

Sverige direkt från Köpenhamn, där 
die kungliga palatsen och hela staden 
i dagarna tre strålat av festligheter 
till det holländska fursteparets ära. 

Drottning Wilhelmina av Holland 
är Europas f. n. enda kvinnliga re
gent. Sin krona miottog hon redan vid 
10 års ålder, f örmäldes såsom 20-årig 
med härtig Heinrich av Mecklenburg-
Sdhwerin, numera prins av Nederlän
derna, och har i dessa dagar redan 
under trettiotvå år fört en lycklig spi
ra över sitt goda lilla land. Att den
na spira styrts av en fast och bjudan
de karaktär därom har Hollands his

toria under världskriget bu,rit det 
mest glänsande vittnesbörd. 

Drottning Wilhelminas besök i 
Sverige är för oss svenskar så myc
ket mera betydelsefullt och glädjande 
som det härmed är första gången den
na furstinna gästar vårt land. Ryktet 
om Sveriges stora naturskönhet har 
föranlett henne att göra detta första 
besök även såsom turist. Därigenom 
förklaras varför drottningen i stället 
för att låta ankomsten till Stockholm 
ske i den henne på färden beledsa
gande holländska pansarkryssaren 
Zeeland hellre föredragit att i ett med 
alla bekvämligheter, all luxus utrustat 
eget galatåg, vars make på senaste ti
dier endast Edward VII av England 
på sin tid haft att uppvisa, vid fullt 
dagsljus genomfara Sveriges vackra 
bygder upp till vår huvudstad. 

När detta läses äkola redan dessa 
bygders blomster och bebyggare, 
Stockholms stad och Sveriges konun
gahus hava uttryckt vårt landls varma 
och uppriktiga välkomsthälsning till 
Hollands drottning med gemål. 

A K T I E B O L A G E T  

G Ö T E B O R G S  B A N k  
GÖTEBORG STQcKH 
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Mottagning 10 11 och 5—6. 

umgänge och omgivning, men detta 
är lättare sagt än gjort. 

Skolornas verkliga mönstergossar 
och mönsterflickor utgöra sällan de 
exempel, vilka deras, skolkamrater vil
ja likna. Det blir vanligen något ej 
alltför fullkomligt mönster eller nå
gon glad och älskvärd syndare, som 
blir den ledande inom en klass eller 
som mer och mindre omedvetet av 
svagare eller mindre utpräglade barn 
utväljes till den förebild, efter vilken 
de helst forma sig. Skollivet medför 
alltså många vådor, men det ger bar
nen en nödvändig och nyttig härd-
ning och stålsätter dem för utträdet 
i livet. 

Det synes f. n. inom många hem rå
da en slapphetens tendens att kasta 
allt mer och mer av uppfostrans an
svar på skolan. Skolan är inte och 
kan aldrig bli ett så stort ansvar fullt 
vuxen, ansvaret bör heller inte till sin 
tyngdpunkt läggas på skolan, ty för
äldrarnas och hemmets ansvar kan 
och får ej överflyttas på andra. Hem
men må genom de förändrade tids
förhållandena pressas och tyngas, men 
sin viktigaste uppgift, fostran av bar
nen, få de dock inte svika. Detta 
skulle dessutom bli föräldrarna till 
lika stort men som barnen. 

Skolan har redan mer än nog av 
det ansvar den har och av att söka 
fylla den kollektiva uppfostringsplikt, 
som åligger den, för den mera indi
viduella uppfostran räcker den — 
även i bästa fall — ej till. 

Det är gott om en lärare hos sina 
disciplar kan väcka kunskapsbegär 
och arbetslust, vidga deras blick lik
som deras vetande samt förstå påver
ka deras bättre jag och ingiva dem 
ädla impulser. En sådan lärare kan 
ibland för livet påverka sina lärjun
gar. Men att i detalj känna, följa 
och övervaka en eller flera klasser 
elever samt förstå deras olika krav, 
det förmår han inte. • Det blir de med 
hans egen natur mest besläktade eller 
de mest begåvade eller de i något av
seende mest beklagansvärda barnen 
han ger — och räcker till att ge — 
ett mera individuellt intresse och över
vakande. 

Skulle det verkligen gå därhän, att 

Al vilde Pr ydz f. 
Författarinnan till Gunvor Thors-

dotter till Härö m. fl. bekanta arbe
ten Alvilde Pry ds har dein 5 augusti 
avlidit i Kristiania. 

Härmed har en pregnant odh stor
stilad naturs romantiska liv lyktat. 
Alvilde Prydz tillhörde icke blott en 
av de egendomligaste men även en av 
de mest strålande kvinnliga diktar-
gestalterna i nordisk litteratur under 
perioden 1880—1900. En varm, för
domsfri, i vidsyntaste mening ideell 
och mänsklig förkämpe för att sam
hälle och lagar skulle främja kvin
nans rätt och väl och giva henne alla 
livsbetingelser fria, inneslöt hennes 
diktning i viss mån en tendens men 
aldrig på det konstnärligas bekostnad. 
Därtill var Alvilde Prydz en alltför 
briljant stilist och 'ett alltför varmt 
och lågande temperament. Bland hen
nes arbeten är Gunvor Thorsdotter 
till Härö mest känt. 

Fränder. 
I praktens gemak, bland elände, 
varhelst jag i världen dig ser, 
jag känner igen dig, frände 
till all längtans dystra mystèr. 

I blick, som du sökande skickar, 
frosten med eldflamman bryts; 
det är vid sådana blickar 
hat — eller kärleksband knyts. 

Och träffar din blick en annan, 
du har en fiende mer, 
eller ser du ett ljus under pannan, 
som hemlig vän dig ger. 

Du verkar så ensam, broder, 
o, syster, så skygg och rädd, 
som hade aldrig en moder 
jollrat och bett vid er bädd. 

När tysta i stadens vimmel 
på långfärd I gliden förbi 
sig speglar en fjärran himmel 
i eder blicks sceneri, 

och jag ser ett landskaps drömska 
aftonkonturer kring er, 
I barn av längtan och glömska, 
I fränder av alltings mystèr. 

I. A. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

JAG TVÄTTAR Sjfo 
MEN ENÛAST MEt) 
MERKURTVÀI. 

MAN SKALT. AKTA 
SINA KLÄDER 
OCH HÄNDER 

MÖNSTER, 
Tillskärningsmönster för Dam-
och Barngarderoben samt bro-
derimönster för klädningar, 
underkläder m. m. Till 
landsorten mot postförskott. 

A N I T A  - S K O L A N  
Hedåsgatan 5. Telefon 10831 

hemmen skulle komma att uppge sin 
förnämsta plikt, den att uppfostra bar
nen, går samhället miste om en för 
medborgarskapet oersättlig förskola, 
ty det är blott i hemmet, som den sam
hörighetskänsla och inbördes hjälp
samhet fullt kan utvecklas, varur sam-
hällssolidariteten framgår. Och så
dana hemmen äro, utvecklar sig sam
hället. Noga taget utgör all civilisa
tion förnämligast en fråga om indi
viduell uppfostran och. alltefter den 
mer eller mindre goda uppfostran ett 
samhälles medlemmar erhållit, blir 
också samhället mer och mindre hu-
maniserat och kultiverat. 

f 
Promenad-, Sport-, 

Ridkostymer, 
Kappor och Ulstrar 
UtfÖres under garanti, elegant 
och stilfullt — Välsorterat laqer 
av såväl in- som utländska 
tyger och fodersaker. 

NILS LINDQUISTS 
Göteborg — Tel. 20909 

i Hvitfeltsplatsen 9. Obs, nya adressen 

Som ett apropos till den upprö
rande djurplågerihistorien från 
Stockholm, då ett par unga med. 
kandidater på order av d:r Olive-
crona avskuro stämbanden på ett 
antal för vetenskapliga experiment 
bestämda hundar, låna vi följande 
art. ur tidningen "Norges Kvin-
der". 

."År 1917 uppfordrade norska 
kyrkodepartementet i en rundskri
velse landets prästmän att åtmin
stone en gång om året predika över 
människornas plikter och ansvar 
gentemot djuren. I flera länder är 
sådant påbudet. Hos oss i Norge 
är det endast en uppfordran, men 
vi hoppas att allt flera och flera 
präster skola efterkomma den, tills 
djurens söndag även hos oss kan bliva 
allmänt firad. 

Man ser oftast djurens sak an
befalld som en barmhärtighetsgär
ning. 

Det är både gott och riktigt, men 
det är icke nog, ty uppfattad som 
en fråga om barmhärtighet kom
mer djurskyddssaken icke att nå 
alla. 

Så absolut är människorna av-
hängiga av djuren, att vi med fullt 
fog kunna säga: "Utan djurvärl
den inga livsmöjligheter för män
niskovärlden". Likväl är det blott 
ett fåtal människor, som i detta 
avhängighetsförhållande se ^en för
pliktelse att värna djuren och häv
da deras rätt att bliva väl behand
lade. 

Det är alldeles ofattbart att kyr
kan under århundraden har kunnat 

ställa människornas förhållande till, 
djuren alldeles utanför sin förkun
nelse om synd, orätt och obarm
härtighet. 

Bibeluttalandena till djurens för
mån äro så talrika, att man tycker, 
att eftertanken för denna fråga för 
länge sedan skulle hava väckts in
om kristenheten. 

Här kunna endast några få av 
dessa uttalanden återgivas. 

"Och se, jag upprättar mitt för
bund med eder och edra barn och 
med varje levande själ, som är hos 
eder av fåglar, av kreatur och alls 

djur på jorden." 

"På den sjunde dagen skall du 
vila, på det att din oxe och din 

åsna må vila." 

"Den rättfärdige har omsorg om 
sina kreaturs liv, men den ogudak-

tiges hjärta är hårt." 

Att det var Kristi uppfattning, 
att människorna skulle vara goda 
mot djuren visas tydligt nog av 
hans så ofta brukade bild: "den 

gode herden". 

Någon "djurens söndag" är icke 
införd i Sverige men väl i F'n" 

land. 

Lilla Elsa från staden är ute och 
hälsar på sin moster på landet. P 
söndagen får hon följa med mosten1 

till kyrkan, där man ännu har 
sed att gå med håven. 

På hemvägen från kyrkan frågar 

Elsa: 
— Säj, moster, va' hitta' nios e 

i den lilla påsen? Jag hittade sJu 

öre! 
* 

Biträdet : — Det är en dam ute^' 
butiken som vill veta om diamant 

na i den här ringen äro äkta. ^ 
Tuveleraren : —- Ser hon ut att V 

gift? 
Jcl- pg 

— Säj då att det är diamanter. ^ 

äkta männen behöva mer än v 

sådan där liten hjälp. 

Möbler, Möbeltyger,1 Gardin6|,) 

Gångmattor, Flossamattor-
Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet -j, 

KONSTFLITEN, gamla HÖGSKOLAN, gqte—-
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OffenHIsaj18*®"-

Stora Teatern 
Varje afton kl- 8. 

Kusinen från Batavia. 
Operettjj^akterjv^J<^^ 

r^i^Fsbirgsteatern. 

Varje afton kl. 8: 

Förv3xl'n^ar' 
c akter av William Shakespeare. 

sfj^TTeäternT 
Varje afton kl. 8: 

BARKEN MARGARETA. 

rÏLuÂTIÂTERN. 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Söndag tvä förest, kl. 7 o. 9. 

gn piga bland pigor. 
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I Vita 
I slottsskogen 
I MUSIK VARJE AFTON | 
I av en avdelning ur |j 

I GSttborgs Symfoniorkester. 

Immun min 

PHLLDDIUri 
Göteborgs största ffch 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
från världens största film
institut och alitid den mest 
konstnärligt utförda musik 

Teaterspalten. 

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 
morgontidningen 

J^rifrtQyt v Eder egen sömmerska. 
• # t W- M 0 Grundlig undervisning, teoretiskt och per montage-

Efter slutad kurs kan eleven själv förfärdiga alla slags Dam-, Flick- o. Babykläder. 

Anita-Skolan, Hedåsgatan 5. Tel. 10831. ANNIE BOHNANDER. 

Stora Teatern 
har med Eduard Künnekes operett 
Kusinen från Batavia givit eri bril

jant start. 
Pjäsen äger för sin art alla betin

gelser för succès: — en fantasifull, 
omväxlande, melodiös musik, en en
kelt tillrättalagd, men ganska fyndig 
och intresserande libretto, vackra 
kupletter och solopartier och ett i allt 
en friskhet och festivitas, som oemot
ståndligt erövrar. Det är onekligen 
ett program, som på det varmaste kan 
inkommenderas. Lägger man härtill 
hr Textorius utmärkta lösning av re
giuppgiften, hr Kanneworffs väl upp
byggda och vackra dekorationer samt 
en god och välklingande orkester un
der direktör Lill-Erik Hafgrens säkra 
ledning är erkännandet oförbehållsamt 
givet åt teaterledningens tillvarata
gande av operettens olika möjligheter. 
Det ligger givetvis ett mycket både 
betydande och enhetligt konstnärligt 
arbete bakom ett dylikt på alla händer 
väl sammanhållet framförande. 

Den rent artistiska prestationen 
stod i jämnhöjd med den tekniska. 
Figurerna voro levande, troliga, mas
keringen, där den i högre grad an
vändes, hunnen ett mycket, mycket 
gott stycke fram på den väg, vars 
®al är att icke sminket, men karak
tären skall träda fram. Kort sagt, så
dana detaljer som en nutidspublik sät
ter värde på att se beaktade på en 
modern scen. Och vilka gjorde att 
man med så mycket mera odelat nöje 
kunxle njuta av de båda gestalter, som 
först och främst genom hela operet-
ten köllo det goda, sprittande stun

dom överdådiga humöret vid friskt 
liv, nämligen fröknarna Inga Peters 
(Julia) och Hjördis Wahlgren. Det 
är svårt att säga vem av dem som var 
bäst. Fröken Peters sjöng vackrast, 
och hennes lilla näpna norska accen-
tuering och norska temperament för
fela aldrig sin pikanta verkan, men 
det är en ögonfägnad, icke mindre 
minnesvärd, att se hur graciöst och 
lätt fröken Wahlgren (behärskar sin 
apparition och med vilken naturlig 
schwung hon spelar, dansar, sjunger 
och pratar. Tillsammans bildade de 
en synnerligen täck flickduo, som bör 
kunna bliva till mycken glädje i Stora 
teaterns framtida repertoar. 

Hr Oskar Tjernbergs stämma klin
gade fyllig och välljudande, i somli
ga partier med denna varma timbre, 
som lockar publiken till applåder för 
öppen ridå. Särskilt skall nog God
nattarian genljuda i mångens minne. 
Pjäsens torrt och roligt lagda kome
difigur spelades av hr Karl Kinch, 
som ju aldrig fördärvar en god sak. 
Hans von Wildenhagen uppnår vad 
den vill — att vinna skrattarne på sin 
sida. För hr Tor Weijdens entré på 
scenen tackade Dolores den helige Ni-
colaus så innerligen varmt, att varje 
annat erkännande skulle verka iskallt 
däremot. Sångaren hade just ej heller 
mycket annat att bestyra än att göra 
Dolores lycklig och påskynda en lyck
lig upplösning av pjäsen. Ty Kusi
nen från Batavia slutar lika lyckligt 
som den lyckligt börjat Stora teaterns 
höstsäsong. Och det är nog litet av 
lycka och saga mänskligheten vill ha 
nu efter den myckna trista verklig

heten. 
* 

"Barken Margareta", Nya Teaterns 
"schlager", som nu håller på att full
borda andra hundratalet representa
tioner, är en scenskapelse som man 
med god behållning kan förnya be
kantskapen med — Kv. T. har gjort 
det. Det är ett folkskådespel, verk
ligt bra hopkommet — det är färg och 
fart över det rika händelseförloppet, 
man lockas till otaliga löjen och kan
ske också till en odh annan tår. Se 
där förklaringen till pjäsens, trots den 
respektabla livslängden, alltjämt star
ka dragningskraft på publiken! 

Räddningen. 

Herr Lundström ser genom fönst
ret att den talföra fru Blomgren sned
dar över gatan för att avlägga visit. 
Han rusar förskräckt in i sitt arbets
rum, sedan han tillkastat sin hustru-i 

— Du får absolut inte tala om att 
jag är hemma! 

Efter en och en halv timme listar 
han sig spejande ut och lyssnar inåt 
salongen. Icke ett ljud! 

— Nå guskevarelov, säger han be
låtet, du har blivit av med den rys
liga sladdertaskan ! 

— Vem??! höres fru Blomgrens 
skarpa stämma. 

Herr Lundström är bara en man 
och står där handfallen, mållös, en 
hild av fasan. 

Men fru Lundström är situationen 
vuxen! Med sin lugnaste röst säger 
hoin : 

—- Ja, för länge sedan!!! Men nu 
har jag fått ett riktigt kärt besök, 
som du skall bli förtjust över — Ma
rie Louise Blomgren! 

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

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

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser. 
ALMEDAHLS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER! 

Kvinnorösten. 
I romaner läser man mycket ofta 

om kvinnornas klangfulla altröster el
ler om deras klara om fågelkvitter 
påminnande ljusa söpranstämmor, 
men ett faktum är att kvinnorna 
det verkliga livet ytterst sällan hava 
en vacker och välljudande stämma. 
Och dock är röstens välklang en av 
kvinnans största behag. Ett skönt an
sikte, en strålande blick förlora sin 
tjuskraft om den röst, som utgår från 
deras ägarinna, är hård, ovårdad och 
gäll. 

Rösten förråder ofta en kvinnas ka
raktär. Kvinnor med ett häftigt och 
gräls jukt temperament igenkänner 
man på deras höga diskanttoner, un 
der det att de härsklystna kvinnorna 
hava en skarpt klingande medelhög 
ton. Ett tillgjort sätt att tala tyder 
på förkonstling och opålitlighet. 
En tom och själlös person kan aldrig 
åt sin röst, det må gälla sång eller 
tal, giva en själfull klang. Det finns 
sångerskor, som av naturen utrustats 
med den härligaste sångröst, men vil
kas sång genom frånvaron av känsla 
och själ lämna åhöraren kall. 

En ful och osympatisk röst kan ge
nom skolning och förvärvandet av ett 

VAR 
stora årliga 

(Tyil • M oll och Madr as ) inkomna. 

FRIBERG ANDERSON 
KUNGSPORTSP1ATSEN L Tel.7235. 

TYLL (f VCU£GA&D1MER WJ BÀ * 

De bästa HANDSKÅR 
och det rikaste urval 

Drottningg. 42 HANDSKKOMPANIET 15379 

bästa tvättmedlet 

I Slitstarka I 

BARNKLÄDER! 

Gummans Flingor 

(Wettergrens tillverkning) 
I 

i 

UM«! 
K Y R K O G A T A N  3 2  ( f l i t t  e m o t  D o m k y r k a n )  |  

Den retlige middagsgästen : — Se 
upp hur ni serverar! Spiller ni på 
min kostym, får ni betala den. 

Vaktmästaren: — Jaså, den är 
inte betalad? 

Köp endast bästa kvalitéer 

STBUMFOR 
Köp ej värdelösa kva'itéer. 
Bästa fabrikat blir i längden 
billigast. Alla färger till 

platsens absolut lägsta 
priser. 

J) 

vackert och tydligt uttal av språket 
bringas därhän att den, om än icke 
vinnande och fängslande, dock icke 
som förut verkar frånstötande utan 
passerar så att säga oanmärkt. 

Vad an vacker, skolad röst och ett 
felfritt uttal egentligen betyda, och 
hur de förmå smeka örat får man allra 
bäst en uppfattning av, om man med 
uppmärksamhet ger akt på hur fram
stående skådespelerskor tala på sce
nen. Vilken skönhet, vilket välljud 
ligger det inte i själva tonen, hur ut
trycksfullt och mycket sägande är ic
ke varje ord, och hur förmår icke för
fattarens tankar, just för att de fram
föras i denna sköna form, att värma 
och gripa oss! 

HUR Ô DAG 
"en verkligt först
klassig illustrerad 
tidskrift ' 

" med gedigen 
och fint kultiverad 
ton— ' 
SÄGER DAGSPRESSEN 

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

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

r 

Professorskan Blomsterblad: — 
Du sa mig bra många vackra poe
tiska saker, när vi voro förlovade. 
Kommer du ihåg att du i min när
het alltid tyckte dig höra suset av 
änglavingar. 

Professorn: — Jaha — jo då, 
jag minns, men nu undrar jag om 
det inte var knastrandet av korset
ten, när du andades. 

OM NI TYCKER OM 

KVINNORNAS 
TIDNING 

och anser den värd spridning, 
så var god intressera Edra 
vänner för en prenumeration 
under oktoberkvartalet. 

Priset är endast 2 kronor. 
Vi tacka på förhand för ett 

gott handtag! 

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

C. L. Schmidts Begrafningsbyrå 
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. 

ObsJtlra Utförsäljning 
av TRICOTVAROR pågår 

ALFRED AGRELL T E L E F O N  
1565 

Södra 
Hamngat. 51 

Realisation 
pågår. 

COHNl 
K0RSGHTI1H 17 LltMÉGBTfin 22 

LENA. 
Novell av —tz. 

2 

Lena somnade sent omsider i full
ständig okunnighet om, vilken kamp 
hennes man stred i rummet bredvid-
Han gick av och an, av och an, stan
nade då och då och drog ett djupt 
andedrag, smålog vemodstungt, när 
någon ljus syn spökade förbi i min
net. Gjorde han nu rätt bara med 
den här lilla människofågeln han hit
tat vingskjuten och eländig på all-
farsvägen, och nu i åratal plåstrat 
med? Vore hon blott och bart patien
ten för honom, skulle han även inför 
sitt samvete tryggt kunna säga hen
ne : flyg nu, du kan och skall, och be
klagande ryckt på axlarna åt en livs-
oduglings undergång, om ej vingar
na burit. Han hade gjort sitt. Men 
den här lilla varelsen hade han ju 
fattat kärlek till. Det var den mjuka 
skydds- och värnlösheten hos Lena, 
som gjorde henne så svår att motstå 
också därför, att den var så fylld av 

fara för henne själv. Den vädjade så 
stärkt till ridderligheten inom en, och 
alldeles konsekvent var det förstås, att 
hon just skulle falla offer för en man, 
som i eminent grad saknade just den
na känsla. Om det nu gick, som han 
ville, om hon nu var motstånds
kraftig och sund? Ja, det var också 
deras saga all och Lena fri att gå 
sina egna vägar. Det var som ljuset 
slocknat i världen vid den tanken, 
men annars var det ju sannerligen 
på tiden, att Lena fann sig själv i 
en lycklig känsla. Hans roll blev väl 
att vagga ungarna — i bästa fall. 
Inte borde han klaga heller i sitt 
Stormiga hjärta, han hade haft sin 
tiu och vilken tid! Ja, nu voro de väl 
små gummor dessa stolta unga kvin
nor, som vilat i hans armar, eller 
sjöngo de sista versen på medelål
derns visa, det var just ingen glad 
trall! Men Nemesis var det onek
ligen att han, som gripit in som en 
virvelvind i så många öden, snurrat 
runt med dem ett slag, vänt upp och 
ned på förut trygga existenser och 
så virvlat vidare, skulle sluta sitt 
hjärtas saga med att vara olyckligt 
kär i sin egen hustru. 

Lena stod färdigklädd och elegant 
i sin nya vårdräkt. En av Chattréves 
rosor hade John fäst i knapphålet vid 
halsen. 

Hon hade låtit honom göra det 
viljelöst och apatiskt. Detta oroade 
honom. Han hade väntat sig en 
skarp protest. Hade han verkligen 
räknat miste, när han trott stunden 
vara inne för den avgörande striden 
mellan Lenas motståndskraft och 
hypnotisörens ansträngningar ? Han 
tyckte inte om det somnanbula ut
trycket i hennes ögon. Bävande för 
svaret, frågade han : "kanske det 
vore bäst du stannade hemma Lena?" 
Lena mötte hans blick: "Åh nej, det 
får bli nu eller aldrig, John. Jag kan 
inte uttrycka det tack jag känner, min 
vän, för ditt arbete och oändliga tåla
mod med mig, men jag skulle vilja." 
John drog henne intill sig. "Hör 
barn, du får inte tala, som om detta 
vore ett avsked, om en timma eller 
par har jag dig här igen". "Kanske, 
vi veta så lite om oss själva -— tack 
i alla fall." Så fort Lena försvunnit 
gick John fram till telefonen och 
ringde Ingvar för att underrätta ho
nom om det skedda. "Du kunde gär

na följa efter Lena", sade han, "det 
är ju möjligt hon kan komma att be
höva en vän i sin närhet, men visa 
dig inte, om det ej blir absolut nöd
vändigt." Jo, det var också Ingvars 
tanke. 

Lena hade snart hunnit det pen
sionat vid Strandvägen som Mr 
Chattrêve satt som mötesplats. Med 
handen på dörrhandtaget vände hon 
sig ännu en gång mot livet — mot 
staden, som låg och vaggade i solig 
vårberusning på havets armar. Det 
var underligt, att se allt detta jubel, 
denna fest, och själv känna sig all
deles oberörd. Hon, som dock från 
början känt sig så livsbejakande 
ljus i själen dagen lång. Det var väl 
arvet från modern, som tog ut sin 
rätt. Nu skulle hon slå sitt slag och 
visa vad hon var värd. 

Maître Cattrêve kom emot Lena 
i salongen — en spenslig vidjemjuk 
gestalt med kattliknande otillförlitli
ga rörelser, ett kritvitt ansikte med 
mörka brinnande ögon — musikerhår 
och desslikes händer, långa — ner
vösa — förfinade till dekadens- Lena 
räckte honom automatiskt handen,, 
som han bugande kysste : "Vous voila 
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bandarbeten 
Handarbeten inkomma i moderna, stil
fulla mönster. Ritningar utföres även 
å egna tyger. Plissering, hålsöm, moss-

och sautagebroderier emottagas. 

E  T Ö R N  B E R G ,  R i t -  o c h  H a n d a r b e t s a f f ä r  
Hvitfeldtsplatsen, butik 4. Tel. 15235( 

Vedförbrukare! 
Då vedpriserna betydligt stigit bedja vi få påpeka att vi sälja fullt användbar biand

ved, huggen, sågad och hcmkörd 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. Prima bok-, 
björk- och alved tillhandahål es allmänheten som förut. 

GÖTEBORGS STADS VEDBYRÅ. 
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I Tala om för mamma 
att de flesta 
av skolkamra
terna få sina 
nya kostymer 

• från 

FISKTORGET. 

1 Tel. 1 092 - 1 8865 - 8072. J 
B Tel. -adr. "BERLINS". |j 
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gen Fröken Ingibjörg H. Bjarnason, 
vid valet uppställd som kvinnornas 
(kandidat. Varmt intresserad av kvin
nosaken och en agitatorisk kraft av 
•stora mått torde hon med visshet som 
alltingsmedlem komma at framgångs
rikt tillvarataga kvinnornas intressen. 
Hon tdlhöir icke något politiskt parti. 

* 

Programmet för den generalför
samling, som kvinnoföreningarne i 
England och Irland utlyst till i sep
tember upptager bland andra frå
gor: Skyddslagstiftningen för barn 
i Norge, Förbudslagstiftningen i 
Förenta staterna, Den psykologiska 
behandlingen av förbrytare samt 
Staternas moraliska och ekono
miska oavhängighet. 

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

Hedströms 
Södra Larmgatan 10. 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57. 

Ångbageri-A.-B. 
R O S E N L U N D S  

försäljes i J. A. M. A.-B-., Åsen & 
Jordhammars oca Arlas mjölkför-
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

K. Kjell mer. 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 

Carl Johansgatan 9. Tel. 5968. 
Förstklassigt arbete! 

• 

I den holländska riksdagen hava in
valts 7 kvininor. Socialisterna hava 
insatt två av dem, det liberala partiet 
en och radikalerna likaledes en samt 
de övriga partierna av mer eller mind
re utpräglad högerfärg tre kvinnor. 

Resultatet av valen är en konserva
tiv och religiös majoritet (två tredje
delar) i andra kammaren, något var
till de kvinnliga väljarna väsentligt 

I bidragit. 

Från kvinnovärlden. 
Världen räknar f. n. fyra kvinn

liga diplomater, nämligen fräulein 
Stantschow, nyligen utnämnd till 
förste legationssekreterare vid bul
gariska legationen i Washington, 
lady Surma Dillar Shimum, vilken 
som generalfullmäktig i London fö
reträder det syriska folket, Clothil
de Luisi, attaché vid uruguayska 
legationen i Bryssel och Henriette 
Hoegh, förste legationssekreterare 
vid norska legationen i Mexiko. 

Den berömda spanska skådespe
lerskan Maria Guerrera, som grun
dat Cervantes-teatern i Buenos 
Aires, har av spanske konungen 
tilldelats storkorset av orden "Al
fons XII". 

Det isländska altinget har nu fått 
sin första kvinnliga medlem, nämli-

Vilken är den lyckligaste 
tiden i en kvinnas Ii«? 

Av Mrs Thomas Hardy. 

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

A . - B .  C a r l  J o h n s s o n ,  
KUNGSTORGET. 

Vad är lycka? 

"Vilket som är en kvinnas lyckli
gaste tid?" En svår fråga, som om 
den ställdes till ett dussin kvinnor sä
kert skulle bli obesvarad av de sex. 
Troligen skulle ej två ge samma svar. 

Och vad är lycka? Är det ej en 
strålande framtidshägring uinder förs
ta hälften av vårt liv, en tjusande Få
gel Blå, som, olltid oupphinnelig, svä
var tätt framiför oss i vår tingdom. 
Tiden går, och en dag finner man 
med vemod att någonstans på vägen 
bar man passerat förbi det efterläng
tade målet, att lyckan ej längre ligger 
framför en utan bakom, odh att allt, 
som återstår för vandraren, är att 
blicka tillbaka med saknad på någon 
period av sitt liv och längtansfullt 
sucka: "Ack, om jag vetat, hur lyck
lig jag var då." 

Men, hör på, är ej detta en alltför 
torftig och nedslående syn på saken! 
Jag kan höra någon modig läsares 
lugna röst svara: "Varför se framåt 
eller tillbaka ? Helt visst är livet, vad 

man själv gör det till, och lyckan blir 
vår, om vi veta att göra oss förtjänta 
av den." Jo säkert, och nu äro vi till
baka vid utgångspunkten igen med 
frågan alltjämt obesvarad. 
. .Skulle förlovningstiden vara den 

lyckligaste? 
Ytligt sett, skulle kanske tiden mel

lan nitton och tjugosju synas böra 
inrymma några av en kvinnas gladaste 
år. Men vid närmare eftersinnande 
förstår man, att den tanken måste för
kastas. Livet är en konst och av alla 
konster den som kräver det omsorgs
fullaste studium. Somliga lära sig 
kanske konsten fortare än andra. 
Några stormande själar lära sig den 
möjligen aldrig, även om de finge 
uppleva sitt hundrade år — vilket 
dock ej är sannolikt med dylika tem

perament. 
Det är ej omöjligt — det är sanno

likt t. o. m. — att i de flesta fall den. 
lyckligaste tiden av en kvinnas liv in
träffar, när hon är över de trettiofem. 
Förbi äro då ungdomens första stor-
ntar och strider, de första desillusio
nerna övervunna. Men resignation 
får ej förväxlas med lyckâ. Ett ar, 
då man slött funnit sig i sitt öde, är 
sannerligen ej det lyckligaste aret i 
ens liv. Man måste behålla hoppet, 
om ej själen skall förgås. 

Det är två perioder i en kvinnas liv, 
som borde vara särskilt lyckliga. Det 
ena är förlovningstiden. I många fall 
är hon då också gränslöst lycklig. 
Men är det alltid så? Nej. 

En fästmö kan ofta göra den tiden 
mycket olycklig för sig själv. Hon 
kanske är självisk och fordrande gent
emot sin blivande make och väntar, 
att han skall slösa bort tiden med att 
uppvakta henne, då han borde vara 
upptagen med att bygga upp deras ge
mensamma hem. 

Hon kanske önskar dyrbara pre
senter, som överstiga hans tillgångar, 
vid en tid, då han borde lägga an på 
att spara för att kunna tillförsäkra 
henne en ekonomiskt tryggad fram
tid. Dylika dåraktiga fordringar bi
draga ej heller till att göra fästmö
tiden lycklig. 

Högre t. o. m. än den sälllhet, som 
den ömsesidiga kärlefeen medför, är ett 
annat slags lycka, den högsta måhän
da, som människosjälen kan få erfara 
och det är moderskapets första år, då 
den unga hustrun börjar fatta, att ett 
dyrbart liv blivit anförtrott åt hen
nes vård. Detta bör vara en verklig 
försmak av himlen. 

Lyckan av att leva för andra. 
Jag antar, att det inte finns någon, 

Bertha Anderson 
3(orsgatan 15 - Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, sol* och 
tvät äkta. Möbeltyger, konst= 
vävda och tiyckta. Borddukar 
i linne och bomull. Sängtäcken, 
Tricotvaror, Reformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 
oblekta Vävnader av bästa 
fabrikat. Vaddtäcken. Prima 

Ylle-stickgarner. 

A. Ellwén 
Kött- & Fläskaffär 

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

Eedbar behandling. 

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

och moderna varor. 
Kungstorget l (Götahallen). 

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

Skanstorget 5. 

DAMKLÄDl; > 
från Kr: 10: — | 

MOCCA 
Kr. 15:-

ESKIMÅ 
Kr. 11:-

Stor färgsortering — EndatTpria kvaiit^r 

FRANS LUNDIN & Co. 
KORSGATAN 11, hörnet av Kyrkogatan 

Bråstli8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

Förstklassigt 

DAMSKRÄDDERI 

l 
BESTÄLLNINGAR å Kappor, Dräkter, 
Kjolar och Klädningar utföres först
klassigt och på kort tid. BILLIGASTE 
PRISER. - Egna tyger mottagas. 

ANNA KULLBERG, 
14 Östra Larmgatan 14 

tingen man är sjutton eller sjuttio, så 
kan man ännu ha sitt lyckligaste år 
framför sig. Och hur ofantligt en
kelt är det ej att göra ett år gränslöst 
lyckligt, om detta kain ske endast ge
nom att man glömmer sig själv. 

Nu tycker jag mig höra ännu en 
röst, rösten av en Tomas bland mina 

läsare : 
"Men hur är det? Har ni själv 

verkligen prövat medlet?" 
"Min käre vän", blir mitt svar, "det 

får ni låta vara min hemlighet". 
(Ur Weekly Dispatch.) 

Holger Bille 
TANDKLINIK 

Titfeltsplatsen 1 B. Tel. 19340. Götebor» 
(Kitt emot Engelska kyrkas). 

Mottag*ingstid vard. 10—3, sönd, 11 12 

Spécialité: Löständer alla slag. 
arbeten, guldbryggor 0ch 
guldstifttänder. Cl1 

Resande kunna erhålla sina arbeten | 

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

Det bästa för diskbänken är 2«|0s 

Zinkputs. Bleckburkar à 40 öre. 

som ej kommer ihåg bland sina be
kantskaper någoin liten stillsam gam
mal mö, vilkens liv synes en vara 
oändligt tråkigt och händelgelöst, men 
som det oaktat förefaller inte endast 
nöjd utan innerligetn glad åt sin till
varo, fast hon är överhopad med ar
bete vid vården av en sjukling, en åld
rig far eller mor eller syskonbarn. 
Hon har funnit siin livsuppgift i att 

offra sig för andra. 
Här tror jag mig ha kommit hem

ligheten på spåren. Efter mogen pröv
ning blir mitt svar på frågan detta : 

"Den lyckligaste tiden i en kvinnas 
liv är den, då hon själv skapar sin 
lycka genom att offra sig, villigt och 

hängivet, åt andra." 
När allt kommer omkring, så är 

hemligheten gammal som människo
släktet, fast den måste upptäckas på 
nytt av var och en. "Den som vill 
fräifea sitt liv, han skall mista det." 
Detta står utanför all teologi. .Fri
tänkare och agnostiker skola även er
känna sanningen härav -—• de bästa 
bland dem. 

Det är ju en trösterik tanke att an-

Aluminiumkärlen böra putsas med Zelos 
Aluminiumputs. St. bleckburkar à 45 
öre. 

iner 
Största urval - Lägsta priser 

A.-B.Carl Johnsson 
K u ngstorget 2 J 

KOL VED 

Herskapet Peterson haide varit gif
ta i sexton år och ägde två barn, en 
dotter, 14 år, och en pojke, 12 år. 
Det väntades emellertid tillökning i 
familjen, vilket med hänsyn till de re
dan befintliga barnens ålder vållade 
makarne ett visst bryderi. Tänk om 
barnen gjorde några frågor ! Visserli
gen hade man storken att taga till, men 
lyckligast skulle ju vara, om händel
sen tilldroge sig så obemärkt som 
möjligt. Man enades om, att dottern 
skulle skickas bort på en tids besök 
hos släktingar. Pojken, såsom varan 
de yngst, kunde få stanna hemma — 
hain skulle helt säkert inte reflektera 
över händelsernas utveckling. 

En morgon säger hr Peterson till 

honom : 
— Jaha, min gosse, det är så 

hm — det har velat sig så — hm — 
att du i natt har fått en liten rar 
baby-bror. Och så kan du springa 
bort med det här telegrammet till din 
syster : "Vi äro glada att kunna med
dela dig, att du fått en liten rar bror. 
Pappa och mamma." 

Efter tio minuter kommer Peterson 
junior tillbaka och ger sin pappa en 
handfull småmynt tillbaka: 

— Det blev pängar över ! Jag tyck. 
te telegrammet var onödigt långt och 
ändrade det till: 

"Jag vann, det blev en pojke!" 

* 

Fru Blomsterblad doppar pennan i 
bläckhornet och ser sökande mot ta- | 
ket : 

Vad skall jag skriva?? Man 
har ju uppmanat husmödrarna att ge 
sanningsenliga betyg, men man får ' 
ju inte nämna inågot om, att en tjänst
flicka är oärlig, och Soffi är oärlig, 

Vänta jag skriver så här: Hon , 
är duktig i sitt arbete och tar allting 

lätt. 

Herrskapet Ahlrot har en högt ärad 
gäst till middag. 

Lille Pelle ser länge och grundligt 
på honom och säger till sist i en ljud-
lig viskning: 

— Varför hade mamma mej till att 
lova, att jag ingenting skulle säja om 
den nye farbrorns hår??? Det är ju 
ingenting att säja om det — han hm 
j u inget hår ! ! 

C .  N .  A N D E R S S O N  
Tel. 2780, 6972, 10849, Göteborg 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män sd köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

A.-B. Nya Bikupan 
45 Kungsgatan 45 

Specialaffär för finare 
D A M U N D E R K L Ä D E R  

Linne fr. 5:50 till högre pris. 
Babyutstyrslar: Babykläd-
ningar fr. 6 kr. och Dopklädningar. 

Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

M ö b l e r  

G a r d i n e r  
M a t t o r  

Modernt och billigt 
hos 

F .  R E T E R S E N ,  
Kronhusgatan 22-

Sänd Eder TVÄTT till 

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

Med beundran 
följes alltid ett vackert ansikte, 
och vid ständigt bruk av 
Yvy-tvålon bevaras skön

heten till sena åldern. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär landet rent. 

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

ARLA MJÖLK 
Distribution pä glasflaskor• 

——TT- Tel. 8578, 3699 

ARLA MJÖLKSERVERlW 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

Madame", mumlade han knappt hör
bart och så plötsligt lidelsefullt, 
nästan brutalt : "Ma chérie, ma petite, 
merci !" 

Lena kände igen tonfallet, det var 
nu inte hans ord hon behövde frukta, 
utan blickens tvingande maktspråk. 
Hon försökte undgå den så länge 
som möjligt. Så fick hon lite mod. 
Det var plötsligt som kände hon 
Johns närhet : Jo visst, han var ju 
med henne, skyddande, hjälpande — 
i detta ögonblick intensivt tänkande 
bara på henne. Hon kom ihåg hur 
han rått henne koncentrera tankarna 
på t. ex. någon dikt för att hålla 
hjärnan klar och Lena började med : 
"Det växte uti Hildings gård", sam
tidigt som hon drog handen till sig.-
"Det blir en tvekamp", tänkte hon, 
men det första övertaget, kände de 
båda instinktivt, hade han förlorat. 
Detta gjorde honom — den store tek
nikern — en smula osäker. 

Med beräknad effekt knäböjde han 
långsamt — aj, teater — reagerade 
Lena ögonblickligen. Med en känsla 
av lättnad förstod hon då i ett ögon
blick hur det ständiga umgänget med 
en man av Johns äkta, under alla för

hållanden fullkomligt ärliga natur, 
stålsatt henne mot detta raffinerade 
narrspel. 

Chattrêve, som kände hur hon gled 
ifrån honom, reste sig upp och börja
de nu tala musik — fick han spela 
sin sista komposition för henne, han 
hade tillägnat henne den — visste hon 
det ? 

När han så fått henne att släppa 
av sin intensiva vaksamhet fångade 
han plötsligt hennes ögon med sina, 
tvingade hennes blick in i sin, tog 
den, sög den, samtidigt som han för
siktigt nalkades henne och helt lätt 
lade handen på hennes panna. "De 
växte härligt i det gröna", hela rum
met började att gunga och Lena kän 
de en vanmakt fylld av fasa gripa 
sig. "Je vous adore", viskade han. En 
solstråle råkade falla honom i ögo
nen och bländade dem, så Lena hann 
flytta sin blick en hårsmån. Den stan
nade vid rynkorna omkring ögonen 
— tinningarna. Hon kom åter att 
tänka på John. Även han hade djupa 
fåror plöjda litet varstans. Men vil
ken skillnad ! De berättade om ett 
verksamt liv, om strider och mot
gångar, om natt efter natt vid arbets

lampan, ja naturligtvis också om an
dra ting — starka känslostormar — 
kärleksöden. Men dessa rynkor, nål
fina, repade på kors och tvärs! Vad 
själen tydligt framträder i ett ansik
te med åren! De grinade i cynism, 
talade om sensationslystnad, iskyla 
och grym hänsynslös lust att pina. 

Lena började tala, lågt och samlat: 
"Jag önskar gå nu, Mr. Chattrêve 

— ni har förlorat makten att fast-
hålla mig mot min vilja, jag är gudi 
lov alldeles fri ifrån er. Detta fyl
ler mig med en sådan lycksalighet, 
att jag nästan förlåter er." 

Chattrêve släppte henne som stun
gen av en orm. "Tror ni", väste han, 
"tror ni jag kommit denna långa väg 
för att stå här och höra er säga det
ta?" 

Blixtsnabbt fattade han om hennes 
strupe med båda händerna och lyc
kades nästan, om än ej fullständigt, 
kväva hennes rop på hjälp. 

I nästa ögonblick var rummet ett 
dansande virrvarr av armar och ben. 
Det var Ingvar, som funnit ögonblic
ket vara inne, att överge sin roll av 
passivt lyssnande i rummet utanför-

"Ni lus, ni bov, ni smutsiga lilla 

hund !" ropade han, vild vid tanken 
hur det skulle gått, om han icke varit 
tillstädes. 

"Gud i himlen, Ingvar, släpp ho
nom", Lena drog Ingvar allt vad hon 
orkade bort ifrån fönstret, där han 
stod med sitt sprattlande offer, fär
dig att kasta det i gatan. "Vi är i 
femte våningen. Släpp honom !" 

Det blev alldeles lugnt och stilla, 
en plötslig reaktion överkom dem alla 
tre. Mr. Chattrêve var den förste, 
som återvann fattningen. "Je vous 
demande pardon, Madame" sade han 
med en elegant bugning och till Ing
var: "Jag förstår eder, Monsieur, 
tillåter ni att jag drar mig tillbaka?" 

"Ja, och det i rödaste rappet, om 
livet är dig kärt !" 

"Ingvar, kom, nu gå vi", bad Le
na och tog hans hand, "hem till John 
och tacka honom för min frälsning." 
Ingvar följde henne halvt motvilligt. 
Så skakade han av sig sina tankar, 
som inte ville släppa Chattrêve, som 
han tyckte sluppit undan alldeles för 
lätt. — 

John öppnade själv dörren. Lena 
flög honom om halsen: "John, John, 
jag är så lycklig!" Han strök henne 

över patinan medan en lättnadens 
suck banade sig fram över hans läp
par. "Gud ske lov", var allt han kun

de säga. 
Så tyckte han sig förstå den dubb

la innebörden av hennes ord. Han 
rätade pä sig och lyfte huvudet en 
smula högre än vanligt. Det var så 
hans vana under ödets slag. "Kära 
barn", sade han, "kära båda unga, 
iglada barn, jag förstår " — Han räck
te dem var sin hand. "Och inte skall 
jag stå i vägen för er lycka" 

Lena lät undslippa sig ett litet för
vånat rop. Ingvar däremot skakade 
på huvudet: "Nej, John, det är inte 
så väl, men jag är ändå glad att ha 
kunnat göra lite verklig nytta i dag. 
Farväl." 

Lena dansade in i rummen och 
John följde långsamt efter. Rätt som 
det var började hon skratta. Tänk 
att man kan vara så dum, John! 
Tänk, att jag inte begripit, att det 
var dig jag höll av, förrän nu ! Så 
blind jag har varit, nu är det som 
hade en bindel fallit från mina ögon 

och — oh nej, vad det är härligt att 
leva! John, är du inte glad? John 
vad är det?" 

Han försökte svara, men orden 
tycktes fastna någonstans i halsen. 
Så uppgav han försöket och drog 
henne intill sig. "Kära, kära liten 

— var allt han kunde få fram. 
Det följde en lång tystnad, sorrivaf 

förmer än ord. 

Den nye jakträttsinnehavaren Ja f  

en liberal herre, men mycket dåj!> 
skytt. När han därför under ]a 

ten vände sig till den åtfölja11^ 
torparen och frågade honom, 
han trodde att skottet råkat, sva 

d e  d e n n e  d i p l o m a t i s k t :  J  
— Inte precis. Men det var 

fint skott i alla fall. Ja g 'iar a ^ 
i mitt liv sett en hare bli så hem 

rädd. 
* 

Fru Rosenquist skriver ihop 

annons: 
En vacker dögg skänkes bor ^ 

verklig djurvän. Hunden àr ^ 
bortskämd utan äter vad som 

en 

ti« 

och tycker särskilt mycket  on 

barn. 
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~7Zrtyck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Är den fattige fortlarande rättslös? 

Av jur. kand. Hilma Hansson-Söderquist. 

Ropet på mor. Av F. C. 

Lyckan. 
Den gifta kvinnans arbete utanför 

Av fil. kand. Signe 
hemmet. 

Paul Géraldy. 
Lindberg. 

Gå ej genom livet utan att leva. 

Teaterspalten. 
Ett rosenkåseri. Av H. A. 
Människoätaren Bacill. Av A. C. 

»Bröllopsdagar». 

För vems skull? 
Det är klokt att leva i Sparta. 
Elden är lös! 
Vaktombytet. Av Crayon. 

M. M. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Den gångna veckan har i utrikes

politiskt "hänseende varit kritisk. 

De skadeståndsförhandlingar, vil
ka förts mellan Tyskland och bel
giska regeringen som ententens 
ombud hava blivit resultatlösa. 
Tyskland synes nämligen icke kun
na godkänna det belgiska kravet att 
tyska skattkammarbevis skola ut
ställas för de den 15 aug. och 15 
sept, förfallna skadeståndsbeloppen 
samt att Tyskland, som säkerhet 
för dessa skuldsedlar, skall göra en 
motsvarande gulddeposition i en av 
belgiska regeringen godkänd bank. 
Hoppet om en för hela världen gag-
nelig uppgörelse i godo torde där
för åter få skrinläggas. Frågan går 
sedan till skadeståndskommissionen 
i Paris. Och isom nästa instans står 
den sabelskramlande franska rege
ringen med sitt hot ,om militära 
kraftåtgärder mot det vapenlösa 
Tyskland. I sanning en heroisk 
hållning! 

Hur allvarligt det tyska proble
met än är har det dock under den 
gångna veckan fullständigt undan
skymts av Orientfrågan, vilken 
plötsligt trätt i förgrunden, hotan
de, oroväckande. 

Låt oss i största .möjliga korthet 
rekapitulera det stycke historia, ur 
I liket de nu timade händelserna 
'e(ia sitt ursprung. 

Under kriget kämpade, som be-
ar>t, Turkiet mot ententen och 

varjde sig framgångsrikt. Det ryck-
es dock med i det stora nederlaget 

°c fick liksom de förbundna län-
erna fredsvillkoren dikterade för 

orimligt hårda villkor: avväp-
svindlande skadeståndsbelopp 

v'1L 0^ant'ig'a landavträdelser, av 
so 

a 'ej°nparten gick till Grekland 

larul ke'°n'nS' för de tjänster detta 
under ledning av konseljpre-

^enten Venizelos 

säte i Angora. Denna händelser
nas utveckling hotade att beröva 
grekerna de dem tillerkända tur
kiska landområdena, framförallt de 
i Mindre Asien. Det gällde där
för att med vapenmakt genomtvin-
ga besittningstagandet. Konung 
Konstantin, som under Venizelos 
maktperiod levat i landsflykt men 
återkommit till Grekland, kallade 
folket till vapen för att realisera 
den stolta drömmen om ett Stör-
Grekland, och en stark grekisk här 
överfördes till Mindre Asien. I de 
första bataljerna med kemalisttrup-
perna följde vapenlyckan de gre
kiska färgerna, och betydande land
vinningar gjordes. Efter hand ble-
vo segerbulletinerna sparsammare, 
och till sist kom endast med långa 
mellanrum meddelande om en eller 
annan skärmytsling, vittnande om 
att kriget ännu icke helt upphört 
Under tiden fördes Orientfrågan, 
det turkisk-grekiska melilanhavan 
det, på tal vid olika ententekonfe-
renser och debatterades livligt»' un
derstundom hetsigt i världsprässeo, 
framstående som ett nog så farligt 
tvisteämne mellan England oc.i 
Frankrike. Dci iörstnänmdä la.i-
det, för vilket ett starkt Turkiet 
med hänsyn till det engelska orient-
väldet, måste anses innebära en be 
tydande olägenhet, har skänkt 
Grekland sina sympatier och väl 
även sitt verksamma stöd, under 
det att Frankrike, vilket alltid ti
digare, världskrigsperioden undan
tagen, stått i synnerligen vänskap
lig relation till Turkiet, upprätthål
lit denna tradition och enligt för
ljudande t. o. m. ställt tanks och 
artilleri till kemalisternas förfogan

de. 
Och nu har det grekisk-turkiska 

kriget åter blossat upp, turkarne 
stå som segerherrar, grekerna äro 
slagna och deras välde i Mindre 
Asien störtat. 

Vad skall nu följa? Ingen kan 
förutsäga. Kanske en turkisk fram
stöt mot Balkan med ett försök aitt 
erövra Konstantinopel och sunden 
samt de förlorade europeiska land
områdena. Ett är visst, de turkiska 
segrarne hota viktiga engelska in
tressen liksom de utgöra ett -rot 
och en fara för grannfolken. Tele
grafen mäler också om militära för
beredelser både av England och av 
samtliga Balkanstater, liksom även 
om en viss av orientproblemet fram
kallad spänning mellan Frank
rike och Britannien. 

En god nyhet har veckokröni
kan — det utarmade Österrike lur 
erhållit löfte om ett internationellt 
lån, c:a 270 miljoner stort. 

Är den fattige 
fortfarande rättslös? 

Av Jur. kand. Hilma Hans son-Söder quist. 

gjort ententen. 
ro h 'era'^e makternas trupper vo-
tUr|^er^ar ' Konstantinopel, och den 

dersJ 6 su^anen med regering un-

kören ^ tru^ansvar^a fredsvill-
üldr" den godkändes emellertid 
i st^. c'et turkiska folket, som 

mnt 6t reste väpnat motstånd 

ring fö?"-^' E" "y tUrkisk re&e" 
dç ,'s vilken Kemål Pascha träd-

P tsen, utropades och tog sitt 

Arbetet. 
"Arbetsstriderna" är en stående 

rubrik i dagspressen — var god se 
efter ! Vadan all denna oro inom den 

industriella världen? 
En engelsk expert pa arbetspro-

b lernet, Sir Lynden M a c a s se y, har 
utgivit en avhandling i ämnet ur vil
ken vi återgiva ett par satser, värda 

att begrundas : 
"Den moraliska plikten gent emot 

arbetet synes i våra dagar, hava om
vandlats till en plikt — att göra sa 
litet som möjligt för lönen. 

"Förr i världen arbetade männi-

Fattiga människor behöva mer än 
andra ta vara på sina rättigheter i 
förmögenhetsrättsligt och övriga av
seenden. Hur ofta få de dock icke 
på grund av sin fattigdom avstå där
ifrån! Själva ha de ej förmågan att 
bevaka sin rätt och föra sin talan in
för domstol, och det är dyrbart att 
anlita advokat. På sista tiden har 
emellertid en förändring till det 
bättre inträtt för den obemedlade som 
behöver rättshjälp, nämligen med in
rättandet av de offentliga rättshjälps
anstalterna och införandet av lagen 
om fri rättegång. Den juridiska hjälp 
som erbjudes på de förstnämnda kan 
naturligtvis ej bli så personlig som 
hos den privata advokaten, men är 
dock rätt så effektiv. Den rättshjälp 
som den obemedlade har tillgång till 
enligt lagen om fri rättegång hotar 
däremot att bli tämligen . ineffektiv, 
vilket framgår av följande. Enligt 
lag av den 19 juni 1919 har varje per
son som saknar medel till gäldandet 
av kostnaderna fär en rättegång en
dast" att till vederbörande domstol stäl
la en ansökan om fri rättegång åt
följd av en av honom ifylld uppgifts
blankett som finns ätt få på ifråga
varande domsagas kansli, hos kyrko
herde, roteman, stadsfiskal e. d. Om 
uppgifterna i nämnda blankett äro 
tillfredsställande och bestyrkta av of
fentlig myndighet eller annan trovär
dig person beviljas vanligen fri rätte
gång. Detta innebär ej blott att den 
obemedlade själv slipper gälda 
vittneslöner och får alla protokoll 
gratis utan även att han på statens 
bekostnad får rättegångsbiträde och 
det just den person som han i ansök
ningen föreslår för såvitt domstol ic
ke anser särskilda skäl föreligga att 
avvika från förslaget. Emellertid kan, 
även om förutsättningarna i övrigt 
föreligga för erhållandet av fri rätte
gång, den fria rättshjälpen enligt 
förevarande lag blir rätt så illusorisk, 
beroende på att dess "bestämmelser gi
va domstolarna en vidsträckt diskre
tionär prövningsrätt. De icke blott 
ha rätt att såsom nyss angivits, låt 
vara i undantagsfall, tillsätta annat 
ombud än som föreslagits. Enligt 
§ 2 kunna de dekretera att intet som 
helst rättegångsbiträde är erfoderligt 
för parts talan. Domstolarna skola 
också pröva om hörandet av åbero
pade vittnen är nödvändigt för må
lets utredning. Endast för den hän
delse att detta anses vara förhållandet 
går vittnesersättningen ut av allmän
na medel. Emellertid beror det fram
för allt på hur ersättningen av all
männa medel till det av staten för
ordnade ombudet utdöms, ifall den 
obemedlades rätt till fri rättegång 
skall bli effektiv eller ej. Utmätes 

» m 
detta arvode för snålt kan naturligt
vis en rättsbildad, något så när kvali
ficerad advokat, icke i längden åtaga 
sig fria rättegångar, till skada för den 

obemedlade, som får nöja sig med i 
bästa fall sakförare, av vilka icke alla 
åtnjuta det bästa anseende och ha 
kompetensen att föra sin klients talan. 
Hur är nu domstolarnas praxis ifrå
ga om utdömandet av ersättning att 
utgå av allmänna medel till rätte
gångsbiträden, som förordnats enligt 
lagen om fri rättegång? Ja, tyvärr, 
måste man säga att den ersättning 
som bjuds vanligen är underbetalning. 
Skickliga Stockholmsadvokater t. ex. 
som rest till avlägsna delar av landet 
på ting hava tillerkänts 25 kr. i arvode 
pr tingsinställelse, ja, det har t. o. m. 
hänt att en häradsrätt underlåtit att 
utdöma någon som helst ersättning 
åt Stockholmsombud, naturligtvis un
der försök att motivera detta med al
la möjliga juridiska spetsfundigheter. 
Då man betänker att det förordnade 
ombudet i fria rättegångar dessutom 
icke, som annars är vanligt bland ad
vokater, får sitt arvode i förskott 
utan/i regel i efterskott vid rättegång
ens slut, förstår man att det icke är 
lockande för en advokat att åta sig 
ett mål enligt lagen om fri rättegång. 
De duktiga män som utarbetade lagen 
om fri rättegång menade förvisso att 
en effektiv juridisk hjälp skulle be
redas den obemedlade. Emellertid 
blir den fattige i stort sett fortfarande 
rättslös om domstolarna fortsätta den 
praxis på vilken de slagit in i fråga 
om tillmätandet av arvoden åt om
bud, förordnade enligt lagen om fri 
rättegång. Först när denna ersättning 
i beloppet närmar sig något så när 
en advokats vanliga erhållna betal
ning för sitt arbete, upphör den fria 
rättshjälpen att vara illusorisk-
Principen om sparsamhet med statens 
medel är nog tilltalande. Emellertid 
frågar man sig varför den skall åbe
ropas just när det gäller att förhjälpa 
den fattige till sin rätt. 

soden i Slottsskogen hade jag för ett 
par veckor sedan vid ett ärende hos 
detektivavdelningen i polisverkets 
byggnad vid Spannmålsgatan, då jag 
vid passerandet av ett rum på väg in 
till chefen hörde gråt bakom ett för
hänge. Bredvid detta stod en detek
tivkommissarie. ' Mitt besök hade 
kanske avbrutit förhöret med den 
gråtande flickan bakom förhänget. 
Här var också en som behövde mor, 
en moders hjärta att gråta ut vid, en 
moders hand att trygga sig vid. Det 
modershjärta som varje god och för
ståndig kvinna äger i sin förståelse 
av mänsklig sorg och nöd, och som 
ingen poliskommissarie i världen — 
hur god och välmenande, erfaren och 
juridiskt bildad han än må vara — 
kan åstadkomma, därför att denna 
egenskap är medfödd och av speciellt 
kvinnlig natur. 

"Kvinnans plats är i hemmet", 
heter det. Låt oss ändra denna tros
artikel till "Kvinnans plats (liksom 
mannens) är överallt där hon kan 
vara till nytta", särskilt där lidande 
och nöd finnas, överallt där ropet på 
"mor" höres. 

När skall samhällsmoderligheten 
bli erkänd som en nödvändig faktor 
vid ßfkaipandieit iooh tiMvarataganldet av 
människovärden och människolycka 
för d!e många? 

skorna iför egen fördels slkuill, i Våra 
dagar äro de fcöjida att låta bli att 
arbeta av 'fruiktan för att de dänmed 
skulle kunna gagna anidra." 

Ropet på mor. 
Av F. C. 

Det är nu fyra decennier sedan 
jag i Slottsskogen blev vittne till en 
episod — vardaglig nog, fruktar jag 
— vars intryck aldrig hunnit för
blekna, därför att det så ofta förny
ats genom liknande händelser. 

Det var söndag, högsommar med 
strålande solsken och rikaste blom
sterprakt, och en publik i feststäm
ning, högtidsklädda barn i munter 
lek, följda av föräldrarnas stolta blic
kar. Plötsligt avbrytes den allmän
na feststämningen av ett barns för
tvivlade skri: Marnma, mamma! 
— En liten gosse om nio eller tio år 
rusar med' ett wienerbröd i handen 
utför vägen från Malmgårdens re
staurang. En vredgad mansröst ro
par på polis, och en sådan kommer 
hastigt framspringande, griper bar
net om armen och leder bort det och 
de förtvivlade ropen på mamma dö 
småningom bort. 

Den, senaste påminnelsen om epi-

Lyckan. 
Lycklig är den, som Zevs. 
Lagom givit med sparsam hand. 

Horatius. 
* 

De flesta av oss äro endast lyckans 
samtida; vi höra henne omtalas runt 
omkring oss, men vi dö, utan att ha
va gjort hennes bekantskap. 

O. Pir mes. 
* 

All lycka måste köpas med smärta. 
För den sanna lyckan betalar man 
köpesumman, innan man erhåller den ; 
för den falska efteråt. 

J. Foster. 
* 

När himlen är beständigt klar 
Gror tistel blott och törnetagg, 
Men allting trivs 
När ömsom givs 
Blåst, solsken, moln och kulna dar. 

U. Rudenschöld. 
* 

Lvdkan narrar stora, .slmå, 
Leker med guldtärning. 
Bästa örngått du kan få 
Är fullbordad gärning. 

B. S.Ingeman. 
* 

Vår lycka beror ej på ombyte av 
ställning, utan på ombyte av sinne
lag. 

F. Lobstein. 
* 

De tre stora grundvillkoren för 
livets lycka äro : något att göra, nå
got att älska, något att hoppas. 

F. Chalmers. 
* 

När lyckan vänder oss ryggen, är 
hon ej dien enda, sam gör det. 

/. Petit-Senn. 

* 

Det är lycka, då man har allt vad 
man önskar, men det är större lycka 
att icke önska sig mera än man har. 

H. Zschokke. 

Den gifta kvinnans 
arbete utanför 

hemmet. 
Den fråga, som inneslutes i rub

riken här ovan, har ju tidigare be
handlats av "Kvinnornas tidning" 
i några utredande läsvärda artiklar 
och återfinnes även i den nyligen 
"under strecket" införda kvinnliga 
självbekännelsen, rubricerad "Ett 
för högt pris?" 

Det tyckes som om denna fråga 
just nu skulle vara synnerligen ak
tuell. Den sysselsätter icke blott 
kvinnotidningarne, utan även för-
fattarne hava i densamma funnit 
ett tacksamt romanstoff. Nu se
nast har en engelsk förf. Mr Hut
chinson behandlat ämnet i en bok 
betitlad "This freedom". Jag har 
sett den lovordad i åtskilliga en
gelska tidningar och karaktäriserad 
som just "ett ord i rättan tid", men 
däremot får den underbetyg av den 
engelska kvinnotidningen The Wo
man's Leader". 

Vad romanen vill bevisa, anmär
ker tidningen i fråga, är att om en 
gift kvinna arbetar utanför hemmet 
— gå hennes barn under! Hon må 
ordna det aldrig så klokt, ansträn
ga sig aldrig så, det sakförhållan
det att hon tillbringar sina förmid
dagar borta från hemmet kommer 
med nödvändighet att fördärva 
barnens moral och att gå förödan
de ut över deras känsloliv! Och 
hennes make kommer att sitta med 
ansiktet begravt i händerna, kla
gande : "Jag har dock rätt till ett 
hem! " 

Ja, detta är kontentan av inne
hållet i This freedom liksom av in
nehållet i alla andra modärna ro
maner uppbyggda på samma ämne. 

The Woman's Leader vill gent
emot mr Hutchinson göra gällan
de att den föreliggande frågan är 
alltför komplicerad för ett så sum
mariskt domslut som hans. Man 
kan icke för mängden av olikarta
de fall finna en för alla giltig hu
vudregel. Här liksom på alla andra 
områden måste man taga hänsyn 
till de olika faktorer, som spela in 
i varje särskilt fall. ,Om en gift 
kvinna skall upptaga eller fortsät
ta förvärvsarbetet och vilken inver
kan detta kommer att ha på hem
met beror på en massa omständig
heter: på henne själv, hennes ma
ke, på arbetets beskaffenhet, på 
barnen, på den ekonomiska ställ
ningen, på den vederbörande kvin
nans hälsa, krafter och tempera
ment, på hennes och de övriga fa
miljemedlemmarnas ålder o. s. v. 
Det enda man med absolut visshet 
kan säga är att här är det ingen 
annän än kvinnan själv som kan 
och äger rätt att fälla utslaget. In
gen annan har befogenhet att be
stämma över henne, beskära hen
nes handlingsfrihet. Hon är en fri 
och självständig varelse. 

I detta påstående ligger icke nå
got underkännande av barnens rätt. 
Så långt vi kunna se tillbaka i ti
den och så långt vi kunna skåda 
framåt har barnets rätt haft och 
skall den ha sitt säkraste värn i 
kvinnans hjärta. Män må tala, och 
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