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

Konservera i 

G A S U G N A R  

Gasugnar utlånas kostnadsfritt på en månads 
prov och försäljas på avbetalning till billiga priser. 

GASVERKETS UTSTÄLLNING Telefon i420 

S E N A S T E  N Y H E T E R  

i alla sorters finare och enklare 

Pälsgarnityr, Pälskappor, Herrpälsar, Bilpälsar o. Fällar 
nno ! Ett större lager pälskappor 
UDOii säljas till ytterst billiga priser. 

J. E. HEDSTRAND 
Kungl. Hovl. 

KUNGSGATAN 55 — GÖTEBORG 

Kvinnornas Själuhjälpshassa 
Sjuk- Och Begravningskassa. 

Nya medlemar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf Fr. Anna Larsson, Skans
torget 8. Tel. 18206. Billiga månadsavgifter. 

Förstklassigt 

DAMSKRÂDDERI 
BESTÄLLNINGAR utföres förstklassigt 

och pä kort tid. 
BILLIGASTE PRISER. 

Egna tyger mottagas. 

ANNA KULLBERG, 
^ 14 Östra Larmgatan 14. Tel. 11148 

Klok sparsamhet 

vet att värdesätta en vara som är både 
billig och bra. 

Endast 40 öre kostar det bästa och effek
tivaste putsmedlet: 

Zelos Metallputs. 

Kvinnan och kamratskapet. 
Mången söker livet igenom kam

ratskap — men med detta behov i 
hjärtat bor man icke vända sig till 
kvinnorna. De vilja, var och en, 
slutligen bliva älskade. De önska 
av all makt en kärleksepisod, dock 
utan att själva vilja bliva uppfat-, 
tade såsom episoder. De vilja taga 
ett helt liv i beslag, men i gengäld 
icke giva något liv av kamratskap, 
utan ett liv av kärlek. 

Men ett liv av kärlek är ett oting 
såsom en evig musik eller en evig 
vår. Kärleken fördärvar själen för 
kamratskapet, den är kall och het, 
avundsjuk och oberäknelig; kamrat
skapet, vänskapen däremot är den 

Ângbageri-A.-B. 

R O S E N L U N D S  
BRUD 

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

Fru Therese EkdaVs 
l:sta kl. Damfriséring 

Östra Hamngatan 50 A 
Telefon 2107. Etablerad 1914. 

enda sanna själsliga kärleken, som 
på grund av sin förmåga att i stör
sta möjliga utsträckning vara oego
istisk utgör det högsta tillståndet 
mellan människa och människa. 

Morgenstern. 

lnsändarnes spalt 
Äktenskapet. 

Den intressanta samlingen aforis-
mer om "Äktenskapet" i nummer 
39 avslutas med en fråga: "Ja, vad 
är sanning av aillt detta motstri
diga?" 

Jag skulle vilja säga att allt är 
sant — äktenskapet är en företeelse 
på gott men också på ont. 

Vi veta från skoltiden, att äk
tenskapet är instiftat av Gud, men 
sin form har det dock fått av man
nen. 

Männen hava velat äktenskapet. 
Som ett skydd, ett värn för kvin
norna? Som en manlig uppoffring? 
Finns någon rättrådig man, som 
besvarar dessa frågor jakande? 

Linnevaror. 

Nej, männen söka i äktenskapet 
liksom eljeis överallt i livet sin egen 
lycka. Många finna den. En del 
finna olyckan. 

De lyckliga, de nöjda måste dock 
hava varit i majoritet, ty eljes skul
le äktenskapet som lagligt system 
för länge sedan hava upphört att 
existera. Eller har icke lagstift
ningen legat uteslutande i den man
liga handen? Och skulle äktenska
pet, om det varit en mot männens 
lycka och trevnad fientlig institu
tion, kunnat bestå? 

Omöjligt! Det skulle lagstiftats 
bort! 

Alltså, männen hava varit över
vägande lyckliga inom äktenskapet. 
Vi veta icke om detsamma varit 
'förhållandet med kvinnorna, vi kun
na endast hoppas det, antaga det 
som sannolikt. 

Den fundersamma. 

bomulls °ocâ 

£innefyQer. 
3första fager? , 
Sägs fa priser, 

/&• CARL J (7HNSSON TORGET 2 

Till utställningen 
Göteborg fiffar nu av alla krafter 

upp sig till utställningen. 
När de tusentals väntade utländ

ska gästerna anlända skola de mö
ta anblicken av en renfäjad, nymå
lad, nydränerad, nystensatt full
korn 1 iigihetern a s stad. 

Men har man också tänkt på att 
göra något för att icke alla de mån
ga främmande gästerna skola fara 
vilse i den myckna härligheten? Att 
det blir en nödvändighet att då ut
ropa hållplatserna från våra spår
vagnar och icke låta dem som nu 
under ljudlös tystnad passera. 

Nu köra de för en publik, som 
'förutsättes känna varje gata och 
vrå av Gölteborg. Men hur går 
det med denna småstadsförutsätt
ning när trafiklederna komma att 
översvämmas av främlingar? Vi 
veta av erfarenhet att utlandet la
borerar med rätt tilltrasslade be
grepp då det gäller Nordens geo
grafi. När enligt dessa begrepp 
Stockholm stundom får trona så
som huvudstad i landet Köpenhamn 
eller vice versa, i vilket fullständigt 
mörker skola då ej de "lokale For-

Bertha Anderson 
3(orsgatan 15 - Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tv ät 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. 

S. G RAHM 
KÖRSNÄR 
14 Haga Kyrkogatan 14 

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

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. Babyutstyrslar: Baby 
klädningar fr. 6 kr. o. Dopklädningar fr. 11:50 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar och Kragar. 

hold" vila! Och hur underlig till 
mods skall ej en utlänning känna 
sig om han Ikommit upp i en spår
vagn, som bara går och går, me
dan de för honom obegripliga pla
katen: Dubbel avgift, Västra Be
gravningsplatsen och Gynna Sven
ska Varor! dingla i tystnaden fram
för hanis ögon. Är han en nervös 
man, som skall av vid Järntorget, 
störtar han vid varje hållplats upp 
och frågar om detta är Järntorget 
och får lika många gånger sätta sig 
igen, och komma tio sådana ner
vösa utlänningar på samma vagn, 
vilket spring, vilken förvirring och 
tänk sedan bara, hur göteborgarna 

KOL VED 

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

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

SPISBRÖD 
frän 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Regnkappor, Filtar, Tyger, 

utsäljes billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager 
J ä r n t o r g e t  3 ,  W i l s o n s  h u s ,  
2:dra vån. — Öppet 8—7. 

[VENSSON5 ! 
iCK£EJR°Ds 

OOH** 

skola titta! Och hur utlandet skall 
undra? Och hur fnurrigt det skall 
bli när det först vid Stadsgränsen 
får veta att Västra Hamngatan lig
ger inne i staden eller i Mölndal, 
att utställningsområdet är beläget 
vid Södra Vägen. 

Må vi icke stöta oss med de ära
de gästerna genom att något så
dant får ske! Alltså hållplatsernas 
klara och tydliga utropande under 
utställningen! 

Kanske vore det ej ur vägen att 
vår konduktörskår fick börja öva 
sig redan nu? R. P. 

Jkdci Gramer 
57 Kung,gatan GÖTEBORG Rikst«U,„ 

Vårda håret! «« 
om det är sjukt eller friskt och am, 

Z1WERTZ' Extrait V™,, 
bästa hârkonserveringsmedel. Finn,.,\ 
frisörer och i parfymaffärer samt h'"'"«Im. 
Hovleverantör Z,Wertz- EHr. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. t098 

GOTEBORGS KYa 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

FLODIN & UHRBOM 
Järntorget. Tel. 10212, bost. ankti 

Varför plågas med dåligt kaff 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker v, ,<lä 

17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prov, r
n?,sS 

i dag! va redan 

Vardagskemi. 

Fläckar på vita flanelltyger doppas 
i en lösning av en tesked oxalsyra i 
en tekopp varmt vatten och gnuggas 
däri. Sedan fläcken är borta så skölj 
tyget väl i rent vatten, så att oxal
syran fullständigt försvinner. Får 
den stanna kvar fräter den på tyget. 

* 

Fläckar efter ägg på silverskedar 
försvinna, om skedarne poleras med 
sot eller aska och sedan sköljas rena. 

* 

Fisklukt på händerna försvinner, 
om man tvättar dem på vanligt sätt 
och därvid ingnider dem med en ci
tronskiva. 

* 

Emaljerade vita kärl, som börja 
gulna i färgen, bliva åter vita, om de 
gnidas med en blandning av ättika 
och salt. 

* 

Honung bör stå på en mörk för
varingsplats. 

. * 
Ett säkert medel att fördriva råt

tor är att lägga litet kam fer i rått
hålen. 

* 

Bläckfläckar kunna borttagas från 
händerna genom gnidning med en to
matskiva. 

* • 

Vinfläckar på duktyg borttagas ge
nom att de fläckiga ställena doppas i 
kokande mjölk. 

Lägsta dagspriser. Största urval 
Göteborgs LinoleumcMagasin 

PEJERS, FRANZÉN & Co. 
Kungsporfsplatsen 2. 

Medicinsk H å r b e h a n d l i n g  
jämte rationell 

h a v u d m a s s a g e  

o c h  m e d i c i n s k a  
huvudbad med och utan elektricitet. 

Ansiktsbehandling, Manicure, Pedicure. 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. Telf. 154 20 

dets- glädje, när han vandrade upp-
.för den branta stigen, lät blicken 
sväva ut över fälten och byarna 
nedanför, över de andra Gleichsn-
fästena, Miihlberg och Wachsen-
burg, bort mot de blåskimrande 
skogarna i fjärran, vilka alla till
hörde hans egen stam, hans eget 
fosterland. Självförebråelser och 
oro för framtiden rasade säkert i 
hans inre, när de massiva portarna 
öppnades och trogna tjänare me.i 
jubel förde honom till slottets här
skarinna. Att Melechsala, turkin
nan, dottern av ett folk, som levde 
i polygami, utan vidare gått in på 
att dela hans kärlek, var ej så myc
ket att undra på. Men hur skulle 
hans tyska gemål upptaga under
rättelsen om tvegiftet? Åratal ige
nom hade han med henne levat i 
det lyckligaste äktenskap, och un
der hans långa frånvaro hade hon 
ensam förvaltat hans gods. Skulle 
hon icke nu utan förbarmande visa 
bort den obehöriga, som ville trän
ga sig in i deras hem? Ja, skulle 
hon icke med avsky vända sig ifrån 
honom själv? 

Det berättas, att greve Ernst re

dan i återseendets första ögonblick 
avlade sin bekännelse. Och se, alla 
hans farhågor ' voro ogrundade! 
Hans hustru var en from, ädel kvin
na, vars hjärta icke kände vare sig 
maktbegär, själviskhet eller svart
sjuka, endast en djup, allt förstå
ende och förlåtande kärlek. I sin 
fröjd över mannens räddning och 
uppriktiga tacksamhet mot Melech
sala förklarade hon sig utan betän
kande beredd att upptaga denna 
vid sin sida som likställd gemål. 
Makarna skyndade genast till den 
väntande turkinnan och förde hen
ne under stora ärebetygelser upp 
till slottet. Vid sammanträffandet 
lär den tyska grevinnan strax ha 
omfamnat nykomlingen på det 
hjärtligaste och högtidligt ha lovat 
att framgent dela sin äktenskapliga 
lycka med henne. Till minne av 
detta egendomliga möte kallas dal
sänkan framför ruinen Gleichen än
nu i dag "Glädjedalen". 

Samlivet mellan riddaren och 
hans två fruar blev i alla avseen
den lyckligt. "Dessa tre personer", 
säger en historieskrivare, "höllo 
god hus- och landsfred och förde 

en lugn, exemplarisk levnad". I syn
nerhet lovordas Melechsala på 
grund av sin enkelhet, godhet och 
välgörenhet. För att underlätta tjä
narnas tunga arbete med att forsla 
upp vatten till slottet lär hon ha an
lagt den s. k. turkiska landsvägen, 
vilken från Glädjedalen i vida bå
gar slingrar sig mot höjden ända 
fram till ringmurarna. Hon var 
hjälpsam mot de fattiga och ytterst 
kärleksfull mot sin makes barn
skara, vilket väl var så mycket me
ra anmärkningsvärt, som hon icke 
själv hade lyckan att bli mor. Vad 
särskilt förhållandet mellan de bäg
ge fruarna beträffar, så berättar en 
av sagans många krönikörer bl. a.: 
"Den tyska grevinnan älskade och 
ärade alltid turkinnan som sin käre 
herres räddarinna, och den andra 
upptog hyllningen med största öd
mjukhet och vänlighet. Aldrig 
märktes det minsta missförstånd 
eller någon klagan mellan de två 
gemålerna, utan bägge höllo sin äk
ta man kär i all enighet. Men eme
dan turkinnan var mycket vackra
re än den andra, så fogade en un
derbar Guds skickelse, att tyskan 

överglänste sin medhustru genom 
att få många barn, dem hon upp
fostrade synnerligen väl." 

Det underliga äktenskapet upp
löstes först genom döden. Fruarna 
lära ha avlidit kort efter varandra, 
och greven överlevde dem ej länge. 
Alla tre fingo en gemensam grav 
och ett ståtligt epitafium, vilket 
alltsedan början av 1800-talet är in
murat på sydväggen i Erfurts dom
kyrka och anses vara en av de främ
sta sevärdheterna där. I gravvår
dens mitt synes den så trofast äl
skade riddaren, till höger om ho
nom den tyska gemålen och till 
vänster turkinnan, vilken på grund 
av sin furstliga ibörd smyckats med 
en krona. 

Epitafiet är icke den enda reali
tet, som plägar anföras såsom be
vis för Gleichen-sagans sannings
enliga ursprung. I en av salarna 
på Wachsenburg hänger en urgam
mal oljemålning, som lär föreställa 
Melechsala och bär inskriften: 
"Contrefait der Saracenen, welche 
der Graff von Gleichen in der Tür
key geheüratet". Vidare berätta de 
thiiringska krönikörerna från sex-

BREVLÅDA. 
Till våra läsare! Förlåt den av

knappade texten ! Annonserna hava 
strömmat in så rikligt, men också 
så sent att det extra innerblad vi 
gärna velat lämna icke kunnat med
hinnas denna gång. Vi lova gott-
görelse! 

"Intresserad.' Eder förskräckta 
fråga har roat oss mycket. Nej, 
det finns ingen fara för att vår tid
nings anekdotspecialist skall taga 
illa vid sig vårt svar till er i förra 
brevlådan. Hon får aldrig se det! 
Denna försäkran innebär icke ett 
meddelande att hon är död. Det 
är endast så att ingen journalist i 
världen läser den tidning han eller 
hon själv arbetar i, sedan den före
ligger färdig. Den hör till Set för
flutna, det bakom liggande och 
journalisten riktar hela sitt int-iesst 
mot nästa n:r. Det finns också ett 
annat skäl, den i varje journalists 
själ inneboende paniska rädslan för 
de nervchocker som höra ihop med 
anträffandet av ett i tidningen in
smuget fel, en oriktig uppgift, en 
"groda", ett svårt korrekturfel o, 
s. v. 

HUIWER & KRABBOR. 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Centralskomagasinet 
17 Kungsgatan 17. Telefon 8197. 

Herr-, Dam- ochBarnskodon 

Högsta kvalité. Lägsta priser. 

tonde och sjuttonde seklen om en 
matta, i vars åtta fält invävts bil
der från greve Ernsts äventyr un
der korståget och återkomst till 
hemmet. Den förvarades länge på 
slottet Gleichen och besiktigades 
ännu så sent som 1677 av en tro
värdig historieskrivare. Och flera 
andra föremål : ett kors, ett tur
kiskt skärp, en mässhake, en säng 
o. s. v. förevisades ända fram till 
1800-talet såsom enligt traditionen 
härstammande från den äktenskap
liga trion på Gleichen. 

Den strängt vetenskapliga forsk
ningen godkänner intet av dessa 
bevis för sagans historiska sanning 
och medger endast, att åtskilliga 
verkliga upplevelser kunna ligga till 
grund för den. Men det tyska fol
ket fasthåller med nästan barnslig 
envishet gentemot alla lärda under
sökningar sin tro, att greve Glei
chens tvegifte varit ett historiskt 
faktum, och ser i detsamma ett 
älskligt undantagsfall, en värdig 
minnesvård över det germanska 
kynnets ridderliga trohet, pliktkäns
la och självförgätande kärlek. 

(Forts, i nästa 11 :r.) 

Arla Mjölk 
Distribution på glasflaskor• 

Tel. 85 78, 3699—— 

'i 

jfforgonstund 
har guld i mund 
i synnerhet om morgontoaletten alltid götfs 

med Yvy-lvål. Yvy-tvålen äger en sä 
spord, uppfriskande egenskap och vid ft 
ligt bruk av Yvy-tvålen krönes uthållighe 

med framgång och den lena hyn beva" 

till sena åldern. ,a 

Yvy-tvålen säljes i varje affär över 

landet. 

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

O l o f  A s k l u n d s  
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F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI, GÖTEBORG, 1921 

"Tftértryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning-, med. hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Levnadskonst. 
«Mot en summa i ett för allt" 

Ellen Tiselius. 
Husfrudöme eller tjänarinnedome? 

Av L. B. 
Arbetsstugorna för barn. 
Avundsvärt och efterföljansvärt. 

Ann Margret Holmgren. 

Konstnärernas modeller och konst 
närernas hustrur. 

Ett torggräl. Av Den fundeisamma. 

Insändarnas spalt. 
Oscar Wilde om kvinnan. 
Arbetsdräkten och arbetspresta

tionen. 
Vem vill hjälpa? 
Hjärtats dualism. Av Beatrice Zade. 

Av 

Av 

UtlandskrSnika 
i sammandrag. 

Under det att lugnet sänkt sig 
över den nyss så oroliga Främre 
Orienten och stridsfrågorna där
ifrån väntas få en tillfredsställande 
lösning vid den i början av nov. 
sammanträdande Orientfredskonfe
rensen, kännetecknas situationen 
inom några av de europeiska län
derna av påfallande oro. 

Låt oss börja med Italien. Efter 
kriget fingo socialisterna och fram
för allt kommunisterna i detta land 
vind i seglen på ett sådant sätt, att 
revolutionen i dess mest ytterligr-
gående och förödande form, "mas
sans diktatur", syntes som en myc
ket näraliggande fara. Liksom hös 
alla i våra dagar av statsvälvnin-
gar hotade folk försökte den ita
lienska regeringen genom beskedlig 
undfallenhet och vittgående efter 
gifter stilla massans oro med på 
följd, att det revolutionära modet 
ytterligare stärktes. Inom de sam-
hällsbevarande, nationellt sinnade 
kretsarne sköt emellertid upp en 
motrörelse, vilken utan stöd av re
geringen och med de våldsammaste 
•nedel upptog kampen mot den re
volutionära arbetareklassen. Rö-
relsens anhängare, fascisterna, sam
lade i starka militära organisatio-
ner, sprängde arbetaremötena, tvin
gade med våld strejkande arbetare 
att återgå till arbetet, grepo och 
arkebuserade arbetareledarne. Det 
|ar lyckats fascisterna att fullstän-
'gt avvärja revolutionsfaran i Ita-
len oc^ att spränga arbetareorga-

^ Sat'°nerna, men de vilja gå läng-

r 
0c'1 önska förvärva ett domine-

nde inflytande över den italien-
Politiken inåt och utåt. De 

n - Va nU me<^ om °ppet våld 

tilir' tiH parlamentet> vilket skulle 
om°rp"^eraS Part' makten därin-
en r .°'^den härav skulle, inåt, bli 
av 

01-aridring i reaktionär riktning 

sivVa 'a^arne och, utåt, en aggres-
''no^h^'k' ^asc'stledaren Musso-

EnplanH rCrdan hunnit &öra ett mot 

väld lent!'gt uttalande om att 
behân 0VCr ^eclelhavet skall för-
även T- Medelhavsmakterna, och 

°°PPB*rdf Ila'ien har e» M 

grå.S , mel'anhavanden i 

8oslavi
e

e
g

n
er«gShänseende med Ju" 

allt ut ' sterrike och Schweiz, 
^ f«%a toner! 

Även i England präglas den inre 
situationen av stor oro — parla
mentsupplösning och nya val för
väntas. Landet har tidigare haft 
endast två partier att räkna med, 
högern och liberalerna, vilka und^r 
olika perioder haft majoritet i par
lamentet och bildat regering. Stöd
da på folkrepresentationens flertal 

»och utrustade med oinskränkt makt 
hava de engelska regeringarne kun
nat föra den kraftpolitik inåt och 
utåt, som skänkt riket dess världs
välde. 

Det liberala partiet, "whigs", har 
suttit vid makten sedan 1905. Un
der kriget ingicks det borgfred med 
högern, och regeringen, under As-
quith, stödde sig på den sålunda 
bildade koalitionen. Missnöje upp 
stod mot kabinettet med anledning 
av dess "svaga" krigspolitik, As-
quith störtades och Lloyd George, 
förut krigsminister, efterträdde ho
nom som premiärminister. Asquith 
är ledare för det oavhängiga libe
rala partiet, vilket icke tillhör koa
litionen. 

Lloyd George har som statsmi 
nister haft att utstå många poli 
tiska stormar, vilka dock alla be 
darrat och efterträtts av strålande 
rackert väder. Den som nu rasar 
moj: honom utgår från "tories", hö
gern, kallad även unionistpartiet, 
därför att den på sitt program haft 
upprätthållandet av unionen med 
det motspänstiga Irland. Högern 
är trött på att spela andra fiolen 
inom koalitionen och önskar den 
upplöst. Man anser sig ha en mängd 
giltiga skäl att uppsäga Lloyd 
George tro och lydnad. Han be
skylles för att ha gjort för stora 
och för England skadliga eftergif
ter i Indien och Egypten, han har 
visat för stark kyla mot Frankrike 
och för mycket tillmötesgående mot 
Tyskland, han har givit Irland 
självstyrelse och han har icke in
friat sitt löfte om reformering av 
överhuset, dess höjande från fullstän
dig maktlöshet till politisk medbe
stämmanderätt. 

Lloyd George har i ett stort politiskt 
tal i Manhcester klarlagt det inre lä
get. Högern och liberalerna äro icke 
längre ensamma på den politiska väd-
jobanan, utan hava "fått en ny och 
farlig medtävlare i arbetarepartiet. 
Spränges koalitionen och nya val ut
skrivas skall icke något av de tre par
tierna få absolut majoritet, d. v. s. 
ensamt bli starkare än de två andra 
tillsammans. Den nya regeringen, ur 
vilket parti den än må framgå, skall 
följaktligen icke på traditionellt en
gelskt sätt kunna föra ett kraftigt 
regemente, utan nödgas söka stöd hos 
något av de andra partierna med hän
syntagande till dess önskningar. En 
svag och vacklande politik måste bli
va följden härav med oro inom lan
det och minskat inflytande utåt. 

I pressläggningsögonblicket ingår 
meddelande, att koalitionen sprängts 
av högerledningen, ehuru asikterna 
därinom voro delade. Lloyd George 
har trätt tillbaka som premiärminis
ter och högerledaren Bonar Law har 
mottagit konungens uppdrag att bilda 
ny regering, under förutsättning att 
högerpartiets representanter i paila-
mentet godkänna de politiska riktlin

jer han ämnar följa. 
Mellan England och Frankrike är 

ställningen icke den bästa. Lloyd Ge
orge gjorde i sitt Manchestertal med 

(Eftertryck förbjudes.) 

Levnadskonst. 
Otåligheten har vingar och fly

ger förbi målet, uppsåtet packar sin 
kappsäck och kommer för sent till 
bangården, viljan går till fots och 
kommer till målet. 

Comtesse Diane. 
* 

Det är lätt att undvika det första 
felet, svårt att icke begå det andra 
och omöjligt att underlåta det tred
je. M. Jokai. 

• 

Angenäma råd äro sällan nyttiga 
råd. /. B. de Massilon. 

* 

Säg ingenting ont om en män
niska, om du ej med visshet vet, 
att det är sant; och om du vet, att 
det är sant, så fråga dig själv: var
för säger jag det? K. Lavater. 

* 

Svara icke dåren efter hans dår
skap, att du honom icke lik varder. 

Salomo. 
* 

Gör icke Gud vred genom att be-
dröva din moder. Antusa. 

* 

Vänj dig i tid att muntligen säga 
nej till folk, när du icke kan upp
fylla deras önskan; skriftligt kan 
varje stackare göra det. 

T. v. Hippel. 
* 

Skall du tala till en, som icke 
har förtroende till dig, så tala till 
hans förstånd, ej till hans hjärta. 

B. Björnson. 

Vill du ha en ypperlig fiende, så 
förvandla en vän därtill; han vet 
var ett slag hårdast träffar dig. 

Comtesse Diane. 
* 

Är din hustru lirtien, så böj dig 
nöd iför att taga. tiennes råd. 

Gammalt ordspråk. 
* 

Gör icke kunskapen till en krona 
att pråla med, utan till en spade 
att gräva med. * Talmud. 

* 

Vad du icke kan säga åt någ n 
mitt upp i ansiktet, skall du förtiga 
på hans rygg. F. Rückert. 

* 

Det finns många människor, s >m 
tro sig hava ett gott hjärta, därför 
att de ha svaga nerver. 

M. v. Ebner-Eschenbach. 
* 

Vill du lära (känna dig siälv så 
lägg imärke tili vad du hälst tanker 
på. Jean Paul. 

"Mot en 
i 

summa 
ett för allt". 

Av Ellen Tiselius. 

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.) 

Uppsatsen författad på upp
drag av Svenska fattigvårds
förbundets barnavårdsutskott. 

Det är naturligt och berättigat om 
de makar, som inte ha några egna 
barn, söka fylla tomheten genom att 
taga ett fosterbarn. Det kan ock stun
dom vara berättigat, att exempelvis 
en ogift mor som omöjligen kan själv 
skaffa barnet ett gott hem, lämnar 
det för alltid ifrån sig till goda fos
terföräldrar. Men det avgörande 
måste i varje fall vara barnets bästa, 
och därvid måste man komma ihåg, 
att i regel inga yttre förmåner kunna 
uppväga den naturliga föräldrakärle
ken. 

Skall barnet vinna på bytet, få de, 
som tagit ett fosterbarn för hela dess 
upp /äxttid, icke göra detta för egen 
vinning. Erfarenheten har visat, att 
avcai om övertagande av barn mot en 
summa i ett för allt måste granskas 
med stor misstro. Ty nya föräldrar 
kunna ej köpas för pängar, och ett 
litet barns framtid är en alldeles för 
allvarlig sak för att göras till föremål 
för en affärstransaktion. Och från 
deras sida som taga barn på dessa vill
kor, är det hela ofta ren affär. Icke 
så, att man genast behöver misstän
ka änglamakeri, ehuru detta, det kan
ske ruskigaste av alla näringsfång, 
nästan undantagslöst bedrives med 
just de arma små människobarn, som 
sålts — man torde kunna begagna or
det fast köparen här tar både "varan" 
och pängarna — mot en summa i ett 
för allt. Men en var kan förstå, att 
den, som tar ett barn för ett kapital
belopps skull, i allmänhet kommer att, 
sedan kapitalet är förtärt, känna och 
behandla barnet som en börda. 

Den, som utsträcker sitt tidnings
läsande till annonsspalterna, har ej 
kunnat undgå att finna, att de annon
ser, där goda fosterföräldrar i ett för 
allt utlovas, på senare tiden mycket 
tilltagit. Att detta faktum står i ett 
visst samband med den rådande pän-
ningknappheten och depressionen är 
ovedersägligt. Det är t. ex. ett egna
hemsbygge som skall betalas eller är 
det en liten affärsrörelse, en handels
bod eller dylikt som håller på att gå 
omkull —• alla möjligheter att genom 
lån driva upp det belopp som behövs 
äro stängda •— och som ett sista 
halmstrå tillgripes utvägen att lova ett 
litet barn en god kärleksfull vård för 
all framtid — mot den erforderliga 
summan. De som så göra besjälas 

kanske — i de bästa fallen — just då 
av en ärlig avsikt att fullgöra sitt 
åtagande —- men hur skola de kun
na göra det med sin dåliga ekonomi 
och kanske egna barn, som de ha 
svårt nog att draga fram? Det är in
te svårt att inse, att fosterbarnet hos 
dem snart blir en askunge. 

Men om dessa fosterföräldrars mo
raliska ansvarslöshet måste fördömas, 
kan den dock icke dömas så hårt, som 
den naturliga faderns eller moderns, 
som lämnar sitt barn vind för våg. 
I en tidning lästes för en tid sedan 
följande annons: "Bildade, friska 
föräldrar önska få sitt barn, som vän
tas i början av juli, adopterat. 1,500 
kronor ett för allt erlägges och utbe
talas kontant vid barnets avhämtan
de ävensom uppstående kostnader 
för resor o. d. Svar inom 8 dagar 
etc." Här göra reflexionerna sig 
själva. Men att åberopa sin bildning 
och sin goda hälsa, när man står i 
begrepp att kasta ut sitt barn på må
få i världen — är det inte för cy
niskt ? 

När man i allmänhet måste avråda 
från placering av fosterbarn mot en 
summa i ett för allt, gör man det ju 
först och främst därför att man vet, 
att så många barn fått det svårt ge
nom sådan placering. Men om de bli
vande fosterföräldrarna tänkte på, 
hur pass mycket besvärligheter de 
själva kunna råka in uti, skulle de va
ra mindre benägna för saken än de nu 
äro. Hur ofta händer det inte, att 
de efter någon tid till varje pris vilja 
bli av med barnet eller kanske t. o. 
m. av myndigheterna förbjudas ha 

Husfrudöme eller 
tjänarinnedome? 
Det är intressant att studera 

platssökande jungfrurs annonser. 
De utgöra absolut en klass för sig, 
vars säregenheter förtjäna att på
pekas och i den mån det kan ske 
ställas under debatt. 

Om exempelvis en bildad, sitt 
yrke fullt behärskande person ge
nom annons söker plats skulle det 
väcka en oerhörd indignation hos 
alla arbetsgivare inom branschen 
om hon eller han därvid stiliserade 
sin annons på följande sätt: 

30-årig kassörska 
söker plats hos verkligt bildad gros-
sör i god ekonomisk ställning, och 
som sommartid vistas å någon av 
Västkustens större badorter. 

Eller: 
Kontorist 

söker lätt plats hos ensam vänlig 
chef, helst där en 12-års gosse får 
medfölja. 

Eller: 
Maskinskriver ska 

önskar anställning som hjälp och 
sällskap hos ogift konsul, där full 
personal för kontorsgöromålen fin
nes förut. 

Eller: 
Ingenjör 

önskar inträde i fin firma, där eget 
arbetsrum, god lön och likställdhet 
med chefen kan påräknas. 

Bildat folk, som annonserade på 
det sättet, skulle anses ha fått en 
eller annan skruv lös. Men när 
våra jungfrur stilisera sina annon-

harm gällande, att England ensamt 
fått bjuda Turkiet motstånd i Orient-
frågan. Frankrike och Italien hava 
hållit sig tillbaka. 

Å andra sidan rasar den franska 
pressen över det av Englands repre
sentant i skadeståndskommissionen, 
Bradbury, gjorda förslaget om ett 
flerårigt moratorium åt Tyskland. 
England vill börja tumma på Versa-
illesfredstraktaten ! 

Det vill också synas som om Fran
krike intrigerade mot England i Ryss
land. Det projekterade engelsk-ryska 

handelsavtalet har icke godkänts av 
sovjet och det talas nu i stället om 
ett ekonomiskt närmande mellan 
Ryssland och Frankrike. 

I Tyskland dryftar man som bäst 
presidentfrågan och tvekar mellan 
ett nytt val eller bibehållandet av 
Ebert i hans upphöjda ställning men 
torde komma att välja det sistnämnda 
alternativet. 

Mera vore att tillägga men kröni
kan har redan blivit mycket, mycket 
för lång ! 

fosterbarn ! Då äro pängarna sin kos 
och de komma att stå i skuld till dem 
som ta barnet tillbaka, en skuld som 
vållar bråk och svårigheter långa ti
der framåt. Eller, för att nämna ett 
annat vanligt exempel, de vilja på 
grund av sjukdom eller dylikt lämna 
tillbaka både barnet och pängarna, 
men föräldrarna, som ansett sig — 
ehuru med orätt — befriade från sin 
försörjningsplikt, stå ej att finna. 

Skall man då verkligen helt 
kategoriskt utdöma allt bortläm-
nande mot en summa på en 
gång? Gives det ej fall, där 
just den formen varit den bästa tänk
bara? Jo, helt säkert. Men de fallen 
äro dock undantagsfall och om denna 
form överhuvud användes, skall det 
ske under stark kontroll och knappast 
annat än i samband med laglig adop
tion. Ett barn och en summa böra 
icke lämnas av föräldrar till foster
föräldrar endast mot privata förbin
delser och kontrakt — riskerna ha 
ovan framhållits och när svårigheter
na uppstå äro i alla fall förbindelser
na och kontrakten av noll och intet 
vä: de. 

Iden vid adoption blir förhållandet 
ett annat. En sådan kan nämligen 
inte komma till stånd utan domstols 
medgivande. Domstolen har dels att 
pröva att en adoption överhuvudtaget 
är i ill nytta för barnet dels att göra 
sig underrättad om de föreslagna 
adoptivföräldrarnas lämplighet. Är 

det fråga om en adoption, vid vilken 
också skall träffas uppgörelse om en 
summa i ett för allt, ett s. k. veder
lag — ja, då måste domstolens pröv
ning bli dubbelt noggrann. 

Strängt taget strider ju vederlaget 
mot hela adoptionens natur — men 
som ovan framhållits — det gives un
dantagsfall, där det kan vara berät
tigat. Ett barn har t. ex. vistats en 
lång tid hos fosterföräldrar. De kän
na varmt för barnet och vilja gärna 
giva det ett eget barns ställning. De 
ha inga andra inkomster än mannens 
tämligen knappa arbetsförtjänst. Bar
nets mor är slarvig och kan aldrig 
komma att ge barnet ett hem, men 
hon eller fadern har sådan ekonomi, 
att de kunna avsätta en summa, som 
kan bli av betydelse vid barnets fram
tida utbildning. Då är det ju rätt, att 
det kan ordnas så vid adoptionen, att 
denna summa får följa med barnet 
som en slags uppfostringsfond. 

En var, som något sysslat med hit
hörande frågor, skall nogsamt veta, 
hur svårt det är att uppställa några 
undantagslösa regler. Men vad som 
är visst är, att det alltid måste klar
läggas, att för dem, som mottaga ett 
barn, för all framtid, barnet är hu
vudsaken, icke pängarna. 

Och i den delen kunna de, som i 
någon egenskap medverkat till barns 
placering på sådant vis, främst möd
rar, men också barnavårdsnämnder, 
barnavårdsmän och adoptionsdomsto
lar, aldrig vara nog misstänksamma. 
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ser i denna anda finns det ingen 
som reagerar. 

Låtom oss stanna inför detta fe
nomen! Medan upplysta, fackstu-
derade män och kvinnor, när de 
söka plats, framhålla sina meriter, 
utlova de bästa referenser och för
klara sig tacksamma för svar, an
ser sig den enkla och mången gång 
på sitt område rätt okunniga jung
frun kunna med god smak insätta 
annons, däri icke ett ord om egen 
kompetens nämnes, utan däri en
dast ställes fordringar på god lön 
eller bildning och förmögenhet hos 
det blivande herrskapet. 

Exemplen härovan4 äro nämligen 
hämtade direkt ur verkligheten och 
det enda otroliga med dem är att 
i de platssökande hembiträdenas 
plats insatts personer av andra yr
ken. Ty personer med andra yr
ken annonsera aldrig såsom jung
frur. Deras duglighet och bild
ningsgrad skulle bland mycket an
nat även förbjuda dem att förgäta 
livets allmänna fordran: Något for 
något! De förstå, att om en ch'.:f 
länkar dem till sin affär och sålun
da tillförsäkrar dem deras levebroi, 
ordningen med frågorna bör läggas 
så att chefen, som ikläder sig den 
största risken, även bör äga de förs
ta och största garantierna för att 
han för sin affär förvärvat den rät
ta personen. Detta är intet klass
förtryck e. d. utan en sund och av 
erfarenheten skapad norm, för vil
ken alla samhällets arbetare böja 
sig. 

Alla — utom våra jungfrur. När 
de söka plats är det icke de utan 
deras arbetsgivare, fruarna, som 
skola kasta korten på bordet. — Är 
frun vänlig? — Bildad? — Förmö
gen? — Är våningen modern? 
Finns jungfrukammare? — Bad
rum? — Linoleummattor? — Vär
meledning? — Extra hjälp till städ
ning? — Vad betalas i lön? — Vil
ken ledighet utlovas? — Har fa
miljen stora fästligheter? — Ingår i 
platsen uppassning vid bordet? — 
Avtorkning av galoscherna? — Re
ser herrskapet till badort sommar
tid? — Eller utomlands? — Vad 
beräknar frun i så fall i dagtrak
tamente under semestern? O. s. v. 
O. s. v. 

Tänk nu bara om det i stället 
vore fruns man, som på sitt kontor 
satt inför ett dylikt frågeformulär, 
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när den platssökande kontorschefen 
eller maskinskriverskan gjorde ho
nom den äran. Vad skulle han gö
ra? öppna dörren och med den 
svenske skalden säga: 

"Var så god, se passagen är fri!" 
ögonblickligen och utan prutmån. 

Men mannens fru gör icke detta. 
Det har "ingått i hennes medvetan
de (efter krigs- och kristiden) att 
jungfrur skola vara på det där sät
tet. Att det är så ont om dem, så 
att man får lirka och tåla ungefär 
vad som helst, bara för att få en 
dylik sällsynthet i sitt hus. Även 
har hon fått för sig att jungfruns 
sysselsättning, jämförd med varje 
annans, skall vara så tråkig. Ty det 
har skrivits så, och ordet har en 
fruktansvärd makt över tankfen. 

Men det är inte krigs- och kris
tid längre, utan mänskligheten åter
går till sitt normala arbete för le
vebrödet, var och en fullgörande 
sitt värv efter sin bästa förmåga. 
Och jungfruns arbete är betydligt 
mindre tråkigt och ansträngande än 
exempelvis telefonistens och oer
hört mycket mindre ansvarsfullt än 
exempelvis kassörskans, men ändå 
har det inte fallit någon in att pjås-
ka med de många, många unga 
kvinnor, som nu bekläda telefonis
tens eller kassörskans plats. Även 
detta, att jungfruns plats skall va
ra så föraktad, är bara rent non
sens. En duglig, plikttrogen och 
behaglig hjälparinna i ett hem är 
överallt en aktad person, vars ställ
ning och ekonomiska villkor, så 
snart det finns en personlighet 
bakom, som kan uppbära dem, äro 
jämförliga med vilken självförsör
jande kvinnas som helst. Såsom 
hemmets biträde står hon såsom 
sin chefs, d. v. s. såsom husmoderns 
närmaste "man" — en plats som 
ingen gör henne stridig så länge 
hon visar sig kunna sköta den. 

Det föreligger alltså inga ömman
de omständigheter, som kunna med
giva att bland ett folk av arbetare 
på skilda områden, jungfrurna på 
sitt skola ha rätt att förbehålla sig 
några särskilda privilegier eller läg
ga sig till med några sådana later, 
vilka på varje annat område skulle 
vara fullständigt otänkbara. 

Här måste kanske inskjutas an
märkningen att med ovanstående 
av några för tiden typiska annon
ser av hembiträden föranledda re
flexioner icke avses hela kåren .itan 
endast den del av densamma, som 
icke förstår att anställning kräver 
kompetens av den sökande och lön 
i motsvarande grad av den arbets-
givande och ingenting annat. Hur 
det rent personliga förhållandet se
dermera artar sig beror väl här som 
överallt annorstädes på hur arbetet 
fullgöres. 

Slutligen verkar det ganska skä
rande att i våra den stora arbets
bristens dagar se alla dessa kvinn
liga annonser efter lätta platser hos 
ensam person o. d., då i samma 
spalter kunna förekomma familje
försörjares bevekande nödrop efter 
arbete, vad som helst, och ofta mot 
ersättning, blott en utväg kan fin
nas att hålla den hotande nöden 
ute. , 

Undertecknad är helt och fullt av 
den meningen att allt som kan 
främja hembiträdenas ställning så
som klass bör göras, men detta 
skall icke ske på den nu inslagna 
vägen. Måttliga pretentioner är > 
bäst. Och litet samhällelig disci-
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Arbetsstugorna för barn. 

• 

IKEVII G ock INTRESSANT 

Rubriken här ovan skall måhända 
falla mången tungt för bröstet. Man 
vill icke sammanställa barn och arbe
te, utan önskar det sistnämnda ordet 
utbytt mot det ljusare och gladare 
"lek". Men här kan en och var tryggt 
låta farhågorna försvinna — arbetet 
är så lagt, att det, på samma gång det 
bibehåller sin fostrande och dicipli-
nerande karaktär, är lika nöjsamt som 
den roligaste lek. 

Vi försätta oss till Olskroken och 
ställa våra steg till ett stort gult trä
hus, beläget intill Gubbero i vack
raste höstskrud strålande stora träd
gård. "Arbetsstuga" står det över 
dörren. Brokiga rena klutmattor i 
trappan och på golvet i "svalen" till 
andra våningen. Ett propert kök som 
entré och där innanför ett rum med 
två långa bord, där en del småpojkar 
i 7—8 års åldern under ledning av 
den unga förståndarinnan sitta för
djupade i arbete. De minsta knyta 
klädstreck, de äldre fabricera borstar. 
De se upp ett ögonblick, slänga huvu
det till en artig bockning, men dyka 
sedan ivrigt in i arbetet igen. Hur 
upptagna och viktiga de se ut! I 
rummet intill, dit dörrarne stå öppna, 
är snickareverkstaden med något äl
dre gossar och en manlig lärare, samt 
till sist ännu en verkstad, där 13—14. 
åringarne under likaledes manlig led
ning äro sysselsatta med flätning av 
korgar av finare typ. Man kan icke 
taga fel därpå — alla dessa pojkar 
ägna sig med liv och lust åt sitt arbe
te. Med vilken kläm föras icke sågen 
och hyveln, hur vant hanteras icke 
bandkniven, se så flinkt fingrarne flä
ta pilen, hur raskt borstbindarne göra 
sina handgrepp och hur de allra yngsta 
truta med munnen, när de med ivriga, 
men oövade och tafatta händer strä
va med sina garnnystan! 

Och, minns ännu en sak ! Det rå
der intet arbetstvång, de komma all
deles frivilligt alla dessa små, och det 
råder trängsel bland barnen, om vilka 
som skola få lyckan att bli arbetsstu
gans skyddslingar! 

Det är ljust och luftigt i rummen, 
och det vilar över dem trots den myc
ket, mycket enkla inredningen och 
utstyrseln ett gott hems trevnad och 
värme. 

Det är pojkarnes dag i dag, i mor
gon komma flickorna för att sy och 
sticka. Föreståndarinnan, fröken 
Wall, försäkrar leende, att samma en
tusiasm ligger över deras arbete som 
över gossarnes. 

Låt mig lämna en kort redogörelse 
för arbetsstugornas uppkomst och 
verksamhet med särskilt avseende 
fästat vid förhållandena i Göteborg. 

Arbetsstuguidén upprann samtidigt 
i Stockholm och Göteborg i slutet av 
80-talet. I huvudstaden blev profes
sorskan Rexius banbryterskan, i Gö
teborg borgmästarinnan Marie Louise 

plin nödvändig. Om denna ännu är 
minst just bland de hemarbetan le 
kvinnornas led, så är detta de le
dande, de tänkande kvinnornas fel. 
Ty området är rent kvinnligt och 
ansvaret för dess brister faller till
baka på kvinnorna själva. 

Alltså: må vi se till att ett självs
våld, som vore otänkbart på ett 
kontor, inom ett verk eller en fab
rik icke genom fortsatt slapphet i 
ledningen blir status quo inom det 
redan nu minst disciplinerade av 
samhällets alla arbetsområden — i 
våra hem. L. B. 

Svanberg. Båda lyckades vinna in
tresserade medarbetare inom de resp. 
städernas kvinnovärld, och den ena 
arbetsstugan efter den andra kunde 
träda i verksamhet. Idén spreds se
dan ut över hela landet, där nu på 
skilda platser ett stort antal liknande 
företag äro i aktivitet. Den i Göteborg 
under initiativtagarinnans entusias
tiska ledning arbetande föreningen 
skaffade sig sitt första rörelsekapital 
genom bazarer o. d. När verksam
heten kommit i gång, och man kunde 
framvisa utmärkta resultat av den
samma, hade man glädjen mottaga en 
del donationer, som tilläto upprättan
det av nya arbetsstugor — deras an
tal är nu sju. Även stadsfullmäkti
ge giva sitt stöd med två tusen kro
nor årligen till varje stuga. 

Vad var den ursprungliga menin
gen med arbetsstugarna ? Att giva 
barnen undervisning i olika slags 
slöjd, varpå sedan en fortsatt yrkes
utbildning kunde byggas, samt vidare 
att bereda dem en god tillflyktsort 
den tid av dagen, skolan lämnade le 
dig, för att på så sätt draga dem bort 
från gatan och dess skadliga inflytan
de. Själva slöjdundervisningen har i 
den mån folkskolan i ökad utsträck
ning upptagit densamma på sitt sche
ma blivit av mindre betydelse, men 
det ligger dock i detta barnens syssel
sättande på ett för dem roande och 
utvecklande sätt en utomordentligt 
nyttig fostran, som knappast kan vär
desättas högt nog. 

Slutligen bör tilläggas, att de små 
skyddslingarne, hämtade ur de fatti
gaste hemmen alltid undfägnas med 
ett mål god och närande mat, vilket 
givetvis är av stor betydelse för deras 
fysiska utveckling. 

Varje stuga har hand om hundra 
barn, femtio gossar och lika många 
flickor. De båda grupperna komma 
var sin eftermiddag och uppdelas i 
två lag med två timmars arbete. De 
av barnen förfärdigade slöjdalstren 
avyttras på" de årligen i de olika stu
gorna anordnäde försäljningarne. Be
hållningen användes för verksamhe
ten, till vars bestridande sålunda bar
nen själva i någon mån bidraga. 

Varje stuga står under ledning av 
en styrelse, vilken i sin ordning sor
terar under en överstyrelse. Den cen
trala gestalten i verksamheten är allt
jämt borgmästarinnan Svanberg. I 
övrigt återfinner man i förtecknin
gen över styrelseledamöterna ett stort 
antal kända namn inom den krets av 
Göteborgs kvinnovärld som företrä
der de filantropiska intressena. 

Vad man ville önska arbetsstugor
na vore ett rikligare ekonomiskt un
derstöd varigenom deras arbete skul
le underlättas och främjas — det är 
helt enkelt obegripligt huru de med 
sina begränsade inkomster kunna be
strida kostnaderna för verksamheten. 
Det är beundransvärt gjort, men man 
förstår att det icke saknas bekymmer. 

FÄ RS K A  
NYHETER.  

VÄRDEFULLT 
INNEHÅLL 

GÖTEBORGS 
MORGONPOSI 

Den största 
morgontidningen 

John Â. Gahm 
Reseffekt- & Lädervaruaffär. 

och 

Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 
Göteborg. 

Att lära de små barnen känna sin 
gudomliga natur, att giva dem ett 
starkt intryck av denna verklighet, 
det är att lägga grunden till ett sunt 
och lyckligt släkte av män och kvin
nor. 

Må de små barnens liv så formas 
att de kunna bli bättre medborgare 
än ni och jag. Må vi hos dem upp
odla en högre ande av fosterlands
kärlek, en högre andlighet och star
kare känsla av broderlig kärlek. 

Katherine Tingley. 

Avundsvärt och 
efterföljansvärt. 

Av Ann Margret Holmgren. 

. Det är nu 50 år sedan "Kvinde-
lig Laeseforening" stiftades i Kö
penhamn av 72'kvinnor, som insågo 
nyttan och behovet av ökad boklig 
bildning bland kvinnorna. Företa
get började så smått i en liten 
vindsvåning, men växte fort ur den 
ena bostaden efter den andra tills 
den vid sekelskiftet flyttade in i det 
vackra "Dyvekes hus", där den 
rymdes ett tiotal år. 

Redan då fann den besökande 
denna institution idealiskt utrustad. 
Den hade en oförliknelig ordföran
de i fröken Sophie Alberti, som gav 
sig helt åt saken. Den hade en 
hemtrevlig lokal, med sällskapsrum, 
tillfälle till teservering m. m. Man 
tyckte att de 1,300 medlemmarna 
kunde inte önska sig något bättre. 

Emellertid ökades både böckerna 
och medlemmarnas antal med svind
lande fart. Snart var medlemsan
talet uppe i 3,000, och bokhyllorna 
svällde och trängde's. Om inte för
eningens utveckling skulle avstan
na, måste den få större lokal, det 
var tydligt.. 

Högtflygande planer välvdes nu 
bakom Sophie Albertis breda och 
klara panna: Kvindelig Laesefore
ning skulle bygga sitt $get hus, och 
det skulle innehålla inte bara allt 
som önskeligt vore för en läseföre-
ning som sådan, men det skulle 
även rymma ett eget damhotell, en 
egen restaurant m. m. 

Den stora tanken bekämpades 
naturligtvis bittert och energiskt av 
de klentrogna och försiktiga — det 
är ju alla stora tankars vanliga öde. 
Men Sophie Alberti hade tron som 
försätter berg. Och hon hade det 
mod som vill våga något och den 
offervilja som kräves för att ge
nomföra en stor sak. 

Hon fick — ofattligt nog — fler
talet på sin sida, och 1910 flyttade 
Kvindelig Laeseforening in i sitt 
eget härliga hus, beläget Gammel-
mönt i. Ingen kvinnlig läseföre-
ning i hela världen torde äga dess 
make. Det väcker alla utlännin
gars förundran och beundran och 
utgör med skäl danska kvinnors 
stolthet. 

Föreningen växer alltjämt och 
har nu omkring 5,000 medlemmar. 
Boklånens siffror för sista året v nr 
190,474 band, eller i medeltal 677 
band per dag. Vad dessa tal be
tyda, omsatta i andligt värde för 
Köpenhamns kvinnor, kan inte u:>p-
skattas nog högt. Man får en liten 
idé om hur mycket det läses, när 
man hör att t. ex. Selma Lagerlöfs 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
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böcker måste inköpas i mer dn ett 
tjugotal exemplar för att någ'>f" 
lunda räcka till att fylla behovet. 

Och sist men icke minst, vilken 
ovärderlig sammanhållning skîpâ-
inte Kvindelig Laeseforening o and 

kvinnor av alla åldrar, alla politis^a 
färger, alla samhällsgrupper i Här 

mötas de, här trivas de, här Irvf'3 

de alla sina gemensamma intresse 
frågor. Här växa de m. a. o. sa | (1 

man. 
Ingen under att man på 

dagen firade den ordförande o 
den styrelse, som så briljant •t  '1" 
nistrerar den stora institutionen-

Det är med sorg vi tänka ^ 
Sveriges huvudstad äger platt ^ 
som i minsta mån motsvarar Kv 

delig Laeseforening. Det har 1!1 _ 
inte gått upp för oss vad kv<1-11 

verkligen förmå om de sam®3^ 
sluta sig. Och inte heller ha ^ 
l ä r t  o s s  a t t  s k a t t a  v a r k e n  b o ^  
värde eller i det hela ideella 0 

tag nog högt. Det är så nl^'rj 
som tycks oss värdefullare, •va^ . 
kläder, nöjen, prydnadsförem 
hemmet o. s. v. Allt går fÖre 

Möbler, Möbeltyger, Gardirier' 

Gångmattor, Flossamattor-

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet 

KONSTFLITEN, GAMLA HÖGSKOLAS, qötep—^ 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

Ojfentliga^nöjen. 

Stora Teatern 

Tisdag kl. 7.30 Premiär. 

fann ha user. 
Johannes Fenss Landtgreven 

]^fénsbergsteatern. 
Cx«/4*rr kl. r> : Söndag kl. 0: 

Sabinskornas Bortrowande. 
Övriga aftnar kl. 8: 

u-.slten på den gröna on. 
HjJJ\ 3 akter av John Millington Synge. nni&i» - ~ 

-j^sTTeatern. 
Varje afton kl. 8: 

Fjärde Budet. 
BiHighetsmatiné söndag kl. 1,30. 

RAftKEN MARGARETA. 

NYHETER 

i eleganta Wienerblusar 
FRIBERG & ANDERSON 

Kung sportsplatsen 1. Telefon 7235. 

MUXTEATERN 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Halta Lena och vindögda Per.  
Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 
EH PIGA BLAND PIGOR. 

rnLLDDiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

ideella och före den viktiga sam

manhållningen. 
Ett besök i Kvindelig Laesefor

ening imponerar i hög grad och 
.väcker tankar. Kunde det inte ock
så verka som en maning för kraf
tiga svenska kvinnor att ta initia
tivet till något liknande hos oss? 

TANKAR. 

Om du är melankolisk eller ängs
lig eller eljes misstämd, så företag 
dig omedelbart ett allvarligt arbete 
eller, om icke detta låter sig göra, 
bered någon, Söm du med evange
liskt sinne känner såsom din nästa, 
en liten glädje, vilket alltid är dig 
möjligt. Detta är vida ändamåls-
enligare än att, såsom vanligen 
sker, genom njutningar eller för
ströelser söka förjaga dysterhetens 
ande ur sin själ, ty han skall där
vid snart återkomma. Hilty. 

* 

För vår verksamhet är den reso
nans, vi finna, viktigare, än den tro 
v' hava. Tessenow. 

QW . DETALJ ö. Hamng. 31.1 tr 

IN-IABS 
G A R  D I N E R  

stort urval 

Konstnärernas modeller 
och 

konstnärernas hustrur. 
Det är alltid en källa till förvåning 

för konstnärernas hustrur, när de 
märka, hur nyfikna andra kvinnor 
äro med hänsyn till de kvinnliga mo
deller, som sitta för konstnärerna, 
påpekar en författarinna i Saturday 
Review. Hur ofta framställes icke 
efter en blick på en naken skulptur 
eller målning till konstnärernas hust
rur en trevande fråga: — "Är det 
gjort efter levande modell? — Tyc
ker ni om, att kvinnor sitta modell 
för er man utan att ha någonting alls 
på sig?" 

Varför är man inte lika nyfiken 
att få reda på, om t. ex. en läkares 
hustru är svartsjuk på sin mans 
kvinnliga patienter? I själva verket 
avgöres saken i båda fallen och för 
övrigt alltid av hustruns tempera
ment, mannens yrke spelar ingen 
nämnvärd roll. 

Sant är ju, att en konstnärs hust
ru har att räkna med att hennes ma
ke av sitt yrke föres mera och när
mare tillsammans med kvinnor och 
ofta mycket vackra kvinnor än män 
med annan profession. Men detta 
faktum synes dock icke sätta några 
särskilda spår i skilsmässoannalerna. 

Hus-liga scener och uppträden äro 
icke företrädesvis förlagda till atelie-
rerna, kanske äro de tvärtom säll-
syntaie där är annorstädes. 

En konstnärs hustru ställes nästan 
genast ansikte mot ansikte med svart
sjukans problem. 

Problem, som på detta sätt aggres
sivt och utan krus tränga sig på en 
människa, kunna icke makas åt si
dan, ställas på framtiden eller blun
das för, de måste helt enkelt uppta
gas till prövning och lösas, hurudan 
lösningen än må bli. 

Naturligtvis attackeras en konst
närs hustru av svartsjukan. Hennes 
tankar lämnar icke atelieren. Där 
är hennes man på tu man hand tim
me ef'er timme med denna vackra 
modell! Kan han vara kall inför 
hennes skönhet och hon! — Misstron 
och oron växa och hustrun skyndar 
till atelieren för att få visshet, ty 
hällre denna, om också grym, än 
dessa martersnde farhågor. Raskt 
öppnar hon dörren för att — finna 
konstens låga klart brinnande, den 
frisks ste arbetsstämning och en mo
dell, som, fastän hon icke äger ens 
ett fikonalöv att skyla sig med, dock 

med ett frimodigt leende möter hen
nes forskande blick! 

Denna scen kanske utspelas rätt 
så många gånger, men ju mer konst
närens hustru blir förtrogen med 
atelierlivet, desto mera frigör hon 
sig från den fruktan, som svartsju
kan innerst inne är. Hon förstår, att 
en konstnär i modellen icke ser kvin
nan utan endast modellen, att hon ic
ke hör ihop med hans känsloliv, utan 
med hans arbete. Och hon förstår, 
att denna kvinna icke står där för 
nöjet att exponera sin nakna skön
het, utan att det är ett verkligt ar
bete hon utför, ett ansträngande ar
bete för utkomsten. Det är kanske 
i den allmänna meningen inte så på
tagligt nyttigt som att sköta en ma
skin i fabriken eller skura ett golv, 
men för konsten har det dock sin be
tydelse. En kvinnlig modells mora 
kan vara dålig, men den kan också 
vara god, alldeles som hos varje an
nan kvinna. Det vilar — låt oss icke 
glömma det. — en viss tragik över 
hennes liv — hur fruktar hon icke 
den rätt nära liggande dag, då åldern 
skall förstöra dessa vackra linjer, 
som givit henne värde, och för hen
ne obönhörligen stänga dörren till 
ateliererna, slungande henne ut i ett 
annat arbetsliv, för vilket hon icke 
är tränad. 

Ett torggräl. 
Dagen förut hade lingonen kostat 

60 öre litern och i dag begärde bär-
månglerskorna 90 öre. 

— Femtio procents förhöjning 
sedan i går, sade jag, vänd till en 
av dem. Varför har ni höjt priset? 

Hon såg på mig från ovan till 
nedan, runt om och över axeln, 
satte handen mot höften och sade 
ovanifrån, adresserande sig till mig 
och de andra knorrande husmöd-
rarne: 

— Därför att det är lite bär här 
i dag och stor elftenfrågian. Därför 
att inga andra än vi ha lingon att 

levereras â nästan Hvilhen plats som, 
hålst i världen 

genom. 
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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. 
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Handskar .ch Vantar 
Handskkompaniet 
Drottninggatan 42 Tel.15379 

»Gubbens» 
jjTf Gubbens egen Ostron-

I I  k o n s e r v e r  anjovis 

H rekommenderas. Gubbens Kalasbullar II 
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HUGO NORDSTRÖMS 
HANDSKAFFÂR 

ÖSTRA HAMNGATAN 39 

P l a t s e n s  s t ö r s t a  l a g e r .  

V. 
Dagens Nyheter. Billigaste Priser. 

Värj o Husmoder 
bor tillgodogöra sig de fördelar, som ge
nom minskat arbete, hållbar glans och 
därmed följande besparing ernås med 
metallputsmedlet 

{Blixt-Glans 
Ett enda försök övertygar härom I 

sälja. Därför att vi alltså kan ta 
vad vi vill. Är det förstått? 

— Nej, svarade jag, det är inget 
giltigt skäl. Ni har inte betalat 
mer för de här bären än för dem 
ni sålde i går för 60 öre. En af
färsmänniska skall inte hugga för 
sig, hon skall beräkna skälig ersätt
ning för sin förmedling av varuut
bytet. 

Ett bullrande skratt kom mång-
lerskans mäktiga bröstvalv att 
gunga. 

— Skulle man ha hört så galet! 
Man tar väl som det är efterfrågan 
till! Man tar väl det mesta man 
kan få! Den som inte kan betala 
får låta bli att köpa. 

— Jaså, insköt jag, det är er 
princip! Hur tror ni livet skulle 
gestalta sig för er och mig och a'!<>, 
om den principen allmänt praktise
rades? Om ni låge sjuk och «lok
torn komme och kände er på pu-
sen, gnuggade händerna och sa: 
"Åhå! Skönt! Det gäller livet! I 
ofarliga fall tar jag femton kronor, 
men vid en sådan här allvarlig his
toria och när tiden inte medger att 
söka annan läkare, tar jag det mes
ta möjliga för min kunskap — vi 
säja femhundra. Det är inget tvång, 

bästa tvättmedlet 

Gummans Flingor 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

HUR 8 DAG 

vill ni inte betala, så kan ni ju dö." 
— Ja, bästa fru Lingonkvist, eller 
vad ni heter, vad skulle ni då tyc
ka om er princip?? 

Hon stod stum och klippte med 
ögonen, som om det hade blivit 
våldsam oro och uppståndelse i det 
enkla hjärnkontoret bakom. Runt 
om oss hade det samlats folk, som 
alltid när det artar sig till offent
ligt gräl, en poliskask blixtrade i 
närheten, och då det inte är tillåtet 
att ställa till folksamling, vecklade 
jag ihop min tomma torgkasse, 
stack den under armen och vandra
de dädan. Den fundersamma. 

"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift * 

' med gedigen 

och fint kultiverad 
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POSTANSTAL1 ELLER BOKHANDEL! 

lnsändarnes spalt 
Sexualundervisning i skolan. 

Med anledning av en art. under 
ovanstående rubrik i förra numret 
bedes få påpeka, att sådan undervis
ning ett antal år förekommit i Stock
holms folkskolor tack vare lärarinne
förståelse och energiskt framtvingan
de av tid och anslag för saken. 

Bestode läroverkskollegierna av 
kvinnor och vore folkskoleinspektö
rerna kvinnor, så hade nog deras ut
talande varit mindre tveksamt och 
kringgående. 

Gammal lärarinna. 

Vår 

Färgning 
är förstklassig. 
Snabb leverans. 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

En utställning. 

av finare handsydda damunderkläder 
anordnas den ig—25 oktober i fröken 
M. Perssons välkända handarbetssko
la, Vasagatan 17. Vi hänvisa till an
nons i föreliggande n :r. 

r 

v. 

B a r n  k l ä d e r  
kända som de bästa. 

Kungsgatan 45. 

Hjärtats Dualism. 
Paralleller ur saga, dikt och verklighet. 

Av 

Beatrice Zade. 
(2) 

Tnder den tyska litteraturens ri-
aste blomstringstid fick Gleichen-

'^agans problem en poetisk behand-
av ingen mindre än Goethe. 

j ken » sitt skådespel "Stella" 
775) sökte lösa konflikten mellan 

"giftets lagar och ett älskande 
iartas frihet. Styckets konturer 

aro dessa : 

Efte 
ç 1 — 

Cäcil meC^ C'en enk'a> godhjärtade 
lek 1 ''I ^ar ^ernand° gripits av kär-
än . ' ' 611 begåvad, skön och 
na ]aren Un®' ^''cka> Stella, och den-

HA NÅ^ARAR ^ATLS KANS'OR UTAN ATT 
fp. ^°,n a°ing om hans giftermål. 

dött?1'1 ° har °verg'vit hustru och 
skan i rH .^te"a ^ar Pä hans ön-

ern'ighet lämnat sin onkels 

hem, ehuru hon därigenom går mis
te om en stor förmögenhet. Visser
ligen förvånas hon över att den äls
kade icke anhåller om hennes hand 
och undrar varför de icke öppet 
kunna tillhöra varandra inför- värl
den; men hennes kärlek nedtystar 
alla tvivel och finner tusen urskul-
danden för Fernando. 

I en avlägsen landsända ha de 
älskande några år levat i ett fritt, 
ostört kärleksförhållande och där
vid smakat den högsta jordiska säll-
het. Men så har Fernando fått hö
ra, att Cäcilie förlorat sitt lilla ka
pital och drager sig fram i största 
fattigdom. Ånger och samvetskval 
ha gripit honom, och utan ett för
klarande ord till Stella har han rest 
ifrån henne för att uppsöka Cäcilie, 
vid vilken han alltjämt är djupt 
fästad. Då han ej lyckats finna sin 
hustru, har han gått ut i kriget. 

Döden skonar 
Under tiden har Cäcilies dotter, 

Lucie, växt upp till en präktig, lev-
nadsfrisk sjuttonåring. Hon vill 
försöka underlätta moderns bekym
mer genom att taga plats som säll
skapsdam och finner fördelaktig an

ställning hos Stella, vilken allt se
dan Fernandos försvinnande — hen
nes lilla barn hade dött strax där
efter — levat i deras gemensamma 
hem, ensam med sin sorg och sina 
minnen. Cäcilie ledsagar sin dotter 
till henne, och de bägge övergivna 
kvinnorna lära nu känna och älska 
varandra. Vid Fernandos återkomst 
erfara de, att han bedragit dem 
bägge. Cäcilie och Lucie vilja ge
nast avresa, och Fernando ämnar 
följa ^med dem, men kvarhålles i 
sista stund genom sin kärlek till 
Stella, vilken vid upptäckten, att 
hennes älskade har hustru och barn, 
faller i en svår vanmakt. Cäcilie 
skyndar till. Hon blir rörd av den 
olyckliga rivalens lidande, och hen
nes ädla hjärta finner slutligen en 
utväg. 

Hon hänvisar Fernando och Stel
la till Gleichensagan och föreslår 
att i överensstämmelse med den
samma lösa konflikten i deras eget 
liv. "Greve Gleichen kände mänsk
lighet!" utropar hon; "han trodde 
på mänsklighet!" Själv vill Cäcilie 
"av kärlek ge till och med sin kär
lek", hon tilltror sig kraft att kun

na utan klagan avstå Fernando till 
Stella och begär endast att få be
hålla deras tillgivenhet. "Du mås
te bli lycklig", säger hon till sin 
återfunne make. "Jag har min dot
ter och en vän i dig. Vi vilja skil
jas utan att vara skilda. Jag vi1l 
leva fjärran från dig och likväl va
ra vittne till din lycka. Jag vill 
vara din förtrogna; i mitt bröst 
skall du kunna utgjuta fröjd och 
smärta. . . Sålunda tillhör du mig. . . 
Vi älska varandra och taga del i 
varandras öden . . ." Fernando mö
ter i början hennes förslag med 
misstro. "Som skämt vore det allt
för grymt", menar han, "som all
var är det obegripligt". Men slut
ligen antager han den erbjudna 
uppoffringen och omfamnar både 
Cäcilie och Stella, i det han utro
par: "Min! Min!" 

Undertiteln till detta märkvärdi
ga drama är: "Ett skådespel för 
älskande", och hjältinnans namn 
anger, att Swifts beryktade dubbel
kärlek föresvävat diktaren. Den en
gelske satirikern hade ingått ett 
"själsäktenskap" med Esther John
son, en älsklig ung dam, som han 

givit det poetiska namnet Stella. 
De voro lagligt vigda, men levde 
icke som äkta makar tillsammans, 
hade icke ens gemensam bostad, 
och världen visste intet om förhål
landet mellan dem. Samtidigt un
derhöll Swift emellertid en —- lika
ledes platonisk — kärleksförbindel
se med den temperamentfulla "Va
nessa", miss Vanhomrigh. När dub
belspelet upptäcktes, angreps den 
sistnämnda av en häftig feber och 
avled plötsligt. Även Stella blev 
sjuk av sorg och följde snart sin 
rival i graven. 

Men Goethe hade också i sin när
maste vänkrets tillfälle att studera 
utvecklingen av ett levnadsförhål
lande, där en man står mellan tvän-
ne kvinnor, vilka bägge äga hans 
kärlek. Hösten 1772 hade den unge 
advokaten återvänt från Wetzlar 
till Frankfurt a. M. och ibland sin 
systers väninnor lärt känna Johan

na Fahlmer, som kort förut flyttat 
till hans hemstad. Hon var en 
präktig, älskvärd och fint bildad 
kvinna på närmare trettio år, icke 
vacker men fängslande genom and
lig rikedom och ett känsligt gemyt. 

över hennes väsen låg djupt svår
mod, och Goethe torde snart nog 
ha kommit under fund med att an
ledningen därtill hängde samman 
med de personer, som stodo hen
nes hjärta närmast: författaren 
Friedrich (Fritz) Heinrich Jacobi 
och dennes familj. 

Fahimers voro släkt med sysko
nen Jacobi. Dessas mor var Johan
nas betydligt äldre halvsyster; 
själv var hon två år yngre än Fritz 
och kallades i familjen allmänt 
"Täntchen". Åren 1766—70 hade 
hon och hennes mor levat tillsam
mans med Fritz Jacobi och dennes 
hustru, den glada, enkla, hjärtegoda 
Betty, vilka ägde ett lantgods iftvid 
Düsseldorf, Pempelfort. I överens
stämmelse med tidsandan hade Jo
hanna och hennes släktingar slutit 
ett svärmiskt vänskapsförbund, till 
vilket i viss mån även lyrikern 
Georg Jacobi, Fritz' bror, räknades, 
och på Pempelfort samlade sig en 
rad intellektuellt framstående, för 
litteratur, vetenskap och konst 
varmt intresserade personer, vilka 
Fritz Jacobi träffande porträtterat 
i sina romaner. 
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ser i denna anda finns det ingen 
som reagerar. 

Låtom oss stanna inför detta fe
nomen! Medan upplysta, fackstu-
derade män och kvinnor, när de 
söka plats, framhålla sina meriter, 
utlova de bästa referenser och för
klara sig tacksamma för svar, an
ser sig den enkla och mången gång 
på sitt område rätt okunniga jung
frun kunna med god smak insätta 
annons, däri icke ett ord om egen 
kompetens nämnes, utan däri en
dast ställes fordringar på god lön 
eller bildning och förmögenhet hos 
det blivande herrskapet. 

Exemplen härovan4 äro nämligen 
hämtade direkt ur verkligheten och 
det enda otroliga med dem är att 
i de platssökande hembiträdenas 
plats insatts personer av andra yr
ken. Ty personer med andra yr
ken annonsera aldrig såsom jung
frur. Deras duglighet och bild
ningsgrad skulle bland mycket an
nat även förbjuda dem att förgäta 
livets allmänna fordran: Något for 
något! De förstå, att om en ch'.:f 
länkar dem till sin affär och sålun
da tillförsäkrar dem deras levebroi, 
ordningen med frågorna bör läggas 
så att chefen, som ikläder sig den 
största risken, även bör äga de förs
ta och största garantierna för att 
han för sin affär förvärvat den rät
ta personen. Detta är intet klass
förtryck e. d. utan en sund och av 
erfarenheten skapad norm, för vil
ken alla samhällets arbetare böja 
sig. 

Alla — utom våra jungfrur. När 
de söka plats är det icke de utan 
deras arbetsgivare, fruarna, som 
skola kasta korten på bordet. — Är 
frun vänlig? — Bildad? — Förmö
gen? — Är våningen modern? 
Finns jungfrukammare? — Bad
rum? — Linoleummattor? — Vär
meledning? — Extra hjälp till städ
ning? — Vad betalas i lön? — Vil
ken ledighet utlovas? — Har fa
miljen stora fästligheter? — Ingår i 
platsen uppassning vid bordet? — 
Avtorkning av galoscherna? — Re
ser herrskapet till badort sommar
tid? — Eller utomlands? — Vad 
beräknar frun i så fall i dagtrak
tamente under semestern? O. s. v. 
O. s. v. 

Tänk nu bara om det i stället 
vore fruns man, som på sitt kontor 
satt inför ett dylikt frågeformulär, 

•••••••••••••••••••••••••a 
• • 
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Bästa kvalitéer. 
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Lysningspresenter 
alla prislägen. 

ZfC.7bidens£m 
Hovjavelerare 

^ östra Harting. 41. Göteborg. ̂  

när den platssökande kontorschefen 
eller maskinskriverskan gjorde ho
nom den äran. Vad skulle han gö
ra? öppna dörren och med den 
svenske skalden säga: 

"Var så god, se passagen är fri!" 
ögonblickligen och utan prutmån. 

Men mannens fru gör icke detta. 
Det har "ingått i hennes medvetan
de (efter krigs- och kristiden) att 
jungfrur skola vara på det där sät
tet. Att det är så ont om dem, så 
att man får lirka och tåla ungefär 
vad som helst, bara för att få en 
dylik sällsynthet i sitt hus. Även 
har hon fått för sig att jungfruns 
sysselsättning, jämförd med varje 
annans, skall vara så tråkig. Ty det 
har skrivits så, och ordet har en 
fruktansvärd makt över tankfen. 

Men det är inte krigs- och kris
tid längre, utan mänskligheten åter
går till sitt normala arbete för le
vebrödet, var och en fullgörande 
sitt värv efter sin bästa förmåga. 
Och jungfruns arbete är betydligt 
mindre tråkigt och ansträngande än 
exempelvis telefonistens och oer
hört mycket mindre ansvarsfullt än 
exempelvis kassörskans, men ändå 
har det inte fallit någon in att pjås-
ka med de många, många unga 
kvinnor, som nu bekläda telefonis
tens eller kassörskans plats. Även 
detta, att jungfruns plats skall va
ra så föraktad, är bara rent non
sens. En duglig, plikttrogen och 
behaglig hjälparinna i ett hem är 
överallt en aktad person, vars ställ
ning och ekonomiska villkor, så 
snart det finns en personlighet 
bakom, som kan uppbära dem, äro 
jämförliga med vilken självförsör
jande kvinnas som helst. Såsom 
hemmets biträde står hon såsom 
sin chefs, d. v. s. såsom husmoderns 
närmaste "man" — en plats som 
ingen gör henne stridig så länge 
hon visar sig kunna sköta den. 

Det föreligger alltså inga ömman
de omständigheter, som kunna med
giva att bland ett folk av arbetare 
på skilda områden, jungfrurna på 
sitt skola ha rätt att förbehålla sig 
några särskilda privilegier eller läg
ga sig till med några sådana later, 
vilka på varje annat område skulle 
vara fullständigt otänkbara. 

Här måste kanske inskjutas an
märkningen att med ovanstående 
av några för tiden typiska annon
ser av hembiträden föranledda re
flexioner icke avses hela kåren .itan 
endast den del av densamma, som 
icke förstår att anställning kräver 
kompetens av den sökande och lön 
i motsvarande grad av den arbets-
givande och ingenting annat. Hur 
det rent personliga förhållandet se
dermera artar sig beror väl här som 
överallt annorstädes på hur arbetet 
fullgöres. 

Slutligen verkar det ganska skä
rande att i våra den stora arbets
bristens dagar se alla dessa kvinn
liga annonser efter lätta platser hos 
ensam person o. d., då i samma 
spalter kunna förekomma familje
försörjares bevekande nödrop efter 
arbete, vad som helst, och ofta mot 
ersättning, blott en utväg kan fin
nas att hålla den hotande nöden 
ute. , 

Undertecknad är helt och fullt av 
den meningen att allt som kan 
främja hembiträdenas ställning så
som klass bör göras, men detta 
skall icke ske på den nu inslagna 
vägen. Måttliga pretentioner är > 
bäst. Och litet samhällelig disci-
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Arbetsstugorna för barn. 

• 

IKEVII G ock INTRESSANT 

Rubriken här ovan skall måhända 
falla mången tungt för bröstet. Man 
vill icke sammanställa barn och arbe
te, utan önskar det sistnämnda ordet 
utbytt mot det ljusare och gladare 
"lek". Men här kan en och var tryggt 
låta farhågorna försvinna — arbetet 
är så lagt, att det, på samma gång det 
bibehåller sin fostrande och dicipli-
nerande karaktär, är lika nöjsamt som 
den roligaste lek. 

Vi försätta oss till Olskroken och 
ställa våra steg till ett stort gult trä
hus, beläget intill Gubbero i vack
raste höstskrud strålande stora träd
gård. "Arbetsstuga" står det över 
dörren. Brokiga rena klutmattor i 
trappan och på golvet i "svalen" till 
andra våningen. Ett propert kök som 
entré och där innanför ett rum med 
två långa bord, där en del småpojkar 
i 7—8 års åldern under ledning av 
den unga förståndarinnan sitta för
djupade i arbete. De minsta knyta 
klädstreck, de äldre fabricera borstar. 
De se upp ett ögonblick, slänga huvu
det till en artig bockning, men dyka 
sedan ivrigt in i arbetet igen. Hur 
upptagna och viktiga de se ut! I 
rummet intill, dit dörrarne stå öppna, 
är snickareverkstaden med något äl
dre gossar och en manlig lärare, samt 
till sist ännu en verkstad, där 13—14. 
åringarne under likaledes manlig led
ning äro sysselsatta med flätning av 
korgar av finare typ. Man kan icke 
taga fel därpå — alla dessa pojkar 
ägna sig med liv och lust åt sitt arbe
te. Med vilken kläm föras icke sågen 
och hyveln, hur vant hanteras icke 
bandkniven, se så flinkt fingrarne flä
ta pilen, hur raskt borstbindarne göra 
sina handgrepp och hur de allra yngsta 
truta med munnen, när de med ivriga, 
men oövade och tafatta händer strä
va med sina garnnystan! 

Och, minns ännu en sak ! Det rå
der intet arbetstvång, de komma all
deles frivilligt alla dessa små, och det 
råder trängsel bland barnen, om vilka 
som skola få lyckan att bli arbetsstu
gans skyddslingar! 

Det är ljust och luftigt i rummen, 
och det vilar över dem trots den myc
ket, mycket enkla inredningen och 
utstyrseln ett gott hems trevnad och 
värme. 

Det är pojkarnes dag i dag, i mor
gon komma flickorna för att sy och 
sticka. Föreståndarinnan, fröken 
Wall, försäkrar leende, att samma en
tusiasm ligger över deras arbete som 
över gossarnes. 

Låt mig lämna en kort redogörelse 
för arbetsstugornas uppkomst och 
verksamhet med särskilt avseende 
fästat vid förhållandena i Göteborg. 

Arbetsstuguidén upprann samtidigt 
i Stockholm och Göteborg i slutet av 
80-talet. I huvudstaden blev profes
sorskan Rexius banbryterskan, i Gö
teborg borgmästarinnan Marie Louise 

plin nödvändig. Om denna ännu är 
minst just bland de hemarbetan le 
kvinnornas led, så är detta de le
dande, de tänkande kvinnornas fel. 
Ty området är rent kvinnligt och 
ansvaret för dess brister faller till
baka på kvinnorna själva. 

Alltså: må vi se till att ett självs
våld, som vore otänkbart på ett 
kontor, inom ett verk eller en fab
rik icke genom fortsatt slapphet i 
ledningen blir status quo inom det 
redan nu minst disciplinerade av 
samhällets alla arbetsområden — i 
våra hem. L. B. 

Svanberg. Båda lyckades vinna in
tresserade medarbetare inom de resp. 
städernas kvinnovärld, och den ena 
arbetsstugan efter den andra kunde 
träda i verksamhet. Idén spreds se
dan ut över hela landet, där nu på 
skilda platser ett stort antal liknande 
företag äro i aktivitet. Den i Göteborg 
under initiativtagarinnans entusias
tiska ledning arbetande föreningen 
skaffade sig sitt första rörelsekapital 
genom bazarer o. d. När verksam
heten kommit i gång, och man kunde 
framvisa utmärkta resultat av den
samma, hade man glädjen mottaga en 
del donationer, som tilläto upprättan
det av nya arbetsstugor — deras an
tal är nu sju. Även stadsfullmäkti
ge giva sitt stöd med två tusen kro
nor årligen till varje stuga. 

Vad var den ursprungliga menin
gen med arbetsstugarna ? Att giva 
barnen undervisning i olika slags 
slöjd, varpå sedan en fortsatt yrkes
utbildning kunde byggas, samt vidare 
att bereda dem en god tillflyktsort 
den tid av dagen, skolan lämnade le 
dig, för att på så sätt draga dem bort 
från gatan och dess skadliga inflytan
de. Själva slöjdundervisningen har i 
den mån folkskolan i ökad utsträck
ning upptagit densamma på sitt sche
ma blivit av mindre betydelse, men 
det ligger dock i detta barnens syssel
sättande på ett för dem roande och 
utvecklande sätt en utomordentligt 
nyttig fostran, som knappast kan vär
desättas högt nog. 

Slutligen bör tilläggas, att de små 
skyddslingarne, hämtade ur de fatti
gaste hemmen alltid undfägnas med 
ett mål god och närande mat, vilket 
givetvis är av stor betydelse för deras 
fysiska utveckling. 

Varje stuga har hand om hundra 
barn, femtio gossar och lika många 
flickor. De båda grupperna komma 
var sin eftermiddag och uppdelas i 
två lag med två timmars arbete. De 
av barnen förfärdigade slöjdalstren 
avyttras på" de årligen i de olika stu
gorna anordnäde försäljningarne. Be
hållningen användes för verksamhe
ten, till vars bestridande sålunda bar
nen själva i någon mån bidraga. 

Varje stuga står under ledning av 
en styrelse, vilken i sin ordning sor
terar under en överstyrelse. Den cen
trala gestalten i verksamheten är allt
jämt borgmästarinnan Svanberg. I 
övrigt återfinner man i förtecknin
gen över styrelseledamöterna ett stort 
antal kända namn inom den krets av 
Göteborgs kvinnovärld som företrä
der de filantropiska intressena. 

Vad man ville önska arbetsstugor
na vore ett rikligare ekonomiskt un
derstöd varigenom deras arbete skul
le underlättas och främjas — det är 
helt enkelt obegripligt huru de med 
sina begränsade inkomster kunna be
strida kostnaderna för verksamheten. 
Det är beundransvärt gjort, men man 
förstår att det icke saknas bekymmer. 

FÄ RS K A  
NYHETER.  
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GÖTEBORGS 
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Den största 
morgontidningen 

John Â. Gahm 
Reseffekt- & Lädervaruaffär. 

och 

Korsgatan 12 (hörnet av Kyrkogatan) 
Göteborg. 

Att lära de små barnen känna sin 
gudomliga natur, att giva dem ett 
starkt intryck av denna verklighet, 
det är att lägga grunden till ett sunt 
och lyckligt släkte av män och kvin
nor. 

Må de små barnens liv så formas 
att de kunna bli bättre medborgare 
än ni och jag. Må vi hos dem upp
odla en högre ande av fosterlands
kärlek, en högre andlighet och star
kare känsla av broderlig kärlek. 

Katherine Tingley. 

Avundsvärt och 
efterföljansvärt. 

Av Ann Margret Holmgren. 

. Det är nu 50 år sedan "Kvinde-
lig Laeseforening" stiftades i Kö
penhamn av 72'kvinnor, som insågo 
nyttan och behovet av ökad boklig 
bildning bland kvinnorna. Företa
get började så smått i en liten 
vindsvåning, men växte fort ur den 
ena bostaden efter den andra tills 
den vid sekelskiftet flyttade in i det 
vackra "Dyvekes hus", där den 
rymdes ett tiotal år. 

Redan då fann den besökande 
denna institution idealiskt utrustad. 
Den hade en oförliknelig ordföran
de i fröken Sophie Alberti, som gav 
sig helt åt saken. Den hade en 
hemtrevlig lokal, med sällskapsrum, 
tillfälle till teservering m. m. Man 
tyckte att de 1,300 medlemmarna 
kunde inte önska sig något bättre. 

Emellertid ökades både böckerna 
och medlemmarnas antal med svind
lande fart. Snart var medlemsan
talet uppe i 3,000, och bokhyllorna 
svällde och trängde's. Om inte för
eningens utveckling skulle avstan
na, måste den få större lokal, det 
var tydligt.. 

Högtflygande planer välvdes nu 
bakom Sophie Albertis breda och 
klara panna: Kvindelig Laesefore
ning skulle bygga sitt $get hus, och 
det skulle innehålla inte bara allt 
som önskeligt vore för en läseföre-
ning som sådan, men det skulle 
även rymma ett eget damhotell, en 
egen restaurant m. m. 

Den stora tanken bekämpades 
naturligtvis bittert och energiskt av 
de klentrogna och försiktiga — det 
är ju alla stora tankars vanliga öde. 
Men Sophie Alberti hade tron som 
försätter berg. Och hon hade det 
mod som vill våga något och den 
offervilja som kräves för att ge
nomföra en stor sak. 

Hon fick — ofattligt nog — fler
talet på sin sida, och 1910 flyttade 
Kvindelig Laeseforening in i sitt 
eget härliga hus, beläget Gammel-
mönt i. Ingen kvinnlig läseföre-
ning i hela världen torde äga dess 
make. Det väcker alla utlännin
gars förundran och beundran och 
utgör med skäl danska kvinnors 
stolthet. 

Föreningen växer alltjämt och 
har nu omkring 5,000 medlemmar. 
Boklånens siffror för sista året v nr 
190,474 band, eller i medeltal 677 
band per dag. Vad dessa tal be
tyda, omsatta i andligt värde för 
Köpenhamns kvinnor, kan inte u:>p-
skattas nog högt. Man får en liten 
idé om hur mycket det läses, när 
man hör att t. ex. Selma Lagerlöfs 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 
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Kobbs 
Thé 
är alltjämt 

marknadens 
förnämsta 

böcker måste inköpas i mer dn ett 
tjugotal exemplar för att någ'>f" 
lunda räcka till att fylla behovet. 

Och sist men icke minst, vilken 
ovärderlig sammanhållning skîpâ-
inte Kvindelig Laeseforening o and 

kvinnor av alla åldrar, alla politis^a 
färger, alla samhällsgrupper i Här 

mötas de, här trivas de, här Irvf'3 

de alla sina gemensamma intresse 
frågor. Här växa de m. a. o. sa | (1 

man. 
Ingen under att man på 

dagen firade den ordförande o 
den styrelse, som så briljant •t  '1" 
nistrerar den stora institutionen-

Det är med sorg vi tänka ^ 
Sveriges huvudstad äger platt ^ 
som i minsta mån motsvarar Kv 

delig Laeseforening. Det har 1!1 _ 
inte gått upp för oss vad kv<1-11 

verkligen förmå om de sam®3^ 
sluta sig. Och inte heller ha ^ 
l ä r t  o s s  a t t  s k a t t a  v a r k e n  b o ^  
värde eller i det hela ideella 0 

tag nog högt. Det är så nl^'rj 
som tycks oss värdefullare, •va^ . 
kläder, nöjen, prydnadsförem 
hemmet o. s. v. Allt går fÖre 

Möbler, Möbeltyger, Gardirier' 

Gångmattor, Flossamattor-

Allt handgjort, konstnärligt, varaktigt och i förhållande till kvalitet 

KONSTFLITEN, GAMLA HÖGSKOLAS, qötep—^ 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

Ojfentliga^nöjen. 

Stora Teatern 

Tisdag kl. 7.30 Premiär. 

fann ha user. 
Johannes Fenss Landtgreven 

]^fénsbergsteatern. 
Cx«/4*rr kl. r> : Söndag kl. 0: 

Sabinskornas Bortrowande. 
Övriga aftnar kl. 8: 

u-.slten på den gröna on. 
HjJJ\ 3 akter av John Millington Synge. nni&i» - ~ 

-j^sTTeatern. 
Varje afton kl. 8: 

Fjärde Budet. 
BiHighetsmatiné söndag kl. 1,30. 

RAftKEN MARGARETA. 

NYHETER 

i eleganta Wienerblusar 
FRIBERG & ANDERSON 

Kung sportsplatsen 1. Telefon 7235. 

MUXTEATERN 
Varje afton kl. 8 e. m. 

Halta Lena och vindögda Per.  
Söndag två förest, kl. 7 o. 9. 

Söndag kl. 1.30 Mâtiné: 
EH PIGA BLAND PIGOR. 

rnLLDDiun 
Göteborgs största och 
mest populära filmteater 

De förnämsta programmen 
frän världens största film
institut och alltid den mest 
konstnärligt utförda musik 

ideella och före den viktiga sam

manhållningen. 
Ett besök i Kvindelig Laesefor

ening imponerar i hög grad och 
.väcker tankar. Kunde det inte ock
så verka som en maning för kraf
tiga svenska kvinnor att ta initia
tivet till något liknande hos oss? 

TANKAR. 

Om du är melankolisk eller ängs
lig eller eljes misstämd, så företag 
dig omedelbart ett allvarligt arbete 
eller, om icke detta låter sig göra, 
bered någon, Söm du med evange
liskt sinne känner såsom din nästa, 
en liten glädje, vilket alltid är dig 
möjligt. Detta är vida ändamåls-
enligare än att, såsom vanligen 
sker, genom njutningar eller för
ströelser söka förjaga dysterhetens 
ande ur sin själ, ty han skall där
vid snart återkomma. Hilty. 

* 

För vår verksamhet är den reso
nans, vi finna, viktigare, än den tro 
v' hava. Tessenow. 

QW . DETALJ ö. Hamng. 31.1 tr 

IN-IABS 
G A R  D I N E R  

stort urval 

Konstnärernas modeller 
och 

konstnärernas hustrur. 
Det är alltid en källa till förvåning 

för konstnärernas hustrur, när de 
märka, hur nyfikna andra kvinnor 
äro med hänsyn till de kvinnliga mo
deller, som sitta för konstnärerna, 
påpekar en författarinna i Saturday 
Review. Hur ofta framställes icke 
efter en blick på en naken skulptur 
eller målning till konstnärernas hust
rur en trevande fråga: — "Är det 
gjort efter levande modell? — Tyc
ker ni om, att kvinnor sitta modell 
för er man utan att ha någonting alls 
på sig?" 

Varför är man inte lika nyfiken 
att få reda på, om t. ex. en läkares 
hustru är svartsjuk på sin mans 
kvinnliga patienter? I själva verket 
avgöres saken i båda fallen och för 
övrigt alltid av hustruns tempera
ment, mannens yrke spelar ingen 
nämnvärd roll. 

Sant är ju, att en konstnärs hust
ru har att räkna med att hennes ma
ke av sitt yrke föres mera och när
mare tillsammans med kvinnor och 
ofta mycket vackra kvinnor än män 
med annan profession. Men detta 
faktum synes dock icke sätta några 
särskilda spår i skilsmässoannalerna. 

Hus-liga scener och uppträden äro 
icke företrädesvis förlagda till atelie-
rerna, kanske äro de tvärtom säll-
syntaie där är annorstädes. 

En konstnärs hustru ställes nästan 
genast ansikte mot ansikte med svart
sjukans problem. 

Problem, som på detta sätt aggres
sivt och utan krus tränga sig på en 
människa, kunna icke makas åt si
dan, ställas på framtiden eller blun
das för, de måste helt enkelt uppta
gas till prövning och lösas, hurudan 
lösningen än må bli. 

Naturligtvis attackeras en konst
närs hustru av svartsjukan. Hennes 
tankar lämnar icke atelieren. Där 
är hennes man på tu man hand tim
me ef'er timme med denna vackra 
modell! Kan han vara kall inför 
hennes skönhet och hon! — Misstron 
och oron växa och hustrun skyndar 
till atelieren för att få visshet, ty 
hällre denna, om också grym, än 
dessa martersnde farhågor. Raskt 
öppnar hon dörren för att — finna 
konstens låga klart brinnande, den 
frisks ste arbetsstämning och en mo
dell, som, fastän hon icke äger ens 
ett fikonalöv att skyla sig med, dock 

med ett frimodigt leende möter hen
nes forskande blick! 

Denna scen kanske utspelas rätt 
så många gånger, men ju mer konst
närens hustru blir förtrogen med 
atelierlivet, desto mera frigör hon 
sig från den fruktan, som svartsju
kan innerst inne är. Hon förstår, att 
en konstnär i modellen icke ser kvin
nan utan endast modellen, att hon ic
ke hör ihop med hans känsloliv, utan 
med hans arbete. Och hon förstår, 
att denna kvinna icke står där för 
nöjet att exponera sin nakna skön
het, utan att det är ett verkligt ar
bete hon utför, ett ansträngande ar
bete för utkomsten. Det är kanske 
i den allmänna meningen inte så på
tagligt nyttigt som att sköta en ma
skin i fabriken eller skura ett golv, 
men för konsten har det dock sin be
tydelse. En kvinnlig modells mora 
kan vara dålig, men den kan också 
vara god, alldeles som hos varje an
nan kvinna. Det vilar — låt oss icke 
glömma det. — en viss tragik över 
hennes liv — hur fruktar hon icke 
den rätt nära liggande dag, då åldern 
skall förstöra dessa vackra linjer, 
som givit henne värde, och för hen
ne obönhörligen stänga dörren till 
ateliererna, slungande henne ut i ett 
annat arbetsliv, för vilket hon icke 
är tränad. 

Ett torggräl. 
Dagen förut hade lingonen kostat 

60 öre litern och i dag begärde bär-
månglerskorna 90 öre. 

— Femtio procents förhöjning 
sedan i går, sade jag, vänd till en 
av dem. Varför har ni höjt priset? 

Hon såg på mig från ovan till 
nedan, runt om och över axeln, 
satte handen mot höften och sade 
ovanifrån, adresserande sig till mig 
och de andra knorrande husmöd-
rarne: 

— Därför att det är lite bär här 
i dag och stor elftenfrågian. Därför 
att inga andra än vi ha lingon att 

levereras â nästan Hvilhen plats som, 
hålst i världen 

genom. 

rî CLSXt 

B̂lomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN 3/ 
TELEORAMADR.'VASA" CODE V.O.B. TEL. *31+ • '036S 

3/Cedfem av: 

"Tfie. Tlorists'"Telegraph. (Delivery 
Association samt 
351u menspenden-H/erm ittlung, "Berlin, 

C.a A000 blomsteraffärer 
jorden rundt äro anslutna. 

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. 

STÄNDIGT NYTT LAGER av alla sorters 

Handskar .ch Vantar 
Handskkompaniet 
Drottninggatan 42 Tel.15379 

»Gubbens» 
jjTf Gubbens egen Ostron-

I I  k o n s e r v e r  anjovis 

H rekommenderas. Gubbens Kalasbullar II 

f \ 

HUGO NORDSTRÖMS 
HANDSKAFFÂR 

ÖSTRA HAMNGATAN 39 

P l a t s e n s  s t ö r s t a  l a g e r .  

V. 
Dagens Nyheter. Billigaste Priser. 

Värj o Husmoder 
bor tillgodogöra sig de fördelar, som ge
nom minskat arbete, hållbar glans och 
därmed följande besparing ernås med 
metallputsmedlet 

{Blixt-Glans 
Ett enda försök övertygar härom I 

sälja. Därför att vi alltså kan ta 
vad vi vill. Är det förstått? 

— Nej, svarade jag, det är inget 
giltigt skäl. Ni har inte betalat 
mer för de här bären än för dem 
ni sålde i går för 60 öre. En af
färsmänniska skall inte hugga för 
sig, hon skall beräkna skälig ersätt
ning för sin förmedling av varuut
bytet. 

Ett bullrande skratt kom mång-
lerskans mäktiga bröstvalv att 
gunga. 

— Skulle man ha hört så galet! 
Man tar väl som det är efterfrågan 
till! Man tar väl det mesta man 
kan få! Den som inte kan betala 
får låta bli att köpa. 

— Jaså, insköt jag, det är er 
princip! Hur tror ni livet skulle 
gestalta sig för er och mig och a'!<>, 
om den principen allmänt praktise
rades? Om ni låge sjuk och «lok
torn komme och kände er på pu-
sen, gnuggade händerna och sa: 
"Åhå! Skönt! Det gäller livet! I 
ofarliga fall tar jag femton kronor, 
men vid en sådan här allvarlig his
toria och när tiden inte medger att 
söka annan läkare, tar jag det mes
ta möjliga för min kunskap — vi 
säja femhundra. Det är inget tvång, 

bästa tvättmedlet 

Gummans Flingor 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

HUR 8 DAG 

vill ni inte betala, så kan ni ju dö." 
— Ja, bästa fru Lingonkvist, eller 
vad ni heter, vad skulle ni då tyc
ka om er princip?? 

Hon stod stum och klippte med 
ögonen, som om det hade blivit 
våldsam oro och uppståndelse i det 
enkla hjärnkontoret bakom. Runt 
om oss hade det samlats folk, som 
alltid när det artar sig till offent
ligt gräl, en poliskask blixtrade i 
närheten, och då det inte är tillåtet 
att ställa till folksamling, vecklade 
jag ihop min tomma torgkasse, 
stack den under armen och vandra
de dädan. Den fundersamma. 

"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  NÄRMASTE 
POSTANSTAL1 ELLER BOKHANDEL! 

lnsändarnes spalt 
Sexualundervisning i skolan. 

Med anledning av en art. under 
ovanstående rubrik i förra numret 
bedes få påpeka, att sådan undervis
ning ett antal år förekommit i Stock
holms folkskolor tack vare lärarinne
förståelse och energiskt framtvingan
de av tid och anslag för saken. 

Bestode läroverkskollegierna av 
kvinnor och vore folkskoleinspektö
rerna kvinnor, så hade nog deras ut
talande varit mindre tveksamt och 
kringgående. 

Gammal lärarinna. 

Vår 

Färgning 
är förstklassig. 
Snabb leverans. 

Ringströms Kemiska 
Hämtas och hemsändes. Order Telefon 8992 

En utställning. 

av finare handsydda damunderkläder 
anordnas den ig—25 oktober i fröken 
M. Perssons välkända handarbetssko
la, Vasagatan 17. Vi hänvisa till an
nons i föreliggande n :r. 

r 

v. 

B a r n  k l ä d e r  
kända som de bästa. 

Kungsgatan 45. 

Hjärtats Dualism. 
Paralleller ur saga, dikt och verklighet. 

Av 

Beatrice Zade. 
(2) 

Tnder den tyska litteraturens ri-
aste blomstringstid fick Gleichen-

'^agans problem en poetisk behand-
av ingen mindre än Goethe. 

j ken » sitt skådespel "Stella" 
775) sökte lösa konflikten mellan 

"giftets lagar och ett älskande 
iartas frihet. Styckets konturer 

aro dessa : 

Efte 
ç 1 — 

Cäcil meC^ C'en enk'a> godhjärtade 
lek 1 ''I ^ar ^ernand° gripits av kär-
än . ' ' 611 begåvad, skön och 
na ]aren Un®' ^''cka> Stella, och den-

HA NÅ^ARAR ^ATLS KANS'OR UTAN ATT 
fp. ^°,n a°ing om hans giftermål. 

dött?1'1 ° har °verg'vit hustru och 
skan i rH .^te"a ^ar Pä hans ön-

ern'ighet lämnat sin onkels 

hem, ehuru hon därigenom går mis
te om en stor förmögenhet. Visser
ligen förvånas hon över att den äls
kade icke anhåller om hennes hand 
och undrar varför de icke öppet 
kunna tillhöra varandra inför- värl
den; men hennes kärlek nedtystar 
alla tvivel och finner tusen urskul-
danden för Fernando. 

I en avlägsen landsända ha de 
älskande några år levat i ett fritt, 
ostört kärleksförhållande och där
vid smakat den högsta jordiska säll-
het. Men så har Fernando fått hö
ra, att Cäcilie förlorat sitt lilla ka
pital och drager sig fram i största 
fattigdom. Ånger och samvetskval 
ha gripit honom, och utan ett för
klarande ord till Stella har han rest 
ifrån henne för att uppsöka Cäcilie, 
vid vilken han alltjämt är djupt 
fästad. Då han ej lyckats finna sin 
hustru, har han gått ut i kriget. 

Döden skonar 
Under tiden har Cäcilies dotter, 

Lucie, växt upp till en präktig, lev-
nadsfrisk sjuttonåring. Hon vill 
försöka underlätta moderns bekym
mer genom att taga plats som säll
skapsdam och finner fördelaktig an

ställning hos Stella, vilken allt se
dan Fernandos försvinnande — hen
nes lilla barn hade dött strax där
efter — levat i deras gemensamma 
hem, ensam med sin sorg och sina 
minnen. Cäcilie ledsagar sin dotter 
till henne, och de bägge övergivna 
kvinnorna lära nu känna och älska 
varandra. Vid Fernandos återkomst 
erfara de, att han bedragit dem 
bägge. Cäcilie och Lucie vilja ge
nast avresa, och Fernando ämnar 
följa ^med dem, men kvarhålles i 
sista stund genom sin kärlek till 
Stella, vilken vid upptäckten, att 
hennes älskade har hustru och barn, 
faller i en svår vanmakt. Cäcilie 
skyndar till. Hon blir rörd av den 
olyckliga rivalens lidande, och hen
nes ädla hjärta finner slutligen en 
utväg. 

Hon hänvisar Fernando och Stel
la till Gleichensagan och föreslår 
att i överensstämmelse med den
samma lösa konflikten i deras eget 
liv. "Greve Gleichen kände mänsk
lighet!" utropar hon; "han trodde 
på mänsklighet!" Själv vill Cäcilie 
"av kärlek ge till och med sin kär
lek", hon tilltror sig kraft att kun

na utan klagan avstå Fernando till 
Stella och begär endast att få be
hålla deras tillgivenhet. "Du mås
te bli lycklig", säger hon till sin 
återfunne make. "Jag har min dot
ter och en vän i dig. Vi vilja skil
jas utan att vara skilda. Jag vi1l 
leva fjärran från dig och likväl va
ra vittne till din lycka. Jag vill 
vara din förtrogna; i mitt bröst 
skall du kunna utgjuta fröjd och 
smärta. . . Sålunda tillhör du mig. . . 
Vi älska varandra och taga del i 
varandras öden . . ." Fernando mö
ter i början hennes förslag med 
misstro. "Som skämt vore det allt
för grymt", menar han, "som all
var är det obegripligt". Men slut
ligen antager han den erbjudna 
uppoffringen och omfamnar både 
Cäcilie och Stella, i det han utro
par: "Min! Min!" 

Undertiteln till detta märkvärdi
ga drama är: "Ett skådespel för 
älskande", och hjältinnans namn 
anger, att Swifts beryktade dubbel
kärlek föresvävat diktaren. Den en
gelske satirikern hade ingått ett 
"själsäktenskap" med Esther John
son, en älsklig ung dam, som han 

givit det poetiska namnet Stella. 
De voro lagligt vigda, men levde 
icke som äkta makar tillsammans, 
hade icke ens gemensam bostad, 
och världen visste intet om förhål
landet mellan dem. Samtidigt un
derhöll Swift emellertid en —- lika
ledes platonisk — kärleksförbindel
se med den temperamentfulla "Va
nessa", miss Vanhomrigh. När dub
belspelet upptäcktes, angreps den 
sistnämnda av en häftig feber och 
avled plötsligt. Även Stella blev 
sjuk av sorg och följde snart sin 
rival i graven. 

Men Goethe hade också i sin när
maste vänkrets tillfälle att studera 
utvecklingen av ett levnadsförhål
lande, där en man står mellan tvän-
ne kvinnor, vilka bägge äga hans 
kärlek. Hösten 1772 hade den unge 
advokaten återvänt från Wetzlar 
till Frankfurt a. M. och ibland sin 
systers väninnor lärt känna Johan

na Fahlmer, som kort förut flyttat 
till hans hemstad. Hon var en 
präktig, älskvärd och fint bildad 
kvinna på närmare trettio år, icke 
vacker men fängslande genom and
lig rikedom och ett känsligt gemyt. 

över hennes väsen låg djupt svår
mod, och Goethe torde snart nog 
ha kommit under fund med att an
ledningen därtill hängde samman 
med de personer, som stodo hen
nes hjärta närmast: författaren 
Friedrich (Fritz) Heinrich Jacobi 
och dennes familj. 

Fahimers voro släkt med sysko
nen Jacobi. Dessas mor var Johan
nas betydligt äldre halvsyster; 
själv var hon två år yngre än Fritz 
och kallades i familjen allmänt 
"Täntchen". Åren 1766—70 hade 
hon och hennes mor levat tillsam
mans med Fritz Jacobi och dennes 
hustru, den glada, enkla, hjärtegoda 
Betty, vilka ägde ett lantgods iftvid 
Düsseldorf, Pempelfort. I överens
stämmelse med tidsandan hade Jo
hanna och hennes släktingar slutit 
ett svärmiskt vänskapsförbund, till 
vilket i viss mån även lyrikern 
Georg Jacobi, Fritz' bror, räknades, 
och på Pempelfort samlade sig en 
rad intellektuellt framstående, för 
litteratur, vetenskap och konst 
varmt intresserade personer, vilka 
Fritz Jacobi träffande porträtterat 
i sina romaner. 
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Sport" * Promenad-Kängor 

Salongskor 

Stort urval. Moderata priser. 

Hedströms Skoaffär 
Södra Larmgatan 10. 

Carl Gustafsgatan 57. Linnégatan 11. 

> 
Förstklassigt 

DAMSKRÄDDERI 
BESTÄLLNINGAR utföres förstklassigt 

och på kort tid. 
BILLIGASTE PRISER. 

Egna tyger mottagas. 

ANNA KULLBERG, 
^ 14 Östra Larmgatan 14. Tel.l 1148^ 

Det bästa för diskbänken är Z*los 
Zinkputs. Bleckburkar à 40 öre. 

Arbetsdräkten och 

arbetsprestationen. 
Professorn i fysiologi vid univer

sitetet i Berlin Max Rubner har fö
retagit en serie undersökningar rö
rande arbetsprestationens förhål
lande til! arbetsdräkten, och med 
stöd av de gjorda erfarenheterna 
förklarar han att arbetsresultatet 

..lider ett oerhört avbräck pä grund 
av den allmänt förekommande 

•olämpliga arbetsdräkten. 
Det ligger i öppen dag, att en 

kostym, som är obekväm för den 
arbetande och besvärar hans rörel
ser, måste göra arbetsprestationen 

mindre, än vad den eljes skulle bli
vit. Men det är ej på rörligheten 

endast det beror. Även värmeför
hållandena spela en avgörande roll 

i arbetshänseende. Var och en har. 
säkert erfarit, hur ofördelaktigt 

känslan av kyla inverkar vid stilla
sittande anbete. Man erfar icke 

blott ett obehag, som lägger beslag 
på uppmärksamheten, utan man 

stelnar liksom till, arbetar med 

'elsvaror 
Bast! Billigast! 

A.-B. CARL JOHNSSON. 

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

försäljes i J. A. M. A.-B!, Åsen & 
Jordhammars oci Arias mjölkför
säljningslokaler. Tel. 6026, 7071. 

Vinägrons • Bordsenap 
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större svårighet och i långsammare 
takt än vanligt. Stark värme åter
igen verkar prässande, förlamande 
odh man har känslan — jag förmår 

inte arbeta! 

Vid en hudvärme av c:a 32 gra
der känner man sig i bästa arbets

form. Man fryser icke, man svet
tas icke, det råder ett behagligt la
gom. Det gäller att framskaffa det

ta lagom genom att noga anpassa 
klädedräkten efter årstiden och 
temperaturen i den lokal, hemmet 

eller annan plats, där man har sitt 

arbete. 

Om man låter tanken gå till den 

kvinnliga arbetskostymen, måste 
man medgiva att den föga överens

stämmer med den Hubnerska ideal

dräkten. 

De kvinnor torde vara lätt räkna

de, som låta sy särskilda kläder att 
bära under arbetstiden. Man låter 

i stället förfärdiga "bättre" kläd-
ningar att ha under den arbetsledi-

ga tiden, i umgängeslivet eller på 

nöjestillställningar. När de icke 
längre kunna användas för sitt ur

sprungliga ändamål, tagas de i bruk 

under arbetet i hemmet, på konto
ret, ämbetsrummet. I regel fylla 

de icke de för arbetet gällande kra
ven, att vara bekväma, varma, sva
la. Mycket, mycket ofta .verka de 
"på orätt plats". Låt oss i förbi

gående tänka på alla dessa urringa-
de, kortärmade, genomskinliga, ur

tvättade sidenblusar i kalla, dragi-

ga arbetslokaler! 

Det är icke för mycket begärt, 
att den självförsörjande kvinnan 

hedrar det arbete, av vilket hon har 
sin utkomst, med särskilt därför 

sydda praktiska, ändamålsenliga 
kläder. Arbetet spelar ju i hennes 

liv en bra mycket viktigare roll än 
umgänget och nöjestillställningar

na. 

Det skulle aldrig falla en man in 

att slita ut en gammal smoking el

ler frack i vardagslivets id. 

Även. i fråga om kvinnodräkten 

bör den gamla goda satsen "allt på 

sin rätta plats" tillerkännas giltig
het. Vera. 

Nedsatta 7vätt- och Strykningspriser 
tillämpas från och med den 15 dennes. 

T v ä t t a n s t a l t e n  V ä s t k u s t e n  :  
Vegagatan 46. 

Telefon 1443. 

A.  LUNDBLADS 
Begravningsbyrå 

Rekommenderas. 
Kungsgatan 12 Göteborg. 
Telefon 11045,776ank. bostaden. 

Oscar Wilde 
om kvinnan. 

Det enda sätt varpå en kvinna kan 
reformera en man är att plåga honom 
så mycket, att han förlorar varje in

tresse i livet. 
* 

Verklig skönhet upphör, där ett in

tellektuellt uttryck begynner. 

* 

Kvinnor ha egentligen aldrig något 

att säga, men de säga det på ett char

merande sätt. 
* 

När det blir klart för en kvinna, 

att hon förlorat sin mans kärlek, blir 
hon antingen fruktansvärt eländig, 
eller köper hon sig mycket vackra 

hattar, som en annan kvinnas make 

får betala. 

Vem vill hjälpa 
en aktnigsvärd äldre kvinna att få 

behålla sin lilla fosterdotter? Flic
kan kom till henne vid sex veckors 

ålder, sjuk och svag. Genom omsorgs
full, moderlig vård tillfrisknade hon 

och har utvecklats till en rar och duk

tig flicka. Hon är nu sex ar, har 
börjat skolan och är sin gamla foster
moders stora glädje. Men också be
kymmer. Fadern har nämligen rest 

till utlandet från sina förpliktelser. 

Modern vågar ej företa rättsliga åt
gärder, för att icke riskera mista sin 

plats. Den stackars gamla och det 

förtvivlade barnet stå nu inför utsik-

Aluminiumkärlen böra putsas med ZeSas 
Aluminium puts. St. bleckburkar à 45 

öre. 

r 

BLOMMAN VISSNAR. 

Ur fingerleken "Trädgåi dslandef. 

F I N  G E R L E K R R  
för 

Barnkammaren, Kindergarten 
och Småbarnsskolan 

efter Engelsk förebild av 
Ellen och Maria Moberg. 

»Barnaålderns lek är icke meningslös, den har en 
stor och djup betydelse ». 

»Leken är hjärtbladen till människans framtida liv». 
Ur inledningen till Del. I. 

Förlag Esping o. Lundeli, Norrköping 
Två delar à 2:50. 

Begär katalog å Kindergarten-material. 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS.  

Berthaflnderson 
3(orsgatan 15 - Goteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-Kläd-
ningstyger, Gardiner, soU och 
tv ät 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. 

S. GR AHM 
KÖRSNÄR 
14 Haga Kyrkogatan 14 

REKOMMENDERAS 

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. Babyutstyrslars Baby 
klädningar fr. 6 kr. o. Dopklädningar fr. 11:50. 
Serveringsförkläden fr. 4:25 — Serveringsmössor 

Näsdukar och Kragar. 

ten att fattigvården skall skilja dem 

åt. 
30 kr. i mån. har de senaste åren 

betalats för flickan. För detta har 

hon fått allt, mat, kläder och en mo
derlig tillsyn. Vem vill hjälpa till att 
betala hennes underhåll månatligen 

eller med en summa för år eller för 

en gång? 
Kvinnornas Tidning mottager och 

redovisar för eventuella bidrag, samt 
uppgiver adressen till fostermodern. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

KOL VED 

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

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

SPISBRÖD 
från 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Regnkappor, Filtar, Tyger, 
utsäljas billigt direkt från lager. 

| | | | | |n|® u i MNMMMMMMMMHpi 

S .  E r i c s o n s  K l ä d e s t a g e n  
Järntorget 3, Wilsons hus, 
2:dra vån. — Öppet 8—7. 

Värda i tid 
Eder hy med Yvy-tvål, som har en ena
stående utsökt uppfriskande och behaglig 
inverkan på hyn. Ett vackert ansikte är 
alltid beundrat, och detta bevaras längst 

genom ständigt bruk av Yvy-tvål. 
Yvy-tvål säljes i varje affär över hela 

landet. 

Ö s t e r l i n  &  U l r i k s s o n ,  
Kem.-tekn. fabrik, Ystad. 

•  G Y N N A  V Å R A  |  

•  A N N O N S Ö R E S  •  

För Damernas utstyrsel etc. 
I likhet med föregående år utställes 

från och med Fredag till Onsdagen den 
25 dennes från 11—3 och 4—7 finare 
handsydda damunderkläder i olika 
prislägen. 

Som nyhet framhålles en del enklare 
modeller i kombinerad maskinsöm och 
handbroderi, till låga priser. Beställ
ningar av alla slag utföras. 

M. PERSSON, 
Vasagatan 17, 2 tr. vänster i port. 

En bok för småttingarne. 
Esping & Lundelis förlag i Norr

köping har för omnämnande till
s t ä l l t  o s s  e n  b o k ,  " F i n g e r l e k a r  f ö r  
barnkammare, kindergarten och små
skola", efter engelsk förebild utgiv

na av Ellen och Maria Moberg, fö
reståndarinnor för Fröbel-institutet 

i Norrköping. "En bok för småt
tingarne" kom det att stå här ovan. 

Låt oss tillägga: "samt för mödrar 
och uppfostrarinnor i barnkrubbor 
och småskolor." Fingerleken är 

nämligen en lek med mening i, vil
ken vinnes genom medverkan av 

modern eller lärarinnan. Det vac
kert utstyrda häftet, som finnes att 
få i varje bokhandel till ett pris av 
kr. 2:50, ger anvisning på en rad 
roande och förståndsutvecklande le
kar, i vilka händerna ingå som ma

terialet, och sammanhanget klargö-
res genom en täck liten vers. 

Förlaget som specialiserat sig på 
kindergartenmaterial sänder på be

gäran sin katalog häröver till in
tresserade. De däri upptagna in
om den pedagogiska världen så högt 

skattade fröbelska leksakerna äro 
icke blott roande utan även ägna

de att tillfredsställa barnets verk
samhetsbegär och utveckla dess för

stånd. 

Skopalatset 
13 Korsgatan 13. Tel. 5417. 

SKODON, alla slag. 
TOFFLOR - GALOSCHER. 

HÖGST i elegans, styrka och 
goda passformer. 

L Ä G S T  i pris på platsen. 

Johanna var en av kretsens me
delpunkter. Med anspelning på 

Wielands Philaide gav man henne 
namnet Adelaide; man skrev dikter 

till hennes ära och växlade senti

mentala biljetter med henne. Efter 
någon tid tycks emellertid hennes 

förhållande till Fritz Jacobi ha an

tagit en varmare karaktär, än till 
och med de mest "känslosamma" 

umgängesformer kunde förklara 

med en'bart vänskap, om det än 

strängt höll sig inom det passandes 
gränser. Betty, som älskade sin 

man och ifppriktigt höll av Johan
na, var gripen av tidens föreställ

ningar om 'hjärtats kaos ' och ha le 

intet att invända mot de bägge and
ras "ädla" kärlek,. genom vilken 

hon på intet sätt ansåg sitt eget 

äktenskap hotat. Men utomståen

de voro ej lika fördragsamma som 

hon. Onda tungor och förtal in

trängde även i paradiset på Pem

pelfort. Den arma Johanna-Ade
laide iblev sjuk både till kropp och 

själ. och måste år 1770 uppsöka en 
badort. . Efter sitt tillfrisknande 
återvände hon endast för kort tid 

till Düsseldorf och bosatte sig se

dan, som nämnts, i Frankfurt a. M. 
Hennes förhållande till Fritz Jacobi 

blev från den tiden lugnare och 

återtog småningom formen av ren 
vänskap. Men en sorgsen resigna

tion kastade ännu många år ige
nom djupa skuggor över hennes 

liv. Ända till sitt giftermål* stod 

hon i nära förbindelse med vänner
na på Pempelfort. En förtrolig kor

respondens fördes, och allt emellan
åt hälsade man på hos varandra. 

Goethe och Johanna sympatisera

de livligt redan från början och 

blevo snart goda vänner. Han gav 
henne undervisning i engelska och 

delade med henne en mångfald av 

sitt dagliga livs rika intressen. Be

kantskapen med Johanna övervann 

hans mångåriga fördomar mot Ja-
cobis, och genom hennes förmed

ling slöt han nu intim vänskap med 
bägge bröderna och fru Betty. Sär

skilt kände han sig dragen till Fritz, 

besökte honom på den med Lava-
ter och Basedow företagna Rhen-

resan och mottog honom flera gån-

* Johanna Fahimer blev eftep Cornelia 
Goethes död Schlossers andra hustru är 
1778. 

ger hos sig i Frankfurt. Fritz tycks 

helt öppet ha invigt Goethe i sirc 

hjärtas mysterier, och även Johan
na anförtrodde nu den unge dikta

ren sin ömtåliga hemlighet. "Hun 

törs tala med mig am sin Fritz — 
i dag för första gången", skrev 
Goethe efter hemkomsten från 

Rhenresan den 14 augusti 1774- Sä 
hade han av kontrahenterna sjäha 

iått reda på dubbelkärleken i 'lat 

Jacobiska hemmet, och den måste 
ju göra djupt intryck på hans själ, 

vilken just då framför allt satte;; i 

rörelse av erotiska känsloväg' r, 
somliga mäktiga och livsfarliga som 

stormens störtsjöar, andra lätta och 
lekande som aftonvindens krusung 

av vattenytan. 

Före sin personliga bekantskap 

med Jacobi tycks Goethe huvudsak
ligen ha förvånat sig över den in

nerliga vänskapen mellan Betty och 

Johanna, mellan tvänne hjärtan, 
som valt samma föremål för sin 
kärlek. Betty Jacobi hade t. ex. den 

6 november 1773 skrivit till honom: 
"Att Tante* och jag gå vår släta, 

•Johanna Fahlmer. 

raka väg bredvid varandra utan att 

snubbla och huttia, är sant, om än 
alltjämt en gåta för den hedervärde 

doktor Goethe." Men genom de 
öppenhjärtiga samtalen med Fritz 

och Johanna vek all undran för 

övertygelsen, att i sällsynta fall bö

jelsen för samme man kan förena 

tvänne ädla kvinnor i stället för att 

skilja dem åt, att de utan svartsju

ka kunna leva under samma tak el

ler i nära umgänge med varann och 

den älskade. Diktarens fantasi rå
kade i svallning. Han erinrade sig 

Gleichensagan och detaljer ur 

Swifts biografi, tänkte väl också 
på Lessings skådespel "Miss Sara 

Sampson", vilket behandlar ett lik

nande problem, och skrev på myc

ket kort tid våren 1775 sitt "drama 

för älskande". 
Flera framstående Goethekänna-

re anse,** att så gott som uteslu

tande den Jacobiska kretsen stått 
modell vid utarbetandet av "Stella", 

icke endast i fråga om uppslag och 

yttre förhållanden, utan även vad ka

raktärsteckningen beträffar. Onek-

** T. ex. Urlichs, utgivaren arv Goethes 
brev till Johanna iFahlmer. 

ligen har också t. ex. Cäcilie många 

drag av Johanna Fahlmer. Och den
na fick — jämte skaldens obekanta 

korrespondent, den unga grevinnan 
Auguste su Stolberg — framför an

dra vänner noggranna meddelan

den om styckets uppkomst och till

växt, oftast under tydlig förutsätt
ning, att såväl hon själv som Fritz 

Jacobi hyste varmaste intresse för 

detsamma. "Här äro de första 

Stella-arken", skrev Goethe sålun

da i en biljett till Johanna, daterad 

Frankfurt den 6 mars 1775. "Om 
det roar er, så skriv av dem. Med 

er handstil blir detta stycke säkert 

tio gånger så kärt för Fritz." Och 

något senare från Offenbach: "Jag 

visste ju vad 'Stella' skulle bli för 

ert hjärta! . . . 'Stella' tillhör er re
dan och blir under författandet allt

mer er egen. Vilken glädje kom

mer icke Fritz att få!" 

Men däruti misstog sig Goethe. 

Fritz Jacobi blev allt annat än glad 

vid läsningen av det färdiga skåde
spelet, ehuru början vunnit hans 

odelade bifall. Han tycks ha känt 

sig verkligt förolämpad och yttrat 
sig mycket ofördelaktigt om slutet 

K. Kjell mer, 
Damskrädde ri 

& Kappmapr,^n 

Cai'1 Johansgatan 9. Tel. 

Förstklassigt arbete! 
5968, 

DAMER, SEN Hrn ^ 
Champonering med friserins 

f ö r  2 : 7 5  H å r b e h a n d l i n g  f ö r  m i a i e »  
håravfall med elektriska strålar ?c>1 

vibration, 10 gånger 15 kr. R , er 

klädas billgt. Ansiktsbehandiine H !5' 
arbeten, även eget hår omarbeta« 1ÎI 
tas efter tillsägelse. Elever emotta» 

Ami re es Damfrisersalon0
gas  

(Inneh. Anna Smitt). 2:a Långeatan •*> 
Tel. 42259. Närmaste spårvägshållntL 

Värmlandsgatan. "plats; 

Varför plågas med dåligt kaffe ni 
Ni kan få Swalanders kaffe? Butiker Kim' 
17, Korsg. 13, Bazar Alliance. Prova 
i dagl 

°?5TEJOO 
19939 

Lägsta dagspriser. Största urval 
Göteborgs Linoleum'Maçasin 

PETERS, FRANZÉN & Co. 
Kungsportsplatsen 2. 

BREVLÅDA. 
"En självförsörjande". — Få vi be 

om någon veckas betänketid? 

L v. B. — Ni anser, att tidningen 
endast borde innehålla sociala och po-
litiska artiklar, men är det månne ic
ke med den andliga kosten som med 

den lekamliga att ombyte förnöjer? 
Den av eder föreslagna anordningen 

har försökts på andra håll och resul
tatet manar icke till efterföljd. I ett 

fall inträdde tvinsot och död, och vi 

vilja så gärna leva med allt starka

re liv ! 
"G. H", "Scoutflicka" och "M. V. 

— Vi fundera och skola sedan lämna 

brevsvar ! 

Lektioner 
i engelska givas av van språklärarinni. 
Utlänningar (tysk-, fransk- o. engelsktalande, 
kunna erhålla undervisning i svenska(gramm) 
och k nversation). 

S ï g y n  F r y d é n ,  
Erik Dahlbergsgatan 25. Tel. 106.45, 

(Träffas säkrast pr tel. 2—3 e. m 

Skånska Wienerbageriet 
Emy Thorin 

ERIK DAHLBERGSGATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

Allt som hör till ett förstklassigt thebröds-
& wienerbageri. Tel. 6077. Billiga priset. 

Arla Mjölk 
Distribution pd glasflaskor 

Tel. 8578,3699 . 

eller det hela. Det är alldeles tyd
ligt, att han ansåg sig vara person

ligen inblandad i saken, ehuru man 

icke har reda på ordalydelsen 
hans omdöme. Goethes svar var 
så beskaffat, att Jacobi skulle blivit 

"icke ond, utan rasande", om ha" 
fått det. På Johannes bön avsän
des det emellertid aldrig, och Goethe 

skrev ett nytt brev, vari det bl. a. 
heter: "Besinna dig, och än en gång 
ber jag: sänd 'Stella'* tillbaka! 0m 

du visste hur jag älskar henne, jus ' | 

för din skull älskar henne!" 
i alla fall inträdde för längre ti 

misstämning mellan vännerna, 
Jacobi försökte några år senare 

och 

a« 

med underförstådd motsägelse W° 

Goethes skildring i "Stella" göras" 

roman "Woldemar" till en apoW 

för sitt dubbelförhållande till .° 

hanna och Betty. 
Av allt detta framgår, att e 

ofrånkomlig korrelation finnes me 

lan vännerna på Pempelfort 
od11 

Goethes "Stella", och likväl tor* 

det egendomliga dramat ha sin ^ 
lor huvudsakligen i Goethes eg 

hjärta och egna erfarenheter. ^ -
na arbeten äro alltid endast 

livs sammansparade fröjder o ^ 
danden" skrev han just vid den ^ 

då "Stella" närmade sig ^in,^ 

slutning. "Werther", "Götz , ^, 

vigo" äro alla bevisligen i ITieJ^e).e. |  
mindre grad subjektiva bekänn ^ 

uttO1 

.ni'?3 
skrifter, och även Stella ^ 

ker utan tvivel Goethes PerSOpfjtz 

givit själsstämning, om än vännen 
Jacobis hjärteangelägenheter 

själva idéen. ,,\ 
(Forts-' 

: Manuskriptet. 

^ ̂  ̂  ̂  t // 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Hurudana vi äro. 
Selma Lagerlöfs hälsning till Dansk 

Kv. Lseseforening. 
Politik och ungdom. A. D:r Q.r rud 

Bâumer. 
Föräldrar och deras inom äkten

skapet födda barn. 
Tolfternas 30-àrsfest. Av —d tz. 
Slcolreformförslaget. Av Ragnhi d 

Mo-in-Ri u ström. 

Från fjorden. 
Minna Cauer. 
Doris Nelson. 
Vad tänkte han? 
Teaterspalten. 
Hon som väntar på »la grande 

passion». 
Insändarnes spalt. 
Från kvinnovärlden. 
Hjärtats dualism. Av Bea'rice Zade. 
Spår i sanden. Novell av Fr^ga Carl

berg. 

tfNandskrönika 
i sammandrag. 

Det engelska regeringsskiftet och 

nyvalen till parlamentet utgöra allt

jämt brännpunkten för • det utrikes

politiska intresset. 
Bonar Law, som högtidligt korats 

till det konservativa partiets ledare 

har därefter av konungen mottagit 
officiellt uppdrag att bilda regering. 

I det nya kabinettet äro, utom pre
miärministern själv, de mest fram

trädande gestalterna Curzon, som 

kvarstår i egenskap av utrikesminis
ter,samt lord Derby, hittills engelsk 

ambassadör i Paris och känd för sin 
franskvänlighet. 

legeringen är mycket förnäm 

med i det närmaste idel lorder som 

medlemmar, ett icke särskilt gynn
samt förhållande i vår demokratiska 
l ld- ' synnerhet som ingen större po-
iitisk betydenhet synes vara för han

den hos den höga församlingen. 

Högerpressen hälsar kabinettet i 
älskvärda, men icke synnerligen en
tusiastiska ordalag under det att den 

"\riga pressen anslår en skämtsam, 
!oga respektfull ton mot "lord-rege 
ringen". 

^om de närmast liggande arbets-
uPPgifterna för det nya kabinettet 
l ldl premiärministern angivit ordnan-
'et av mellanhavandet med Turkiet 

' imt slutuppgörelsen med Fri staten 
'riand. 

®et konservativa partiet, även kal-

unionist- eller torypartiet, anser 
hava de bästa utsikter i den stun-

ande valstriden. Man har haft tillfäl-
.e konstatera, att det blåser högervind 

ke blott på samhällets höjder utan 
en över låglandet, där den stora 

lassan av folket, enkannerligen ar-
^arebefolkningen, rör sig. 

^eor^e står å sin sida redo 

ra ')ravur och i bästa seg-
6 "mör upptaga kampen med såväl 

n'^r" SOm meC ' c 'e a,K 'ra partierna, 
, 11 '^en ^en radikala vänstern, d. v. P(]uith-liberalernf 
ne. 

' 'e sistnämnd 

hü utsikter i valstriden. Om 
gern i f„_, . 

i,], \ orlsattmngen kommer att 
feei"ingsparti väntar den därför 

att i det nya parlamentet möta arbe-
tarne som den starkaste motstånda

ren, det egentliga oppositionspartiet. 
Inom alla de politiska lägren ger 

sig en v'ss oro tillkänna med hän

syn till de kvinnliga väljarnes ställ
ningstagande. Vallängderna uppta

ga icke mindre än nio millioner 

kvinnliga väljare. Nu är frågan: hu
ru komma de att dela upp sig på de 

olika partierna? 
Det engelska regeringsskiftet har 

väckt tillfredsställelse i Frankrike 

och en däremot svarande förstäm

ning i Tyskland. Man väntar en 
fördjupning av den fransk-engelska 

vänskapen med därav följande för
sämring av Tysklands redan förut 

förtvivlade läge. Detta land går 
även den. franska pressen medger det 
— till mötes en fruktansvärd nöd

vinter med ytterligare undernäring 

av det så eftertryckligt svältfödda 

folket, hungerrevolter och inre oro. 
Äran och välsignelsen härav bliva i 

så fall Frankrikes. 
Det allmänna nödläget i Tyskland 

synes hava framkallat större politisk 

enighet på ansvarigt håll. Den vän

tade sprängningen av det block, var
på regeringen stöder sig, har utebli
vit. Krisen, föranledd av nienings-

skilj ak tigheter i viktiga inrepolitiska 
frågor mellan koalitionspartierna, är 

alltjämt för handen men avgörandet 

har uppskjutits till en lämpligare tid

punkt. 
Frankrikes finansiella läge är långt 

ifrån det bästa. Man kräver att sto

ra besparingar skola göras i fråga 
om förvaltningen. Även den fransks 

valutan sjunker, icke i samma svind

lande tempo som den tyska men ihär

digt och väl även oroväckande. 
Orientkonferensen, som skall ord

na den turkiska frågan, kommer att 

sammanträda i Lausanne i medio av 

november. 

Selma Lagerlöfs 
hälsning 

till 50-årsjubiléet i Dansk Kvin-

delig Lceseforening. 

Illa man trivs i ett hem 
där ej Marta sysslar vid spisen 
ordnar och hjälper och styr, 
ty livet måste dock levas. 
Gärna leds man också, 
där Maria ej sitter på tröskeln, 
drömmande över en bok 
eller tydande eviga gåtor. 
Bäst man sig känner till mods, 
varest båda systrarna sämjas. 
Mitt i en jäktande värld, 
då skapas en ljuvelig fristad. 

Föräldrar och deras inom 
äktenskapet födda barn. 

Hur den nya lagen reglerar deras förhållande till varandra. 

lat 

Hurudana 

vi äro. 
Beska kryddor. 

Vi tycka om att giva i solskenet 

odh att emottaga i skuggan. 
/. Petit-Senn. 

Människan, liten i sig själv, bly

ges över sin ringhet, arbetar att 

förstoras och förökas genom sina 
titlar, i sin egendom, i sin fåfänga, 
och likväl, hon må förstora sig hur 
mycket hon vill så behövs det blott 

döden för att krossa henne. Men 
hon tänker icke därpå och under 

len oändliga tillväxt hon, förvillad 
av sin fåfänga, tycker sig undergå 

tänker hon aldrig på att mäta si 
med den likkista, vilken dock en 
gång ensam blir hennes rätta mått
stock. V- de Bossuet. 

Det finns alltid fullt upp med 

människor, som vilja hjälpa för
hoppningsfulla unga personer, vilka 

kunna hjälpa sig själva; men behö
vande familjefäder komma alltid 

olägligt. A. Kielland. 

Det är med våra fel som med vå

ra naglar, vi klippa dem tid efter 
annan, men småningom växa de 

åter till. Thaïes Bernhard. 

När vi göra våra passioner mot
stånd, så sker det oftare fö>r det att 

de äro svaga än för det att vi äro 

starka. F. de la Rochefoucauld. 

Många människor anse, att dyg

den består i ånger över fel, snarare 

än i undvikande av desamma. 
G. Lichtenberg. 

Jag fruktar mycket, att vårt lilla 

jordklot torde vara världsalltets 
dårhus- F. V. A. de Voltaire. 

rna, och arbetar-

da anses hava synner-

Yi äro alltid tacksamma för de 

tjänster som någon — ämnar göra 

oss. 7. Petit-Senn. 

Kommer paddan till välde, sä 

pöser hon. Erik XIV 

"När jag får överflöd, säger dit, 
"då vill jag trösta och hugsvala de 

olyckliga." — Vad jag beklagar dig! 
Du kommer alidrig att hugsvala dem. 

Kinesiskt ordspråk. 

I allmänhet göra människorna 

orätt, när de äro i den belägenhe

ten att de kunna göra det. 
Aristoteles. 

Vi äro mycket benägna att bruka 

glasögon för att se andras fel i stäl
let för speglar, varuti vi kunde 

granska våra egna. Seneca. 

Guldkalven är en mäktig gud; 
gentemot honom våga vi icke för

klara oss för ateister. 
5". Schandoxph. 

En smula godhet mellan män
niska och människa är bättre än 

all kärlek till mänskligheten. 
Dehmel. 

Lagstiftningen har, tidigare, icke 
på något ingående sätt sysslat med 
det rättsliga förhållandet mellan för

äldrar och deras inom äktenskapet 
födda barn, utan nöjt sig med en del 

bestämmelser, i vilka förutsättes för
äldrarnas skyldighet att uppfostra 
barnen samt att försörja dem tills de 

blivit i stånd att själva övertaga den
na omsorg. Den år 1920 utfärdade 
nya giftermålsbalken behandlar däre

mot ganska detaljerat föräldrarnas 
och barnens ömsesidiga skyldigheter 
och rättigheter. Det ligger i sakens 

natur, att det är särskilt barnens in
tressen, som värnas och tillgodoses. 

De nya lagarne känna icke till de 

gamla för nutida uppfattning stötan
de beteckningarna "äkta" och "oäkta 
barn", utan använda i stället å ena 

sidan "Äktenskapliga barn", "barn av 
äktenskaplig börd" samt å den andra 
sidan "utomäktenskapliga barn", 

"barn utom äktenskap". 
Äktenskaplig börd har ett barn, om 

det avlats inom äktenskapet, sålunda 
även om det födes efter det att äk

tenskapet genom s. k. återgång för
klarats ogiltigt eller upplösts genom 

skilsmässa eller mannens död, samt 
vidare om det, avlat före äktenska
pet, dock födes inom detta eller legi

timeras genom att föräldrarna efter 
dess födelse ingå giftermål med var

andra. 

I fråga om den äktenskapliga bör

den möter oss en egendomlighet. Den
na förutsättes alltid föreligga, om 
modern vid barnets födelse är gift 

eller varit det vid tiden för barnets 
avlelse. Hennes make gäller, tills 

motsatsen lagligen styrkts, som bar

nets fader, detta även i sådana fall, 
där de båda makarne i åratal levat 

åtskilda, han t. ex. i Amerika och 
hon i Sverige, utan att de därunder 

sammanträffat. Hennes barn skrives, 
även om hon själv protesterar däre

mot och anger annan fader, som 

den bortavarande makens äkta av-

komling. 

Lagens förutsättning om den äkta 
mannens självskrivna faderskap kan 

undanröjas allenast genom rättegång 
och domstolsutslag. De som kunna 
väcka talan härutinnan äro endast 
mannen själv samt, i händelse av hans 
död, de arvingar som tillsammans 
med eller näst efter det ifrågavaran

de barnet äro berättigade till arv ef
ter honom. Slutligen äger även bar
net talerätt, men däremot icke mo

dern. 

Dessa bestämmelser i fråga om fa

derskapet kunna ju innebära en o-
rättvisa, men det blir dock alltid i 
ett försvinnande fåtal undantagsfall. 

Lagen har tagit denna risk av hän
syn till barnet, i vars intresse det ju 

ligger att genast vid inträdet i livet 

få en lagfäst ställning. Rätt att be
strida faderskapet tillerkännes ju ä-
ven den, som anser sig hava behov 

därav, vadan nödig rättfärdighet kan 

anses uppfylld. 

Barn i äktenskap få faderns släkt
namn samt stå under föräldrarnas 

vårdnad tills det fyllt 21 år eller dess

förinnan ingått äktenskap. Föräld
rarna äro pliktiga att sörja för bar
nets person och att giva det sorgfäl-

lig uppfostran samt äro skyldiga till
se, att barnet erhåller uppehälle och 

utbildning efter vad med hänsyn till 
deras egna villkor och de tillgångar 
barnet eventuellt äger ävensom bar
nets anlag må finnas tillbörligt. 

Är hemmet välsituerat och barnet 

begåvat, har det sålunda rätt att er
hålla en högre utbildning än det mi
nimum gällande skolförfattningar 

stipulera. 

Föräldrarnas underhållsskyldighet 

kvarstår tills barnet fått denna ut
bildning. I intet fall upphör den förl
än barnet fyllt 16 år. I kostnaden 

tage en var av föräldrarna del efter 
sin förmåga. Är barnet, sedan det 
nått den ålder, att dess rätt till under
håll upphört, på grund av sjukdom 
eller liknande orsak ur stånd att själv 
försörja sig, äro föräldrarna skyldiga 
att — i mån av sin förmåga — giva 

det skäligt underhåll. 

Här bör kanske inryckas en upp

lysning att om make har under sin 
vårdnad barn i tidigare gifte eller 

utom äktenskap, är andre maken, så 
länge äktenskapet består, skyldig att 
efter förmåga bidraga till styvbarnets 

underhåll. 

Föräldrarna skola öva uppsikt över 
barnet. Detta innebär, dels tuktorätt, 

befogenhet att för barnets fostran 
aga detsamma, dock inom rimliga 

gränser och med hänsyn taget till 
dess ålder, dels skyldighet att över
vaka barnet utåt, så att det icke gör 

skada, begår straffbara handlingar 
o. d. Intill dess barnet fyllt 15 år 
äro föräldrarna ersättningsskyldiga 
för dess skadegörande handlingar. 

Därefter inträder i regel personlig 

ansvarighet. 

Till vårdnaden hör även befogen

het att bestämma över barnets ar
betskraft och att för dess räkning 
träffa arbetsavtal. Detta gäller intill 
dess barnet fyllt 16 år. Kan det se

dan självt försörja sig äger det rätt 
att på egen hand träffa sådant avtal. 

Fadern är i regel barnets förmyn

dare. Detta innebär emellertid en

dast rätt att vårda barnets ekono
miska angelägenheter och att före
träda det utåt i förmögenhetsrätts-

ligt hänseende. 

Rätten att bestämma över barnets 

personliga förhållanden tillkommer i 
alldeles samma utsträckning båda för
äldrarna, vilka därvid skola handla 

"i samråd med varandra". 

(Detta sammanhänger med den 
likställdhet som den nya giftermåls

balken tillerkänner hustrun.) 

Prenumerationspris : 
. 1/2 år Kr. 3: 75. V« är Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI, GÖTEBORG, 1921 

kan frånkännas rätt till andel i vård

naden. 
Rätt till del i vårdnaden kan vida

re fråntagas den ene av föräldrarna 

eller båda vid fall av lastbart lever
ne, däri även dryckenskap inbegri
pen. Vårdnaden överlämnas då till 

den ene av föräldrarna, eller om bå
da underkännas, till en särskilt för
ordnad förmyndare. Bestämmelse 

härom träffas av rätten på ansökan 
av någon av makarna eller på an
mälan av allmän åklagare eller bar

navårdsnämnd. 
Leva föräldrarna på grund av 

söndring åtskilda, har rätten att på 
ansökan av endera avgöra vil
ken av dem som skall hava vård

naden av barnen eller huru 
dessa skola fördelas mellan föräld
rarna. Hänsyn tages därvid alltid i 

första hand till barnets bästa samt 
därefter till föräldrarnas därom i 

enighet framställda önskningar. Bär 
endera av makarna huvudsakligen 
skuld till söndringen har den andra 

företrädesrätt till vårdnaden. 
Vid återgång av äktenskap eller 

dess upplösning genom skilsmässa 
tillämpar rätten samma synpunkter 
då den avgör åt vilkendera av de 
skilda makarna barnen skok anför
tros. Fader eller moder som är skild 
från vårdnaden av barnen har rätt 
till umgänge med dem, så vida ej sär

skilda omständigheter göra detta o-
lämpligt. Är den andra ej nöjd med 
vad som i detta fall bestämmes av 

vårdnadsinnehavaren, kan han vädja 

till rätten. 
Hittills har talats endast om för

äldrarnas skyldigheter mot barnen. 
Lagen innehåller även en passus, en 
enda, om barnens skyldigheter gent 

emot föräldrarna. Barnet (vilken be
nämning i lagtexten även användes 

om den vuxna personen) är i mån 
av sin förmåga underhållsskyldigt 
gent .emot fader eller moder, som 

på grund av sjukdom eller annan dy
lik orsak är urståndsatt att själv för
sörja sig. Det stipuleras, att under

hållet skall vara "skäligt". 
Någon underhållsskyldighet mot 

svärföräldrar vet däremot lagen icke 

av. 

Skulle de båda föräldrarna vara 
av olika mening, och den ene maken 
i en viktig fråga genomdriver sin 
vilja i strid mot den andres mening, 
lämnar emellertid icke lagen denne 
sistnämnde något medel att vinna 
rättelse, såvida icke ett grovt miss
bruk eller grov försummelse vid 
vårdnadens handhavande föreligger, 
i vilket fall den skyldige av domstol 

Tolfternas 
30-årsfest. 

Stockholmsbrev från —d —z. 

När jag i våras genomgick pro
tokollen över "Tolfternas" — före
ningen för kvinnor från skilda ar
betsområden — verksamhet under 
de gångna trettio åren, hjälptes jag 
i mitt arbete av fröken Betty 
Hirsch, en inom Stockholms socia
la arbetsvärld känd och älskad kvin

na. 
Hon talade då med glad förhopp

ning om den fest, som skulle kom
ma att äga rum i oktober för att 
celebrera de trettio åren, och vid 
vilken Ellen Key, Tolfternas själ 
och livgivare, bl. a. skulle komma 
att tala. Nyligen ägde också festen 
rum, men det blev en stilla afton, 
åt vilken Ellen Keys vita hjässa och 
varma ord gåvo en underbar ve
modig stämning. Vemodig, därför 
att hon på grund av fröken Hirschs 
svåra sjukdom (beslutit att göra den 
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