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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
(Inneh. A. HÄRSTRÖM) 

KUNGSGATAN 45 TELEFON G831 

Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

Lär Eder maskinskrivning 

REMINGTON 
den mest använda skrivmaskinen 

REMINGTON INSTITDTET 
V .  H a m n g a t a n  1 9 .  T e l .  4 2  2 1  

(zlegarifa S^/xzlIar 
i cd/a prislägen. 

Arkadens Modemagasin 
telefon 17133 

Kostnadsfri platsförmedling. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan^ Göteborg« 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflanellep. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvlta Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

B I L L I G A  P R I S E R .  

Olkännagivande. 
Härmed tillkännagives att Hildur Sandegrens Mode- och Kort-

varuaffär, Kungsgatan 10, den 1 okt. flyttar till Haga, Skolgatan n:r 6, 
nära Allén, ocli har jag äran rekommendera mig i välvilliga kunders hågkomst. 

Högaktningsfullt 

Hildur Smidegren. 

skulle vara varken för tidigt eller 
för sent. Så gick jag fem timmar 
med henne en dag för att nå rätt 
klockslag, från 5 till 10. Ocli så — 
— otvivelaktigt skulle allt gått bril
jant, det ®ade nu också alla, men nu 
hade hon tröttnat på en, som inte 
kunde få det avgörande ordet över 
läpparna. Jag fick min åttonde 
korg. 

Nu allra senast friade jag åter 
"mitt emellan" för tidigt och för 
sent men i alla avseenden efter nog
grannaste beräkning. Allt var kal
kylerat, tid, rum och sätt . Hon såg 
vänligt på mig, sade att hon tyvärr 
inte kunde bli min hustru, men att 
som en äldre, nej kanske var det 
yngre syster . . . 

—• Tack så förskräckligt mycket, 
sade jag, men jag har åtta sådana 
systrar förut. Det tog hon som en 
oförskämdhet och ropade på bror sin 
som är fotboll-center-forward och 
vars mästerskap jag undgick genom 
min snabbhet och trappans skarpa' 
brant. 

Kan nu "Våra Kvinnor", redak
tionen eller någon av läsekretsen, ge 
ett gott och vänligt och ärligt råd. 
När iskall man fria? Och så ett svar 
till, på denna fråga: kan det nu vara 
bra och hyggligt att så där hålla oss 
herrar på spettet, ovissa om utgån
gen? Varför kan ej kvinnan hissa 

Bergmans Enkas 
välsmakande och sköra Delikatess-

och Couvert-brödsorter rekommenderas. 
Sälj es i välsorterade Speceriaffärer. 

GARDINSTÅNGER 
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exempelvis en helt liten vit flagga 
när hon är färdig att kapitulera. Det 
hela skulle bli så mycket enklare och 
trevligare och mindre upprörande. 

Och tänk på tidsvinsten, nu för ti
den, när time is money mera än nå
gonsin förr. 

Jag väntar på svar och förbliver 
alltjämt Redaktionens trofaste beun
drare. 

Manne Malmquisth. 
"Våra Kvinnors" redaktion låter, 

fortfarande efter berömt mönster, 
artikeln åtföljas av några vänliga 
och upplysande ord: Vi ha ej velat 
undertrycka detta "rop av förtviv
lan" i "Herrarnas spalt". Red. hyser 
för :sin del en misstanke, att det där 
av hr M. M. åberopade exemplaret 
av "helt liten vit flagga" i själva 
verket brukar hissas, men att det fin
nes otaliga herrar som fullkomligt 
sakna blick för den saken, och som 
göra sin bekännelse antingen före det 
flaggan kommit upp, — om den nu 
alls kommer, eller ock efter det den 
åter nedtagits. I övrigt låta vi den 
alltid aktuella frågan gå vidare till 
var läsekrets som säkerligen åtmin
stone med goda råd skola förbarma 
sig över den hårt prövade insända
ren. 

Efter att ha genomgått 

DIREKTRIS- och TILLSKÄRAREKURS 
i Köpenhamn har undertecknad öppnat Atelje 

I  K A P P -  D R Ä K T -  o c h  K L Ä D S Ö M N A D  
Tillskärning och provning utföres för de 
Damer, som själva önska sy sina kläder. 

Fru Lisa Krantz. 
Vadmansgatan 4. Göteborg, Tel. 8151. 
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57 Kungsgat 

A.-Bol. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. Göteborg. 

Vitvaru- & 
Brud utstyrselsafitär 

BARN- & BABYKLÄDER 

RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon 5107 

Fr. o. m. 

M å n d a g en  den  15  ds .  

stor 

SPECIALFÖRSÄLJNING 

av 

D A M V Ä S K O R  
Priserna 
e n o r m t  
b i l l i g a  

HERM. MEETHS A.-B 

Uppmuntra kvinnlig 
företagsamhet! 

En ny ateljé i kapp-, dräkt- och 
klädsömnad har öppnats av Fru Lisa 
Krauts, Vadmansgatan 4, härstädes. 
Fru K. går så väl rustad till sitt 
värv som man gör, när man äger stor 
naturlig fallenhet för ett arbete och 
därtill skaffat sig en grundlig ut
bildning för en ledande ställning där-
inom. Det sistnämnda är en verklig 
tillfredsställelse att notera, kanske 
därför att överlägsen yrkesskicklig
het på detta område icke är så all
mänt förekommande. En man går 
med ett gott tyg till sin skräddare 
och är viss om en kostym, som skall 
fullt tillfredsställa honom. Ha vi 
kvinnor samma skönt trygga känsla 
när vi gå till vår sömmerska? Ha 
vi inte snarare förnimmelsen av att 
spela hasard? Det kan bli en allde
les förtjusande klädning, men den 
han också bli sådan att vi, sedan vi 
en eller två gånger tagit oss bedröv
liga ut och vantrivts i den, packa 
ner den i en pappkartong och med 
en uppriktig suck av lättnad skicka 
den ^ som present till en avlägsen 
släkting långt ute på landet. Dessa 
malheurer skola icke förekomma, när 
de damer, som träda i spetsen för 
syateljéerna, allmänt lika grundligt 
fackutbilda sig som de manliga kol
legerna. Fru Krantz synes hava 
gjort det, vilket berättigar till en re
kommendation av hennes företag. En 
nyhet inom branschen är, att atelie-
ren lämnar handräckning med till

skärning och provning åt dem, 
önska sy sina. klädningar själva. 

.14 

som 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Fröknarne Hildur Åberg och Olga 
Rubenson öppna inom den närmaste 
tiden manufaktur affär i huset n:r 
47 Drottninggatan. De båda damer
na, vilka härmed vågat det alltid 
kraft och mod krävande företaget att 
etablera sig, ha under en följd av år 
intagit betrodda ställningar i firman 
Lagerstedt & C:o härstädes och med
föra därifrån grundliga insikter i 
allt vad som hör till manufaktur-
branschen. För varje nytt företag 
finns det något som heter "port-
gångsföre", de med själva starten 
förenade omkostnaderna och svårig
heterna. Att ge ett handtag just då, 
det är det som det gäller! Sedan, när 
ett företag kommit i gång, går det 
av sig självt. Låt oss överallt där 
vi kunna, hjälpa kvinnlig företag
samhet! 

* 

F röken Hildur Sandegrens väl
kända mode- och kortvaruaffär har 
i dagarne flyttats från Kungsgatan 
10, där den drivits i tolv år, till 
Skolgatan 6, vilket härmed påpekas 
för hennes kundkrets, som vi hoppas 
alltjämt skall utvidgas. 

Småbröd och Kakor samt 
Långedragsbröd 

säljes varje lördag i 
Smör- och Ostaffären Bazar Alliance N:r 60 
Butiken är vid ingången från Bazar-
gatan mitt emot Lax- och Konserv

affären N:r 55. 
Tel. 4570 till begge butikerna. 

A. MAGNUSSON. 

Li BBtoborg «g* 
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Lorenshergsgatan N:o 7. 

Parti ock 

Att tala till andra är natur, att 
höra på andra är bildning. 

Aila som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Ångbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 
' •••Hllli l iuiiiniii i i i i i i i i i i i i i i i i i ,M,. . , , , , , , , , , ,  

En trevlig historia. 
Lärarinnan i första förberedande 

har givit sina små elever i uppdrag 
att berätta var sin trevliga historia. 
När turen kommer till lilla Aina re
ser sig denna upp och säger: 

—• Jag förstår inte detta! Jag 
tycker inte att jag alls sytt mig nå
got nytt i år, och ändå fick jag i dag 
en stor räkning från sömmerskan. 

Lärarinnan (överraskad): — Men 
vad menar lilla Aina! Inte var det 
någon trevlig historia. 

Lilla Aina: — Men så sade mam
ma till pappa härom dagen. Och då 
sade pappa: det var en trevlig hi
storia ! 

Köp Ed ra S kodon 
dar Ni får största urval 1 

varor, lägsta priser, näm]jgeil 

10 Södra Larmgatan 10 
Linnégatan 11. Kari Gustafen ^ 

M ö b1er Vaekra och 
solida stil 

Gripsholms SSmui'odell.r 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

L. J. LARSSONS SNICKERI AFFÄR 
TeleL 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

brevlåda. 
Medlem av föreningen „Kym 

barnen mot deras mödrar". yj fgr 

neka icke att Ert opus kan ha sina 
synpunkter, som äro värda beaktan
de. Men vad skolflickornas däri p|. 
talade efterhängsenhet efter skolgos
sarna äger för samband med kvinno
friden ha vi däremot ganska svårt att. 
förstå. Även är den märkliga för
ening, varav Ni så stolt skriver Er 
som medlem, oss, dess bättre, full
ständigt obekant. 

Oviss. Så går beslutsamhetens 
friska hy i eftertankens kranka blek
het över! 

Utan namn. Vi ha mottagit edert 
massupprop till pressen att icke in
föra humbugsannonser, men Kvin
nornas Tidning är orätt adressat — 
någon humbugsannons har ännu al
drig synts i dess spalter och kommer 
icke heller dit framdeles. Så mor
ska är vi! 

PATENTERADE 

H A V R E G R Y N  
Spara tid. — FÄRDIGKOKTA på 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

hat mot dig. Han har svurit att dö
da dig — och han håller ord! Om 
du skall leva, får han lov att dö. 
Men det är intet göra för dig. Det 
vore synd om dig, Paul. Men om 
svarta Julia är det inte synd. Där
för — då det måste ske! — så gör 
jag det för dig. Då du läser detta, 
är det redan över. — Och tro inte 
att det är av groll mot dig, som jag 
går. Dig har jag att tacka för all 
den lycka jag känt i livet. "Men 
det döda måste rödjas undan för att 
där skall bli rum för det levande." 
— Fråga bara baronen. Du tillhör 
det levande, och det gör väl också 
hon, — den andra. Men om hon 
också är tusen gånger bättre än jag, 
— älska dig mer än jag, den stac
kars Julia, kan hon inte. Det vet 
du också, Paul! — Jag hatar henne 
inte mer, ty du håller henne kär. 
Och emedan hon är din lycka, så 
skall du också få njuta din lycka 
hela livet igenom. — Var nu inte 
ledsen för mig, Ser du, sedan jag 
lärt känna dig, så kunde jag inte mer 
gå tillbaka i mitt förra liv. Och när 
du tänker på mig, Paul, — väl säl
lan men ändå emellanåt, icke sant? 

— då 'skall du inte behöva skämmas, 
för iatt du en gång haft mig kär. —• 
Ku är det tid. Vid kvarnarne fin
ner du mig — och honom. Jag väl
signar dig. 

Hon som hette svarta Julia." 
Medan Paul läste, bredde sig en 

slöja för hans ögon, och bokstäverna 
tycktes dansa och röras samman. En 
rasande smärta sammansnörde hans 
strupe, så att han icke kunde få 
fram ett ord till svar på Pothoffs 
frågor. Han slog händerna för an
siktet och snyftade i hjälplös smärta 
över något underbart skönt, vars 
skönhet han nu först fattade, och som 
var ohjälpligt förlorat. Han kände 
icke, att Pothoff drog brevet ur hans 
hand, han såg icke, att bakom dörren, 
som värden lämnat öppen, även an
dra från Rosenhof stodo i lyssnande 
spänning, och att baronen över Pot
hoffs axel läste Julias brev. 

Alla de lyckostunder Julia skänkt 
honom stego upp för Pauls inre ögon. 
Nu var hon död för honom, hade dö
ende slitit den kedja, i vilken han 
hjälplös vred sig! Han hade obarm
härtigt förskjutit henne för en annan 
— och hon dog för honom! — Han 

begrep sammanhanget tydligt. 
Schack ville för evigt förstumma 
honom emedan han upptäckt hem
ligheten om hans dubbelliv. För 
detta ändamål hade han lockat Paul 
till det öde stället. Men Julia va
kade, och Julia dog för att rädda 
honom, dog och dödade, för att åter
vinna åt honom frihet och hem. —-
Hade han verkligen en gång i fari-
seiskt högmod sett ned på den arma, 
förirrade, som aldrig ägt en from le
dare på rätta vägen? Nu växte hon 
uppåt över honom till en storhet, för 
vilken både han och Lisa måste böja 
sig i stoftet. Men väldigt över den 
djupa skam han kände, växte i ho
nom en skarp smärta över att en så 
stor själfens och kroppens skönhet 
förintats. — Var hon då verkligen 
förintad? Fanns ingen räddning? — 
Han for upp. "Till kvarnarne!" 

Men en skarp stämma, som ljöd 
upp genom det öppna fönstret, av
skar varje förhoppning. 

På gården framför huset stod Sa-
biner-Lotta med tiggarbarnet på ar
men, i en tät krets av åhörare. Hen
nes ögon gnistrade. Hennes'nedhän

gande underläpp skälvde. Den gälla 
rösten ljöd långt bort. Hon hade 
varit med! Själv sett med egna 
ögon, när hon tidigt på morgonen 
var på väg ut att tigga; hade sprun
git efter en hop folk som rände mot 
kvarnarne, ivriga, upprörda. Vid 
järngallret nedanför kvarnen hade de 
fiskat, upp två stycken! En stor, 
grov karl med svart hår — Sabiner-
Lotta kände honom från Pothoffs 
källare —- och ett kvinnfolk. 

"—' och kvinnspersonen, Pothoff, 
var ingen annan än eran Julia! All
deles tydligt kände jag igen henne. 
En sönderslagen båt drev också om
kring där nere. — Och så körde de 
dem till bårhuset. — Döda? — 
Ja, visst var de döda, Som sten! 
Hur skulle de kunna vara annat? 
Vid kvarnarne? Och nu ska' de ut
ställas, så man får veta, vem de är. 
Ni får gå dit, Pothoff, och ge' be
sked. — Och jag går med. Jag går 
också med!" 

(Forts.). 
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'TZ^ktillàtes gärna om "Kvin-
Ls Tidning", med hela namnet 

"" utsatt, angives som källan. 

innehåll. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
En mor. 'Dikt av Euth Bogren. 
Den falska kyrkogården. Av Anna 

Lenah Elgström. 
yrkesvalet. Av Gunnel Holzhausen. 
Hålla de manliga männen på att för-

svinna? Av Julie Gram. 
Varför? Av En man. 
Medansvarig eller icke? Av Tinni. 
"Herrspalten." Svar av Lena. 
Tigern. Novell av T. Hamm. 
Naturkänsla. Av Adar. 
Får inte en skurgumma åka 1 egen 

automobil? Två svar. 
"Lätt plats" — "ioo kronor i ersätt= 

ning...." Av Kagna Peters. 
Pensionärshem. Av Plume. 
Telefonisternas julafton. 
När musiken spelar. Av Crayon. 
Kraftuttrycket. Av Opponent. 
1 Rosenhof. Roman av Luise Westkirch. 

Vtlandshröniha 
i sammandrag. 

Tyska regeringen har genom den 
mycket omtvistade, men dock slutli
gen av riksdagen antagna s. k. full
maktslagen utrustats med en i viss 
grad diktatorisk makt på det mili
tära, finansiella, ekonomiska och so
ciala området och kan nu med större 
kraft än förut ägna sig åt uppredan
det av det kaos de inrikespolitiska 
förhållandena utgöra. Det är väldi-
ga uppgifter regeringen står inför: 
en ny stabil valuta skall upprättas, 
livsmedelsbristen avhjälpas, varu
priserna hållas nere, den stigande 

revolter tenderande inre oron 
dämpas, medel utfinnas mot den 
växande arbetslösheten. 

Den monarkistiska rörelsen i 
ayern framträder allt mera öppet, 

a t starkare och samlar .sig omkring 
Pnns Rnpprecht, i vilken man ser 
aßdets snart blivande konung. 

amtidigt härmed vinner iden röda 
ProPagandan allt större terräng i 

Sen' ^en tyska kommuniströrel-
ns huvudkvarter. 

T, 6 nati°nalistiska kretsarne krä-
a t regeringsdiktaturen skall av-

att # aV 611 m^tärdiktatur med mod 
8va °rSätta d«t vacklande och allt 

gare socialdemokratiska partiet 
Y«' Politiska spelet. 

i t . . ]  ,'Se™ n^S°t hak om kulisserna 
iiw ! an ^ Frankrike oroas man 

göra 
over d -i uiUdo in< 
i 6 ^ c^£'a ^nköp tyskarne gö 

halv J'u-1 aV och koppar, en 
Hill / 10n bomulll^alar och för 17 
®ad! arS k°PPar under sept, må-

^ant °Cl1 k'°PPar inSa som 

11 Will , Väsentligt sätt i ammu-

^Hönska n^en! ^an måste 
°ctt „j. railsniännen växande oro 

j Rolösa nätter! 

i%W6Ståndsfrågan h,ar Belgien 

das 611 P^an' som «kall 
av skadeståndskommis-

Va®ker 0cr" v^en utlovar en 
^kland \ ^imn Edström från 
Pressen 6 r'l^^as av den franska 

heller SXd Mi" sanS»i''ist- Ej 
Plan. 

^ f a l l e r f i  a n t a ® l i g e n  i c k e  s a m -
6 dess intressen. Den 

synes gilla denna 

engelska pressen ropar ett "giv akt" 
med anledning av den förestående 
konkursrealisationen av de i Huhr 
hopade järnförråden. Komma dessa 
för vrakpris i den franska och bel
giska industriens händer, kan den 
engelska stålindustrien med visshet 
vänta en mördande konkurrens. 

En framstående tysk vetenskaps
man, som intervjuats i skadestånds-
frågan rörande möjligheten för 
Tyskland att kämpa sig igenom de 
hårda tider, som väntas, svarade på 
följande betecknande sätt: 

"Allt beror på, om Frankrike be
traktar Tyskland som en värphöna, 
vilken skall lägga guldägg eller som 
en höna, vilken man ämnar koka 
soppa på." 

Den engelska regeringen har hän
derna fulla med svårlösta inre frå
gor: arbetslösheten påkallar enorma 
och dyrbara nödhjälpsarbeten samt 
en omfattande emigration för att 
avleda det ständigt växande befolk
ningsöverskottet. Den jordbrukan
de befolkningen begär spannmåls
tullar ,enär den eljes måste upphöra 
med sädesodlingen och utlägga den 
areal, som nu ligger under plogen 
till betesmarker. Stadsarbetarne äro 
emellertid avgjorda motståndare till 
tullskydd, och det antages att hela 
den kvinnliga väljarekåren delar 
denna synpunkt, vilken betingas av 
konsumentintresset att livsmedlen 
icke fördyras. 

En schism har inträtt emellan 
Frankrike och Schweiz därigenom 
att det förstnämnda landet, brytande 
mot traktaten av 1815, förklarat att 
den franska tullgränsen mot Schweiz 
skall sammanfalla med den politi
ska. Det franska arondissementet 
G-ex med en befolkning av 20,000 
personer, vilket hittills, i överens
stämmelse med traktaten, icke haft 
tullskydd mot Schweiz får nu ett så
dant. Genève förlorar därigenom 
det givande uppland som det haft i 
Gex. Schweiz kräver att frågan 
skall avgöras av internationella 
domstolen i Haag, men Schweiz är 
ett av de små landen i världen och 
Frankrike svarar nej. 

Man har, som synes, besvärligt 
över allt i denna jämmerdal, som 
med litet god vilja människorna 
emellan skulle kunna vara ett para

dis. 

MAXIMER 
av La Rochefoucauld. 

Det finnes få ting, som i och för 
sig äro omöjliga — det är snarare 
energien än möjligheten att utföra 

dem som saknas. 
* 

Nyhetens charme är för kärleken 
detsamma som doften är för frukten. 
Kärleken får av den en glans, som 
snart försvinner och aldrig återkom

mer. 
* 

Det finns onda människor, som 
skulle vara mindre farliga, om deras 

natur saknade allt gott. 

* 

Yi lämna gärna dem, som tråka 
ut oss, men vi kunna icke förmå oss 

att lämna dem, som vi tråka ut. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6:—. *12 år Kr. 3: 50 V* år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1923. 

EN MOR.  
Ho Ruth Bogren. 

Jag såg en gång en mor och hennes son — 

den tavlan ofta för mitt minne står. 

Ett leende så ljust och underbart 

gled öuer hennes fina anletsdrag 

då längtande små händer sträcktes upp 

mot henne, som i sanning uar en mor. 

/ kärlek glänste hennes ögon då : 

"JVIin son, min glädje, uad skaff du uäf bli? — 

En ädel man, om jag är vis och stark. — 

Vad frön finns där uäl dolda inom dig? 

Båd ros och tistel, därom är jag viss. — 

Skal! du bli stark och fin, skall du bli ren 

och segrande igenom Iiuet gå? 

Skaf! du ha kraft att motstå frestelsen, 

att krossa draken som spyr gift och död? — 

Ja, om jag kämpar med ditt bättre jag, 

om jag dig lär att smida soärd och sköld 

au härdat stål, då segrar du tiff slut. 

S ka!I i deaf et, hjärtats uita gud 

bli stjärnan, som ska fl lysa dunkel stig? 

Så sant jag kärlek har och uill ditt uäl, 

så sant ditt hjärtas ljus skall leda dig, 

ty från den första stund du tänka kan 

din blick jag uända vill emot dess glans, 

liksom jag uänder mig mot ljuset nu 

i bön att sådan må min kärlek bli: 

helt fri från tanke på min egen ro, 

så djup och uis, så alluarsam och stor, 

att blott Hllfaders kärlek till sin uärld 

kan stråla med en mäktigare glans. 

Först då jag värdig är att kallas MOR." -—• 

Och gossen log, bleu sen helt alluarsam, 

som om han känt de alluarsordens makt; 

hans djupblå stjärneögon strålade 

m o t  h e n n e ,  s o m  i  s a n n i n g  u a r  e n  m o r .  

Den falsKa Kyrkogården. 
Av Anna Lenah Elgström. 

Författarinnan fru Anna Lenah Elg-

ström-Collijn, som nyligen besökt Göte

borg för att för en huvudstadstidning 

skildra stämningar och händelser från ut

ställningens sista dagar, berättar här ne

dan, på begäran, för Kvinnornas Tidnings 

läsekrets om sitt livligaste intryck från 

den vita, nu redan tillslutna, men dock 

ännu ej åt glömskan helt förvunna sago

staden. 

Fru Elgström skriver: 

Det finns platser där man känner 
att det borde hända något, platser, 
som redan i sig själva på något sätt 
äro äventyr. En sådan var Göte
borgsutställningen, då jag strax in
nan stängning, dagen for första gån
gen besökte den, en övergiven ekande 
labyrint, där man först kände sig nä
stan kusligt trist. Det var dock gan
ska sällsamt och förtjusande, fann 
jag inom kort, att så där ha den till 
sitt nästan uteslutande förfogande. 
De människor vilka — tvivelsutan — 

befunno sig inom den, försvunno i 
de stora ytorna och förlorade sig 
bland mängden av utställningsföre
mål —• somliga bokstavligen och för 
alltid, antar jag, fast jag inte hört 
något sådant. (Däremot har jag 
hört att det hänt att folk kommit 
ner från berg- och dalbanan utan 
huvud . . .). I detta trygga tillstånd 
(jag menar osynlig) kunde man strö
va omkring och fantisera hop de 
äventyr, som skulle passat så bra 
att hända i dessa omgivningar, att 
de säkert också inträffat, fast de, 
liksom katastrofen på nöjesfältet, av 
opportunitetskäl förtigits. 

Vilken förtjusande scen för idyl
ler stod t. ex. inte obegagnad bakom 
Minneshallen. Gång på gång har jag 
varit där och aldrig sett en männi
ska på den lilla gröna gården med 
dess mosaikgolv och dess air att va
ra en liten, förlorad renässansträd
gård, där Paolo och Francesca kun

nat viska till varandra mellan lager
träd och vita pelare. 

Högre ståndsavdelningens fil av 
gamla, bleknande herrgårdsrum 
skulle däremot passat bäst som ram 
kring en spökhistoria. Sådana äro 
ju alltid förknippade med vissa rum 
eller vissa föremål. Tänk om till
hörande spöken på det sättet blivit 
nödsakade att följa med hit till ut
ställningen och sedan vilsekomna ir
rat omkring à la spöket i Canterville 
och viskat sina blodiga familjehem
ligheter i örat på totalt ointresserade 
utställningsvaktmästäre ! 

En tredje underbar liten plats var 
den falska kyrkogården utanför me
deltidskapellet. Under dess höga träd 
var man så långt borta från nutid 
och storstad. Bullret utifrån hejda
des av de höga, vita murarna med 
derais pelargångar, där man kunde 
vandra likt en mediterande munk 
och se de gula löven sakta falla över 
det tjocka gräset mellan vittrade 
gravstenar. Ut i grådunklet föll en 
smal ljusstrimma från den eviga 
lampan framför altaret inne i kapel
let. Likt ett smalt svärd skar det 
kryptans mörker; en .korstols snide
rier, en madonnas blåa mantel glim
made till i tusenårig prakt, en gnista 
träffade altaret av koppar — från 
Bergmans konstgjuteri i Stockholm. 

Se där, nu är det där igen, det 
vaga intrycket man hade hela tiden 
av att något där ändå var på tok. 
Kapellet var den kyrkliga utställ
ningens pärla — en pärlas, pärla allt
så — en liten vrå av intensiv stäm
ning, åstadkommen av den pietets
fulla kunskapen hos en arkeolog, isom 
också är diktare. Det har hänt att 
katoliker, som kommit dit in, knä
böjt för madonnabilden som i en rik
tig kyrka. Ja, någon har framkastat 
den tanken att både kapellet och kyr
kogården även efter utställningens 
slut skulle upprätthållas — en liten 
vrå helgad åt andakt och tystnad, ett 

memento mori i storstadslivet. Dess 
upphovsman har alltså nästan åstad
kommit att göra det omöjliga möj
ligt. Yi glömde nästan att — hur 
äkta de enskilda föremålen än äro — 
det hela var ändå bara illusion, pas
tisch, teater. Nästan, sade jag, inte 
alldeles. Ty något strävade som sagt 
ändå emot. • Historien om katoliker
na hjälpte inte. Stackare, tänkte 
man, bara helt medlidsamt, stackars 
naiva, tro'sivrare, som narrats att till
bedja ett tomt skrin i ett oinvigt ka
pell. Det kändes nästan lika stötan
de .som det skulle verkat att finna en 
sörjande på knä vid någon av de tom
ma gravarnia utanför. Tänk om entu
siasterna för dess vidmakthållande 
skulle få genom sin idé och några 
hundrade år härefter någon naiv 
själ, narrad av gravarnas namn och 
vapen, verkligen skulle hålla andakt 
vid den i den tron att han stod vid en 
släktings viloställe. Åtminstone är 
jag säker på att femhundra år här
efter kommer Birger Jarl att anses 
ligga i den tomma kista en annan 
högt begåvad estet designerat åt ho
nom vid stadshuset i Stockholm. 
Även mot den maskeraden har ju 
dock röster höjts — röster inspirera
de av den envisa, sunda känsla, som 
säger att en kyrkogård med tomma 
gravar och ett kapell som icke är in
vigt, är något nästan ändå värre än 
sacrilege — är en smaklöshet. 

På det sättet blir den falska kyr
kogården en liten läxa om vem som 
i fråga om livets allvarligaste och 
djupaste förhållanden har den värdi
gaste instinkten — esteten, som av 
dekorativa hänsyn bygger monument 
över tomma gravar, eller de, som 
inte vilja veta av mer än en enda 
tom grav — den kvinnorna funno på 
påskdagsmorgonen ! 

Sannerligen, jag tycker att herrar
na av den förra typen nästan vore 
värda att inte få någon egen grav 
utan allihop läggas i Birger Jarls. 

Yrkesvalet. 
Diskussion i Svenska Kvinnors Medborgar förbund, Stockholmsavdeln. 

Av Gunnel Holzhausen. 

En av de svåraste och mest aktu
ella kvinnofrågorna för närvarande, 
är de unga flickornas yrkesval. 
Konkurrensen är stor inom alla om
råden, det råder trängsel på alla ba
nor. Då härigenom målet för de 
ungas utbildning i olika yrken vi
sar osäkerhet i fråga om en definitiv 
utkomst efter lärotidens slut, blir 
följden den, att fordringarna på ut
bildningen drivas i höjden, och blott 
ett fåtal erhålla platser. De övriga 
måste söka sig in på andra banor och 
kunna se tillbaka på förspilld tid 
och bortkastade lärpängar. 

I allmänhet äga de unga och deras 
målsmän för liten kännedom om 
framtidsutsikterna på det arbetsge-
bit som väljes; sakna ofta exakta 
uppgifter på krav och villkor, löne
förmåner och befordringsmöjlighe-
ter. Man går på måfå igenom kur
ser och tager examina utan att göra 
sig reda för vad man egentligen 

åsyftar; och så gå åren, tid, pängar 
och krafter vedervågas, för att man 
sedan kanske hamnar i ett arbete, 
vars fordringar och villkor icke stå 
i rimlig proportion med studietiden, 
som föregått. 

Yad som från början alltså måste 
framhållas, är behovet av målmed
vetenhet hos den som är i tillfälle att 
välja levnadsbana. 

I Frankrike har man redan år 
1921 inrättat en byrå, vars uppgift 
är att stå till tjänst med exakta upp
lysningar om arbetsutsikterna inom 
officiella institutioner, undervis
ningsväsendet o. d., inom lantbru
ket, affärsvärlden etc. Även Tysk
land har arbetat i samma riktning, 
och nu visar sig även i vårt land be
hovet av en liknande rådfrågnings-
anstalt. 

Tills vidare får man vara glad att 
yrkesfrågan kommit på dagordnin
gen. I våras blev frågan aktuell till 



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

S K A N D I N A V I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1/2 2—1h3, övriga 
tider efter avtal. 

Tandl. Svea Leffle r. 
f Spec. Åkta Porslinsfyllningar. 
Viktoriag. 8. Tel. 8958. Hard, utom lörd. 1—2. 

följd av översvämning på skolköks-
och folkskolelärarinneseminarierna, 
och Svenska Kvinnors Medborgar-
förbund dryftade saken, ehuru ej 
något möte kom till stånd. 

Nu, emellertid, började Medbor-
garförbundet sin höstkampanj med 
att utlysa ett offentligt diskussions
möte om yrkesvalet oc'h inbjöd en del 
kända namn till diskussionsinlägg. 
Mötet, som hölls i K. F. U. K:s hör
sal, inleddes av skolköksinspektrisen 
fröken Gertrud Bergström. 

Hon betonade från början, att man 
inte kunde vänta sig en mängd märk
värdiga, nya uppslag till yrken för 
kvinnor, utan vad som för närv. 
kunde uträttas vore att påpassligt 
taga till vara de möjligheter, som 
redan existera och utnyttja dessa ef
ter bästa förmåga. Frågan lyder 
icke längre: "Vilket yrke passar mig 
bäst?" utan: "Var kan jag vinna mitt 
levebröd?" 

Överproduktionen vid seminarier
na var en typisk bild av nutidsläget. 
Förra läsåret funnos 176 sökande 
till Södra seminariets 30 platser, där
av 78 studenter. Liknande siffror 
hämtades från de övriga seminarier
na och från handarbetskurserna, 

Läkarbanan är överfylld och mån
ga med. kand. söka sig in på tandlä-
karyrket, där ännu någon ljusning 
skönjes tack vare reglering av tand
vården i skolorna, klinikerna etc. 

I post, järnväg och telegraf är det 
Överbefolkat, och staten måste reg
lera tillgången på arbetskraft. Un
der krigstiden måste ett stort antal 
telegrafistplatser besättas extra. 
Följden är, att nu gå 184 lediga. 

Kontorsarbetet inskränkes på 
grund av de dåliga konjunkturerna 
och arbetskraften bjudes till under
pris. Därtill kommer, att en del 
gifta ej ha råd att avstå sina plat
ser, utan måste behålla dem till hem
mets utkomst. 

Nu voro vi inne på hemfrågan och 
det husliga arbetet, talarinnans eget 
gebit. Hon ansåg, att inom detta 
fält var det dock lättast att nu för
tjäna det dagliga brödet. Arbetar
klassen sökte sig nog hellre till fa
briker och kontor, men medelklassen 
tycktes mera benägen för husligt ar
bete. Det vore önskvärt, om detta 
arbete kunde göras mera lockande. 
Om lönerna reglerades i likhet med 
annat arbete, om anseendet höjdes på 
detta område, som dock är mera 
mångskiftande, och där dugligheten 
sätter de snabbaste frukterna. 

Föredragshållaren gjorde däretfer 
en utredning av villkor och fordrin
gar vid skolköksseminarierna och 
därtill anslutna hushållskurser, vid 
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vilka rådde överproduktion. Angå
ende lanthushållningsskolorna upp
lystes att därav finnas 30 i vårt land 
samt att årligen utexamineras 25 lä
rarinnor. 

Det vore ej så farligt, om en skol-
kökslärarinna ej strax finge plats, ty 
hon kan använda sin kunskap i mån
ga andra fall, som husmoder på en 
anstalt, i stora lanthem etc. 

Tanken leddes in på de år 1917 
inrättade s. k. sidokurserna, vilkas 
fordringar omfattade god allmän
bildning och vana vid praktiskt ar
bete. (Skolköksseminariet fordrar 
8 kl. läroverk med överbetyg och or
dentlig förkurs i någon hushållssko
la!) Från dessa sidokurser utgå go
da värdinnor oc'h hushållerskor. En 
annan mycket omtyckt sidokurs är 
husmoderkursen för flickor direkt ur 
skolorna. Denna är särskilt lämplig 
som förkurs till skolköksseminariet 
och däri ingå, förutom matlagningen 
även barnavård och hemsömnad, en 
ypperlig grund för dem som få egna 
eller andras hem att sköta. 

Ordf. lämnade härefter ordet åt de 
inbjudna talarinnorna. 

Riksdagsledamoten i Andra kam
maren, fröken Elisabeth Tamm på 
Fogeltofta höll ett ypperligt före
drag om lantbruket och jordens krav 
på kvinnan. Hon ansåg, att kvin
nan har en stor uppgift som jord
brukare. Kvinnan har sedan gam
malt visat sig kunna sköta ett min
dre jordbruk, och i mejerifacket är 
hon erkänd såväl som inom träd
gårdsskötseln. Den numera ej så 
moderna hönsskötseln är ock ett fält, 
fullt ut lika bärande nu som förr. 

Fröken Tamm menade, att kvin
nans största uppgift inom lantbru
ket borde bliva ladugårdsskötseln, 
som avsevärt borde höjas. "I ny 
form skall den gamla tanken fram
ställas, att kvinnan skall sköta la
dugården. Och sköta den väl så no
ga som andra hem", tillade talarin-
nan. "De som arbeta med jorden och 
vad därtill hörer skola beredas till-
'fälle till god bärgning och självstän
dig ställning", var ett fröken Tamms 
guldord. För övrigt betonade hon 
vikten av jordbrukets omorganisa
tion. Det kan ej bära sig förrän 
frågan får sin lösning, och denna 
sker ej genom nedpressande av löner, 
genom tull-, trafik- och andra yttre 
förhållanden, utan på helt annan 
grund, som bottnar i etiska och mo
raliska synpunkter. 

Fröken Gertrud af Klintberg, le
dare för det praktiska arbetet vid 
Socialpolitiska Institutet, redogjorde 
för möjligheterna därstädes. Hon 
påvisade, att kvinnorna känna behov 
av att utbilda sina anlag och få rätt 
förståelse för det allmänna arbetet, 
där de nu i stor utsträckning ersätta 
männen som yrkesinspektriser, kon
sulenter, m. m. Hon hänvisade till 
Centralförbundet för socialt arbete 
såsom varande ännu ej alltför beläg
rat av ansökningar. 

Fru Sigrid Qvarnström för Stock
holms stads yrkesskolor talade om 
sömnadsarbetet, som först 1912 or
ganiserades på allvar. Hon redo
gjorde för de olika kurserna, löne
förmåner, m. m. Sömnaden hörde 
sedan urminnes tider kvinnan till 
och är ett för henne naturligt om
råde, som kan skänka god utkomst 
och tillfredsställelse. 

Arkitekt Maja Alvin gjorde ett 
kraftigt inlägg i frågan, huruvida 
arkitekt- och möbelsnickaryrket vo
re lämpligt för kvinnliga utövare. 
Framgick så, att utbildningen var 

ha N°RD,SK*KeN 

^ D E i  

STOCKHOLM 

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack. 

Förmedlar köp och försäl jning av 

akt ier och obl igat ioner. 

il 

GÖ T E B O R G  M A L M Ö  
1 2  4  A V D E L N I N G S K O N T O R  

Emottager mot bi l l ig avgif t  (s. k.  

öppen deposit ion) al la slags 

värdehandl ingar. Avkastning 

redovisas omedelbart t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvaring i  kassavalv 

(s. k.  sluten deposit ion) förseg

lade lådor, konvolut o. dyl.  

Vill Ni 
bli vacker? 

Den tvål, som ger den vack« 
raste hyn, är Ovicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
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Vill Ni bli vacker så köp därför 
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väl långvarig oc'h krävande kropps
krafter över kvinnans vanliga mått. 
Husbyggnadskonsten var för inveck
lad: man måste vara såväl arkitekt 
som byggmästare, byggnadsingen
jör, ekonom, materialkännare, även 
konstnär. Arbetet på ritkontoren 
var föga lockande och litet betalt. 

Tandläkaren Sigrid de Verdier 
såg ljusare på yrkes frågan vad be
träffar hennes eget yrke, där det 
visserligen var trångt, men där det 
erbjöds andra möjligheter till ut
komst: som tandläkarbiträden och 
tandteknici. Väl ansedda yrken, 
ehuru det sistnämnda mindre väl av
lönat. 

Sist yttrade sig ordf. i kvinnliga 
kontorist- och expeditföreningen, 

fröken Edith Lindblom och skildra
de arbetslösheten på kontoristbanan. 
Komma fler därin, blir det proleta
riat. Det vore önskvärt, om Stock
holms högre folkskolas arbetslinje 
ville reglera tillströmningen. Nästa 
vår utexaminerades 6- à 700 elever, 
och hundratals gå redan nu utan 
arbete. Expediter hade det bättre 
och äga befordringsmöjligheter. Med 
språkstudier torde dessa få ett stort 
försprång i konkurrensen. 

På ovanstående sätt ventilerades 
under livligt intresse kvinnosakens 
f. n. mest brännande fråga, och det 
är att hoppas på en god lösning, om 
icke i ögonblicket, så åtminstone in
om en ganska snar framtid. 

Hålla de manliga männen på att 
försvinna? 

Av Julie Gram. 

Frågan skall visserligen chockera 
en del läsare, förarga somliga och 
komma andra att lugnt och lidelse
fritt fundera över saken. 

För undertecknad står det emeller
tid som en sorglig sanning att de 
manliga män, som voro kvinnornas 
ideal för en 20 à 30 år tillbaka, 
obönhörligen hålla på att försvinna 
bland mängden av (män som, vad de 
i övrigt duga till, alldeles icke läm
pa sig till ideal för kvinnor. 

Med en manlig man menas härmed 
ingalunda en romantyp tillagad efter 
ett visst recept av så och så många 
alnars längd och så och så mycken 
svärta eller guld i ögon och hår. Den 
egenskap som härmed åsyftas trivs 
i alla former oc'h färger och är in
genting annat än detta vissa något, 

som ur kvinnlig synpunkt gör man
nen till en äkta man på samma sätt 
som jag förmodar att ett visst och 
tämligen odefinierbart något gör 
somliga kvinnor till mer äkta kvin
nor än andra i mannens ögon. 

En kvinna vet ögonblickligen om 
hon har att göra med en verklig man 
eller icke. Hon låter sig icke bedra
gas av stora proportioner och en då
nande basröst. Mannen under me
dellängd med en dämpad och saktmo
dig stämma kan äga sjutusen gånger 
mer manlighet över sitt väsen än en 
gormande Goliath. Det kan mycket 
väl sitta en ömklig stnuntsjäl i en 
sådan kroppshydda. 

Den verkligt manlige mannen har 
lika osvikligt sina vissa karaktärs
egenskaper som adelsmannen sina em-
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Igàiga stunder 
Fem minuters arbete på Kvällen er

sätter liRa många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills bar man genom bård gnugg-
ning ocb borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärKt sätt att slita ut 
både Kläder ocb Krafter. 

Nu lör tiden låter man Kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycKet ren tvål. att 
det verKligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som Kan sKada Kläderna eller 
färgerna. 

KoKning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÂA AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 
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1. Vanlig! tvättpulver — Inn«, 
hilland« (är litat tvål. 

3. RINSO - Innehållande «fl 

mycket tvål att det bildar 
ett tvÅlgelé, 

Rinso 

En stilfull 
men ändå billig damvaska 
erhåller Ni alltid hos 

AQafîm 
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blem. Hos honom finns alltid något 
av den. urkraft som skapat och upp
rätthåller tillvarons väldiga maski
neri. Han är först och främst arbe
taren, som uppgår fullt i sin gärning. 
Vare sig han är minister eller sjö
farare, finansman eller jordbrukare 
gör han sin sak helt och bra. Och 
man kan vara övertygad om att den 
man som tar sitt arbete på fullt all
var också har den tillbörliga vörd
naden för livets alla övriga områden. 
Han aktar i kvinnan, medvetet eller 
omedvetet, skapelsens moder, mänsk
lighetens uppfostrarinna. Han har 
en klar och tydlig förnimmelse av 
den hemlighetsfulla gränslinje som 
finnes uppdragen mellan det manliga 
och det kvinnliga, icke endast i gam
la kyrkor på landsbygden utan i 
hela naturen. Respektfullt stannar 
han framför dessa skrankor, som na
turen rest och kulturen bevarat. Även 
sedan livets Rubicon är överskriden 
förblir han riddaren, som stolt förti
ger sina ömma hemligheter, icke rö
varen som ohöviskt braverar med sitt 
dåd. Över huvud är en starkt ut
präglad känsla för privathelgden en 
av kardinaldygderna hos varje äkta 
fullblodsman av redbarhet och ära. 
Det kan ifrågasättas huruvida det 
finns en högre kultur än denna. Åt
minstone förefaller den kultur, som 
endast består i vetande och icke först 
och främst återverkat på den bärande 
personligheten själv tämligen lös och 
onyttig. 

Det är emellertid män av denna 
typ som i våra dagar bli allt säll
syntare. Det är icke bara i yttre 
måtto det manliga släktet förvand
lats därhän att vi nu alltmera sällan 
se dessa kraftnaturer, som, huru de 
än i övrigt sågo ut, kommo kvinnor
na att om dem tänka detsamma som 
Napoleon tänkte vid anblicken av 
Goethe: " Voilà un homme!" 

Nej, man inspireras sannerligen 
icke till några funderingar på ett 
andra och starkare kön när man ser 
dessa unga herrar, som slött hänga 
på spårvagnsplattformen med en ci
garrett i munnen, som vid kö alltid 
först bestiga spårvagnen och utan kö 
knuffa sig fram mellan damer på 
trottoaren. På ett kvinnligt öga 
verka de icke såsom män. Åtminsto
ne icke om kvinnan är en av dem, 
som tillbragt sitt liv med män från 
1850 och decennierna därefter och 
därmed kommit i tillfälle att njuta 
av det behagliga umgängesliv, varpå 
dessa mäns ridderlighet och älskvärd
het mot kvinnan satte sin prägel. 
En sådan dam står verkligen rätt 
handfallen inför den unge herre från 
1900-talet, som på spårvagnsplatt
formen blåser ut cigarrettröken i hen
nes nacke och nästan knuffar omkull 
henne när han skall stiga av. Något 
dylikt var helt enkelt otänkbart 
bland den rad av män från en annan 
tid, som hon kan mönstra för sitt 
minne. De voro alla, vad de än voro 

kallar Dagens Nyheter ^ 1111 

Bonniers förlag M 

Bananboken 

Bananens underbara vä»n 
av Axel H. Blom^. D 

Blomgren, 

Den kostar 1 

• 25, men fas direkt frän 0 ' 

1 kr. franko. ^ör 

Varje beställare får grat; 

begäran våra tre recem* S Vld 

för bananrätter. Skriv i 

Tillkännagivande 
Å b e r g  &  R u b e n S O n  

Manufakturaffär 
Drottninggatan 47 

Tel. 9161. 

öppna sin affär torsdagen den 25 

okt. och rekommendera sig i den ära° 

de allmänhetens åtanke vid behov^ 
branchen. 

Lager av kapp= och dräkt* 

t y g e r ,  k l ä  d n i n g s t y g e r  

blustyger, fodervaror m.m' 

Goda varor. Låga pr/ser. 

"En oskattbar hjälp vid sysselsät
tandet av de små är 'Första klipp, 
boken för barn i kindergarten, skola 
och hem av Agnes Petersson och 
Märta Bjurberg", skriver Svensk Lä-
raretidn. En bok som alla mammor 
borde köpa åt sina småttingar! Pris 
1:50. Till Klipnbokens bilder till-
handahålles: 16 blad gummerat pap
per i färger. Pris 30 öre. Erh. i 
varje bokh. Lindblads, Uppsala. 

i övrigt, kavaljerer mot kvinnan. 
Icke bara bland de "the upper ten 
thousand", utan hela vägen ned, 
tvärsigenom 'hela samhället. Ett 
tölpaktigt uppförande hörde då till 
sällsyntheterna liksom det nu hör till 
de dagliga företeelserna. 

Vad är orsaken till denna egen
domliga förvandling. Vems är skul
den? 

— Tidsandan, säger klokt folk. 
Men vad är tidsandan annat än ett 
uttryck för mänsklighetens liv ock 
åskådningar? 

Intressantare vore kanske att un
dersöka om icke även kvinnan från 
1900-talet i någon mån är en annan 
än kvinnan från 1850. Om den man
liga typen sådan han framstod såsom 
ett ideal för kvinnan verkligen hål
ler på att långsamt försvinna är det 
ju också möjligt att hans komplement 
på jorden, den äkta, kvinnliga kvin
nan blir mer och mer sällsynt. 

Undertecknad vill i en artikel i 
följande nummer gå denna fråga li
tet närmare in på livet för att se hur 
tidens kvinna på gott och ont håller 

måttet inför en dylik ransakan. De' 
är ju möjligt att vi ur vårt framtids
perspektiv får slopa icke allenast 
riddaren utan även jungfruburen 

med dess romantiska innehåll. 

Från Kvinnovärlden. 
Sista parisermodet för unga damer 

är att tugga gummi. 
Den tidning som med största a 

var lämnar detta meddelande 
rar också hur modet uppstått 
unga dam, som tuggar gummi, vftf 

ker uppmärksamhet, vilket ^on^g 

åstundar, och dessutom får en^ 
ansikte genom tuggrörelserna ^ 

långdraget, frånvarande, 
tänkande och själfullt utseen e. 

Ack ja! 

har en 
För troligen första gången 

kvinnlig jockey deltagit i en o 
• tp~"land. m 

•vid Newa>ar' 
lig kapplöpning i England 

miss Tanner, som 

ketkapplöpningarne i ett 4-mi' leslopP 

hemförde tredje priset. 

[Bomullstyger - Möbeltyger - 6arcu j 
Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad Fli önskar. 
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Klarhet 
i hvn Tinnes vid ständigt bruk av YVY-
IvSen, och ihärdigheten krönes med be

stående skönhet. , , , , . 
ïVy.tvàlen säljes över hela landet. 

aktiebolaget YVY Fabriken, Yslad. 
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Uornsierarbefen 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

eftasa '̂ Bbmsferâancfel 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

E. NORDHAMMARS 
SKRIV-  & REVISIONSBYRÅ 

Malmski l lnadsga tan  11 ,  S tockholm 

Tel. 13768. 

Emottager ANNONSER och 
PRENUMERATIONER för 

Kvinnornas Tidning. 

Åven lösnummerförsäljning. 

Varför? 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

är enastående för 
fintvätt. 

Dam- $ Herr-HandsKar 
i erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
FIK, KANDSKFABRIK 
Etablerad 1866. Telefon 6 9 9 0. 

9 HV1TFELDTSPLATSEN 9 
IMitt emot Gamla Latinläroverket). 

Vi lämna här nedan plats för en insänd 

artikel, vilken vi anse innehålla synpunk

ter, väl värda beaktande. En anmärkning 

vilja vi dock göra: författaren gör gäl

lande, att Kv. T. ofta sysslat med prosti

tutionen. Så är emellertid icke fallet 

den första art. i detta ämne väntar ännu 

på »att bliva skriven! 

I ill Redaktionen för Kvinnornas 

Tidning, härstädes. 

Ar det förbjudet för en man att 
skriva i "Herrspalten" i Kvinnor
nas Tidning? Varom inte kan ne
danstående möjligen tjäna till be
grundande för den kvinnliga redak
tionen vid behandling av den i tid
ningen ofta förekommande frågan 
om prostitutionen bland kvinnorna 
och de "fräcka" herrarne. Till fö
rekommande av allt missförstånd 
vill jag redan från början ha sagt, 
att avsikten med mitt inlägg i dis
kussionen ingalunda är att taga de 
"fräcka" i försvar, men väl att i nå
gon mån söka fördela ansvaret ge
nom att till tidningens läsarinnor för 
begrundande framställa några: 
varför? 

Under rubriken "medansvariga el
ler icke" skriver signaturen "Sti
lett" i nummer 41 av tidningen nå
gra väckande ord om kvinnornas 
lojhet i allmänhet och isynnerhet in
för sedeslösheten, samt berättar där
på en liten episod om en ung kvinna, 
som på ett modigt sätt reagerade mot 
smutsen på en variété. Det är häri 
kärnan till det onda ligger. När 
kvinnan är kvinna i ordets vackra
ste betydelse, blir hon aktad och ärad 
som sådan. Än mer, hon är den som 
formar mannens uppfattning om ise-
deslivet. Gossens själsliv ligger i 
moderns händer. Försummar hon 
sina uppgifter härvidlag, så finnes 
det andra, som snart taga hand om 
ynglingen i krisåren! 

Man får ej glömma att mannens 
könsliv i allmänhet sett vaknar långt 
tidigare än kvinnans och tar sig helt 
andra, ofta överväldigande uttryck. 
När det vaknat ser lian på kvinnan 
och det han då ser, blir bestämman
de för hans uppfattning om kvin
nans värde. Att begära kyskhet och 
renhet av en yngling som brinner 
och rör sig bland kvinnor, som i sin 
klädsel och hela sitt uppträdande 
lägga an på att slå olja på elden i 
ynglingens själ, är lika orimligt, som 
att fordra, att han skall ära och akta 
dessa kvinnor. Det är beklagligt, 
att det ej går för sig att mera på 
sak illustrera en ynglings strider i 
dessa avseenden. För den stora 
mängd kvinnor, som kanske ofta ore
flekterat och emedan de lärt sig så 
av sina mödrar, göra allt för att för
därva den unge mannen, skulle det 
kanske vara nyttigt, att genom nå
gra exempel ur livet — långt van
ligare än någon av dem anar, — på
visa vilket fruktansvärt ansvar de 
taga på sig genom att offra åt den 

kvinnliga fåfängan, som till vad 
pris som helst vill locka, draga och 
beundras. 

-lag nödgas emellertid härvidlag 
inskränka mig till några frågor: 

I ar för försumma mödrarne sina 
söners uppfostran på den måhända 
viktigaste punkten för utvecklandet 
av en sund själ i en sund kropp? 

Varför — och denna fråga borde 
kanske ha stått först — leda möd
rarne sina döttrar in på sådana vä
gar, att de se .sitt största intresse uti 
att tjusa genom lättfärdighet? Sam
tidigt med könslivet vaknar hos den 
normale ynglingen alltid det för 
mannen naturliga begäret att vara 
ridderlig och beskyddande mot det 
svagare könet. Han ser under denna 
tid kvinnan nästan som ett högre 
väsen, och ju mera han ärar henne, 
desto mera lider han av de stormar 
inom honom, som han i sovande eller 
vaket tillstånd, känner som häftiga 
utfall mot hans uppfattning av det 
kvinnliga. 

Varför kläder sig ynglingens egen 
moder i sådana dräkter, som komma 
honom att harmas och blygas över 
henne, som hittills varit hans ideal 
i livet? 

Varför försvåra hans heta kamp, 
som ofta börjar till och med före 
tonåren, genom att låta honom se 
sina systrar och andra unga flickor 
lika mycket "avklädda" som imodern, 
när de äro i "stor toilette", och där
till på ett för hans känslor sårande 
sätt flirta med sina yttre behag? 

Varför ser han sina äldre och yng
re kvinnliga anhöriga av hjärtans 
lust roa sig åt sådant på teatrar och 
varietéer, mot vilket han själv fört 
en ojämn kamp såsom varande en 
styggelse? 

Men när nu allt detta äger rum 
— varför — o kvinna! — lasta då 
den man, vars första steg du ej för
summat att leda på orätt väg? Han 
är sådan Du har gjort honom. För
vånar det dig, att han efter sådana 
erfarenheter ger tappt i striden, ger 
sig ut på äventyr och betraktar 
kvinnan, sådan han funnit henne. 

Jag ser nu, att detta blivit ett 
sorts försvar för mannen, ehuru jag 
från början endast avsett att, sona 
förut nämnts, fördela ansvaret. Men 
jag har redan tagit tidningens ut
rymme i anspråk allt för mycket och 
vågar ej nu fortsätta. Men kanske 
jag får återkomma? För övrigt 
komma nog andra att se till, att 
"försvaret" ej får stå oemotsagt. 

Kanske bör jag tillägga, att jag 
icke är någon präst eller sedelärare. 
Men jag är en man, som lidit myc
ket som gosse och yngling och som 
sett mycket av andras lidanden, des
sas orsaker och frukter. Jag är fa
der till både söner och döttrar, och 
jag bävar, när jag tänker på vad de 
skola gå igenom i umgänget med 
kvinnor, som prostitutera sig så, som 
den nuvarande generationens. 

En man. 

Medansvarig eller 
icke? 

Under denna rubrik läste jag i fö
legående nummer, att i en utländsk 
kvinnotidning en författarinna pri
sade kvinnorna lyckliga för att de 
icke äro medansvariga för det elän
de, vari mänskligheten f. n. befinner 
sig, 

A ro de verkligen icke alls medan
svariga? Om icke i själva krigsut-
brottet — och däri är väl. också en
dast ett fåtal av männen medskyl
diga — så dock i att hos mänsklig
heten det sinnelag finnes, som möj
liggör krig? 

Uppfostra mödrarne sina söner 
till att avsky våld och orättfärdig
het och all slags skadegörelse av an
dras liv och egendom? Lära de dem 
att beskydda de svaga-, att vara 
hjälpsamma mot dem som behöva 
hjälp, att vara förstående och tole
ranta, att så handla mot andra som 
de vilja andra skola handla mot 
dem? Lägges det vikt på att ett 
fredligt sinnelag uppammas? 

Om mödrarne uppfostrat sina sö
ner så, att de kunnat svara ja på 
dessa frågor, skulle världen i dag 
sett ut som den gör? Och om de ej 
uppfostrat dem på sådant sätt, äro 
de då ej medansvariga? 

Kvinnan, "skapt av mannen" har 
nyligen vaknat upp och börjat tän
ka självständigt. H011 har visserli, 
gen ingen direkt del i förstörelsen, 
men hon har del i att .män fostrades 
till förstör,are. Vill hon en bättre 
värld, måste hon ge' sina söner en 
bättre fostran. En dag — kanske 
snart — skall hon förstå, att endast 
ur den fond av rättfärdighet och 
kärlek, som nedlägges i barnens 
hjärta, skall frälsningen för mänsk
ligheten komma, ur den skall det nya 
spira, som skall skänka frid på jor
den och åt människrona en god vilja. 

T inni. 

"Herrspalten." 

I hopp om att "Kvinnornas Tid
ning" vill förmedla korresponden
sen, tillåter jag mig sända följande 
brev: 

Bäste Herr Manne Malmquisth! 

På grund av Er öppna, frimodiga 
bikt känner jag mig riktigt bekant 
med Er, varför jag vågar skriva så 
här familjärt. 

"När skall man fria?" frågar Ni 
och är antagligen tacksam för svar. 

Jag tror mitt råd är det bästa 
möjliga: Man skall fria, när man äl
skar och är älskad tillbaka! Då kan 
det aldrig bli tal om "för tidigt" el
ler "för sent", och då behöver Ni 
alls ej göra Edra ansträngande kal
kyler om "tid, rum och sätt". 

Man skall alltså vara älskad. Som
liga män kunna emellertid ej inge 
kärlek. De kunna ha utseende, sätt 
eller något annat emot sig. Men till 

Nu inkommet 
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7̂ JG'Cz/ô 2 JS © 

iSvEvlill 

morgontidning-

i alla afseendon dr 

ftförfitfig• 

Magasin Vogue 
VINTERMODELLERNA VISAS NU 
I DE NYINREDDA LOKALERNA 

Kungsgatan 50, 1 tr. 
(snett emot Holmbloms). 

iiaiiaiiinan 

den kategorien hör Ni säkerligen ej. 
Ni är en trevlig, lagom vacker man, 
som tilltalar kvinnorna. Jag tror, 
att Er "otur" kanske berott på, att 
de unga damerna velat bli älskade 

med något mera glöd och- passion 
än vad Ni kunnat prestera. Ty, be
sinna, Ni är endast 32 år och har 
redan friat till 9 unga damer. Man 
skulle kunna tro, att Ni trots de nio 

Tigern. 
Original för K. T. 

av 

T. RAMM. 

hon^ m"lne k°m för henne, medan 
den 1 S°mmarvärmen långsamt gick 

^ganila välkända gatan framåt. 
11 • m'n^es hur hon i barndomen 

frldad^ C'ra^en ^ denna gata, som 
henneg6 ^ S^S f°r^ttning från 
Sur ,e^en ^ ^en okända världen, 
fantasi ^ 0°h lekt i hennes 

eils blnH'Ii''' tlllS dei1 dag' den mecl 

•%>et 1 6 S^n ^ruktansvärda hem-
s^räck ^ iUgaV ^enrle en obotlig 

^arkerna^e en vinterförmiddag. 
lyxslädar-r, ^f,K'0 som jättekoraller, 
gei1 var V? jä^ror klingade. Da-
sPran£ v-, ar"'ft kall, och hon halv-
gingobef 

m°derns sida. Huru de 
S^°ra vack^0 f^C' Plötsligt på den 

a gatan med dess många 

stora praktfulla skyltfönster. Små
ningom stodo de vid en gatukorsning 
framför ett stort, spegelblankt fön
ster, så mörkt och nära marken att 
det nästan helt och hållet återkasta
de deras spegelbilder. Kanske det 
var emedan fönstret var så blankt, 
som hon icke förrän de voro alldeles 
inpå det såg den syn, som kom hen
nes femåriga hjärta att sammandra
gas i namnlös skräck. 

Där inne bakom rutan stod en ti
ger med stela, vilda ögon och ett 
uppspärrat gap, som tycktes färdigt 

att sluka henne. 
Modern ville stanna, men barnet 

slog sina armar omkring henne och 
gömmande ansiktet i hennes päls, 
sökte det, darrande av outsäglig ån

gest draga henne därifrån. 
Nu, trettio år senare, kunde hon 

avgöra, att ingenting i livet gjort 
ett så fasansfullt intryck på henne 
som den oförberedda åsynen av detta 
vilda främmande djur, vilket bakom 
den mörka blanka rutan stirrade på 
henne med sina ljusgula gnistrande 

ögon. 
Förgäves sökte modern lugna hen

ne med en försäkran att djuret en

dast var ett uppstoppat skinn, som 
icke kunde röra sig eller bitas. Hon 
förmåddes ej taga händerna från an
siktet förrän de voro långt långt 
därifrån. 

Från denna stund hade en ny fö
reställning kommit in i hennes liv. 
Den vackra gatan hade för alltid 
blivit fördärvad. Redan när jung
frun klädde henne för promenad med 
modern, började en vild ångest mar-
tera henne. Hon aktgav med spän
ning på moderns steg. Svängde den
na av innan de kommo ned till ga
tan, då visste hon att det bar åt an
nat håll och vågade springa flera 
steg på egen hnd. Men fortsatte mo
dern vägen rakt fram, smög hon sig 
tätt intill henne och behöll envist 
hennes hand, medan hon blundande, 
darrande och nästan tillintetgjord 
nalkades den skräckinjagande plat

sen. 
* 

Och år^ii gingo. 
Hon blev 14 år. 
Vid denna tid drog ett ambule

rande menageri genom staden och 
fyllde dess plank och annonstavlor 

med bjärta affischer. 

En afton voro de där, modern och 
hon. De sågo lejon hoppa genom 
brinnande ringar och apor i röda roc
kar betjäna en from och stor elefant. 
Stundom gjorde en apa ett uppehåll 
mitt i serveringen för att grundligt 
klia sig — ett infall som osvikligt 
väckte publikens stormande förtjus
ning. 

Även Henny skrattade så att hon 
kiknade. 

Därefter anlände de till en ny av
delning, och innan hon visste ordet 
av, stodo de framför kungstigerns 
bur. 

Men då stelnade plötsligt skrattet 
på hennes läppar, och för andra 
gången i sitt liv genomlevde hon 
denna namnlösa skräck, vilken lik
som uppsteg ur ett atavistiskt djup 
i hennes inre. Instinktivt tog hon 
ett steg tillbaka och blev stående 
stel och liksom förlamad, med blic
ken fascinerad hängande fast vid de 
ljusgula, halvslocknade ögonen, vil
ka apatiskt tycktes drömma om ett 
förlorat tropiskt fjärran. Men viickt 
eller retat av något reste sig plöts
ligt det ståtliga djuret, kastade i en 
smidigt kraftig rörelse tassarna mot 

gallret, sträckte huvudet som en 
hund, som skall till att tjuta och lät 
höra ett hemskt, hest strupljud. 

Flickan därnere på gången blekna
de. Med ett ångestrop fattade hon 
häftigt moderns arm och gjorde en 
rörelse liksom för att skydda henne 
och sig själv för en överhängande 
fara. De omkringstående logo med 
hemligt samförstånd åt den harhjär-
tade flickan. Endast modern förblev 
allvarlig, såg spörjande och bekym
rad på henne och banade sig plöts
ligt med hennes arm under sin skynd
samt väg mot utgången. 

Ute var det barvinter och stjär
nor. Hennes sinnesrörelse hade varit 
så stark, att hon nu, då spänningen 
var över, brast i konvulsivisk gråt. 

På aftonen resonerade föräldrarna 
om menageribesöket och vad som 
hänt. Och flickan hörde modern sä
ga: 

— Ja, du vet ju . . . Det är i alla 
fall märkvärdigt hur sådant kan gå 
igen. 

Några år senare fick även Henny 
veta. Och nu fick hon förklaringen. 

Sex månader innan lion såg dagens 
ljus, hade föräldrarna besökt en ut

ländsk Tiergarten. Det var en vår
dag, och mycket människor vandra
de omkring i den sköna parken under 
blommande lindar och doftande sy-
rén. 

Hastigt smög ett rykte som en 
kåre över ett hav: Tigern har slup
pit lös! 

Människor började springa, barn 
lyftes upp i mödrarnas armar, kvin
nor lågo halvsvimmade i männens, 
snyftningar, rop, flykt och rådvill-
het upprörde den nyss så lugna tav
lan. 

Hennys mor hade med förtvivlans 
energi springande fattat sin makes 
arm. Hon såg aldrig det färfärliga 
djuret. Men medvetandet om att det 
befann sig i närheten och när som 
helst kunde kasta sig in i hopen av 
människor framkallade i hennes inre 
en bild utav det, som kom henne att 
genomisas av en dödsfruktan, vars 
namnlösa kval under dessa fruktans
värda minuter genomträngde hela 
hennes varelse och i samma stund 
den slumrande själ, som bidade fö
delsens gryning under hennes hjärta. 

Det var detta minne, som stod för 
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följd av översvämning på skolköks-
och folkskolelärarinneseminarierna, 
och Svenska Kvinnors Medborgar-
förbund dryftade saken, ehuru ej 
något möte kom till stånd. 

Nu, emellertid, började Medbor-
garförbundet sin höstkampanj med 
att utlysa ett offentligt diskussions
möte om yrkesvalet oc'h inbjöd en del 
kända namn till diskussionsinlägg. 
Mötet, som hölls i K. F. U. K:s hör
sal, inleddes av skolköksinspektrisen 
fröken Gertrud Bergström. 

Hon betonade från början, att man 
inte kunde vänta sig en mängd märk
värdiga, nya uppslag till yrken för 
kvinnor, utan vad som för närv. 
kunde uträttas vore att påpassligt 
taga till vara de möjligheter, som 
redan existera och utnyttja dessa ef
ter bästa förmåga. Frågan lyder 
icke längre: "Vilket yrke passar mig 
bäst?" utan: "Var kan jag vinna mitt 
levebröd?" 

Överproduktionen vid seminarier
na var en typisk bild av nutidsläget. 
Förra läsåret funnos 176 sökande 
till Södra seminariets 30 platser, där
av 78 studenter. Liknande siffror 
hämtades från de övriga seminarier
na och från handarbetskurserna, 

Läkarbanan är överfylld och mån
ga med. kand. söka sig in på tandlä-
karyrket, där ännu någon ljusning 
skönjes tack vare reglering av tand
vården i skolorna, klinikerna etc. 

I post, järnväg och telegraf är det 
Överbefolkat, och staten måste reg
lera tillgången på arbetskraft. Un
der krigstiden måste ett stort antal 
telegrafistplatser besättas extra. 
Följden är, att nu gå 184 lediga. 

Kontorsarbetet inskränkes på 
grund av de dåliga konjunkturerna 
och arbetskraften bjudes till under
pris. Därtill kommer, att en del 
gifta ej ha råd att avstå sina plat
ser, utan måste behålla dem till hem
mets utkomst. 

Nu voro vi inne på hemfrågan och 
det husliga arbetet, talarinnans eget 
gebit. Hon ansåg, att inom detta 
fält var det dock lättast att nu för
tjäna det dagliga brödet. Arbetar
klassen sökte sig nog hellre till fa
briker och kontor, men medelklassen 
tycktes mera benägen för husligt ar
bete. Det vore önskvärt, om detta 
arbete kunde göras mera lockande. 
Om lönerna reglerades i likhet med 
annat arbete, om anseendet höjdes på 
detta område, som dock är mera 
mångskiftande, och där dugligheten 
sätter de snabbaste frukterna. 

Föredragshållaren gjorde däretfer 
en utredning av villkor och fordrin
gar vid skolköksseminarierna och 
därtill anslutna hushållskurser, vid 
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vilka rådde överproduktion. Angå
ende lanthushållningsskolorna upp
lystes att därav finnas 30 i vårt land 
samt att årligen utexamineras 25 lä
rarinnor. 

Det vore ej så farligt, om en skol-
kökslärarinna ej strax finge plats, ty 
hon kan använda sin kunskap i mån
ga andra fall, som husmoder på en 
anstalt, i stora lanthem etc. 

Tanken leddes in på de år 1917 
inrättade s. k. sidokurserna, vilkas 
fordringar omfattade god allmän
bildning och vana vid praktiskt ar
bete. (Skolköksseminariet fordrar 
8 kl. läroverk med överbetyg och or
dentlig förkurs i någon hushållssko
la!) Från dessa sidokurser utgå go
da värdinnor oc'h hushållerskor. En 
annan mycket omtyckt sidokurs är 
husmoderkursen för flickor direkt ur 
skolorna. Denna är särskilt lämplig 
som förkurs till skolköksseminariet 
och däri ingå, förutom matlagningen 
även barnavård och hemsömnad, en 
ypperlig grund för dem som få egna 
eller andras hem att sköta. 

Ordf. lämnade härefter ordet åt de 
inbjudna talarinnorna. 

Riksdagsledamoten i Andra kam
maren, fröken Elisabeth Tamm på 
Fogeltofta höll ett ypperligt före
drag om lantbruket och jordens krav 
på kvinnan. Hon ansåg, att kvin
nan har en stor uppgift som jord
brukare. Kvinnan har sedan gam
malt visat sig kunna sköta ett min
dre jordbruk, och i mejerifacket är 
hon erkänd såväl som inom träd
gårdsskötseln. Den numera ej så 
moderna hönsskötseln är ock ett fält, 
fullt ut lika bärande nu som förr. 

Fröken Tamm menade, att kvin
nans största uppgift inom lantbru
ket borde bliva ladugårdsskötseln, 
som avsevärt borde höjas. "I ny 
form skall den gamla tanken fram
ställas, att kvinnan skall sköta la
dugården. Och sköta den väl så no
ga som andra hem", tillade talarin-
nan. "De som arbeta med jorden och 
vad därtill hörer skola beredas till-
'fälle till god bärgning och självstän
dig ställning", var ett fröken Tamms 
guldord. För övrigt betonade hon 
vikten av jordbrukets omorganisa
tion. Det kan ej bära sig förrän 
frågan får sin lösning, och denna 
sker ej genom nedpressande av löner, 
genom tull-, trafik- och andra yttre 
förhållanden, utan på helt annan 
grund, som bottnar i etiska och mo
raliska synpunkter. 

Fröken Gertrud af Klintberg, le
dare för det praktiska arbetet vid 
Socialpolitiska Institutet, redogjorde 
för möjligheterna därstädes. Hon 
påvisade, att kvinnorna känna behov 
av att utbilda sina anlag och få rätt 
förståelse för det allmänna arbetet, 
där de nu i stor utsträckning ersätta 
männen som yrkesinspektriser, kon
sulenter, m. m. Hon hänvisade till 
Centralförbundet för socialt arbete 
såsom varande ännu ej alltför beläg
rat av ansökningar. 

Fru Sigrid Qvarnström för Stock
holms stads yrkesskolor talade om 
sömnadsarbetet, som först 1912 or
ganiserades på allvar. Hon redo
gjorde för de olika kurserna, löne
förmåner, m. m. Sömnaden hörde 
sedan urminnes tider kvinnan till 
och är ett för henne naturligt om
råde, som kan skänka god utkomst 
och tillfredsställelse. 

Arkitekt Maja Alvin gjorde ett 
kraftigt inlägg i frågan, huruvida 
arkitekt- och möbelsnickaryrket vo
re lämpligt för kvinnliga utövare. 
Framgick så, att utbildningen var 
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Vill Ni 
bli vacker? 

Den tvål, som ger den vack« 
raste hyn, är Ovicula (ägg) 

Tvål. Den är tillverkad efter beprövade 
skönhetsrecept och innehåller bland ana 
dra skönhetsmedel även äggula, läkarnes 
främsta medel för hudens försköning. 

Vill Ni bli vacker så köp därför 
F. PAULI'S 

O v i c u l a  ( ä g g )  T v å l  
Användes av våra vackraste skådespelerskor. 

väl långvarig oc'h krävande kropps
krafter över kvinnans vanliga mått. 
Husbyggnadskonsten var för inveck
lad: man måste vara såväl arkitekt 
som byggmästare, byggnadsingen
jör, ekonom, materialkännare, även 
konstnär. Arbetet på ritkontoren 
var föga lockande och litet betalt. 

Tandläkaren Sigrid de Verdier 
såg ljusare på yrkes frågan vad be
träffar hennes eget yrke, där det 
visserligen var trångt, men där det 
erbjöds andra möjligheter till ut
komst: som tandläkarbiträden och 
tandteknici. Väl ansedda yrken, 
ehuru det sistnämnda mindre väl av
lönat. 

Sist yttrade sig ordf. i kvinnliga 
kontorist- och expeditföreningen, 

fröken Edith Lindblom och skildra
de arbetslösheten på kontoristbanan. 
Komma fler därin, blir det proleta
riat. Det vore önskvärt, om Stock
holms högre folkskolas arbetslinje 
ville reglera tillströmningen. Nästa 
vår utexaminerades 6- à 700 elever, 
och hundratals gå redan nu utan 
arbete. Expediter hade det bättre 
och äga befordringsmöjligheter. Med 
språkstudier torde dessa få ett stort 
försprång i konkurrensen. 

På ovanstående sätt ventilerades 
under livligt intresse kvinnosakens 
f. n. mest brännande fråga, och det 
är att hoppas på en god lösning, om 
icke i ögonblicket, så åtminstone in
om en ganska snar framtid. 

Hålla de manliga männen på att 
försvinna? 

Av Julie Gram. 

Frågan skall visserligen chockera 
en del läsare, förarga somliga och 
komma andra att lugnt och lidelse
fritt fundera över saken. 

För undertecknad står det emeller
tid som en sorglig sanning att de 
manliga män, som voro kvinnornas 
ideal för en 20 à 30 år tillbaka, 
obönhörligen hålla på att försvinna 
bland mängden av (män som, vad de 
i övrigt duga till, alldeles icke läm
pa sig till ideal för kvinnor. 

Med en manlig man menas härmed 
ingalunda en romantyp tillagad efter 
ett visst recept av så och så många 
alnars längd och så och så mycken 
svärta eller guld i ögon och hår. Den 
egenskap som härmed åsyftas trivs 
i alla former oc'h färger och är in
genting annat än detta vissa något, 

som ur kvinnlig synpunkt gör man
nen till en äkta man på samma sätt 
som jag förmodar att ett visst och 
tämligen odefinierbart något gör 
somliga kvinnor till mer äkta kvin
nor än andra i mannens ögon. 

En kvinna vet ögonblickligen om 
hon har att göra med en verklig man 
eller icke. Hon låter sig icke bedra
gas av stora proportioner och en då
nande basröst. Mannen under me
dellängd med en dämpad och saktmo
dig stämma kan äga sjutusen gånger 
mer manlighet över sitt väsen än en 
gormande Goliath. Det kan mycket 
väl sitta en ömklig stnuntsjäl i en 
sådan kroppshydda. 

Den verkligt manlige mannen har 
lika osvikligt sina vissa karaktärs
egenskaper som adelsmannen sina em-
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Igàiga stunder 
Fem minuters arbete på Kvällen er

sätter liRa många timmars arbete dagen 
därpå. 

Hittills bar man genom bård gnugg-
ning ocb borstning prässat smutsen ur 
Kläderna - ett utmärKt sätt att slita ut 
både Kläder ocb Krafter. 

Nu lör tiden låter man Kläderna lig
ga i blöt över natten i en Rinsolösning. 
Rinso innehåller så mycKet ren tvål. att 
det verKligen lockar ur smutsen av sig 
själv, utan att förstöra tygets beskaf
fenhet. 

Rinso är enastående. Det innehåller 
ingenting som Kan sKada Kläderna eller 
färgerna. 

KoKning onödig - likaledes hård 
gnuggning. 

SUNLIGHT SÀ.PTVÂA AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 
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1. Vanlig! tvättpulver — Inn«, 
hilland« (är litat tvål. 

3. RINSO - Innehållande «fl 

mycket tvål att det bildar 
ett tvÅlgelé, 

Rinso 

En stilfull 
men ändå billig damvaska 
erhåller Ni alltid hos 
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blem. Hos honom finns alltid något 
av den. urkraft som skapat och upp
rätthåller tillvarons väldiga maski
neri. Han är först och främst arbe
taren, som uppgår fullt i sin gärning. 
Vare sig han är minister eller sjö
farare, finansman eller jordbrukare 
gör han sin sak helt och bra. Och 
man kan vara övertygad om att den 
man som tar sitt arbete på fullt all
var också har den tillbörliga vörd
naden för livets alla övriga områden. 
Han aktar i kvinnan, medvetet eller 
omedvetet, skapelsens moder, mänsk
lighetens uppfostrarinna. Han har 
en klar och tydlig förnimmelse av 
den hemlighetsfulla gränslinje som 
finnes uppdragen mellan det manliga 
och det kvinnliga, icke endast i gam
la kyrkor på landsbygden utan i 
hela naturen. Respektfullt stannar 
han framför dessa skrankor, som na
turen rest och kulturen bevarat. Även 
sedan livets Rubicon är överskriden 
förblir han riddaren, som stolt förti
ger sina ömma hemligheter, icke rö
varen som ohöviskt braverar med sitt 
dåd. Över huvud är en starkt ut
präglad känsla för privathelgden en 
av kardinaldygderna hos varje äkta 
fullblodsman av redbarhet och ära. 
Det kan ifrågasättas huruvida det 
finns en högre kultur än denna. Åt
minstone förefaller den kultur, som 
endast består i vetande och icke först 
och främst återverkat på den bärande 
personligheten själv tämligen lös och 
onyttig. 

Det är emellertid män av denna 
typ som i våra dagar bli allt säll
syntare. Det är icke bara i yttre 
måtto det manliga släktet förvand
lats därhän att vi nu alltmera sällan 
se dessa kraftnaturer, som, huru de 
än i övrigt sågo ut, kommo kvinnor
na att om dem tänka detsamma som 
Napoleon tänkte vid anblicken av 
Goethe: " Voilà un homme!" 

Nej, man inspireras sannerligen 
icke till några funderingar på ett 
andra och starkare kön när man ser 
dessa unga herrar, som slött hänga 
på spårvagnsplattformen med en ci
garrett i munnen, som vid kö alltid 
först bestiga spårvagnen och utan kö 
knuffa sig fram mellan damer på 
trottoaren. På ett kvinnligt öga 
verka de icke såsom män. Åtminsto
ne icke om kvinnan är en av dem, 
som tillbragt sitt liv med män från 
1850 och decennierna därefter och 
därmed kommit i tillfälle att njuta 
av det behagliga umgängesliv, varpå 
dessa mäns ridderlighet och älskvärd
het mot kvinnan satte sin prägel. 
En sådan dam står verkligen rätt 
handfallen inför den unge herre från 
1900-talet, som på spårvagnsplatt
formen blåser ut cigarrettröken i hen
nes nacke och nästan knuffar omkull 
henne när han skall stiga av. Något 
dylikt var helt enkelt otänkbart 
bland den rad av män från en annan 
tid, som hon kan mönstra för sitt 
minne. De voro alla, vad de än voro 
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"En oskattbar hjälp vid sysselsät
tandet av de små är 'Första klipp, 
boken för barn i kindergarten, skola 
och hem av Agnes Petersson och 
Märta Bjurberg", skriver Svensk Lä-
raretidn. En bok som alla mammor 
borde köpa åt sina småttingar! Pris 
1:50. Till Klipnbokens bilder till-
handahålles: 16 blad gummerat pap
per i färger. Pris 30 öre. Erh. i 
varje bokh. Lindblads, Uppsala. 

i övrigt, kavaljerer mot kvinnan. 
Icke bara bland de "the upper ten 
thousand", utan hela vägen ned, 
tvärsigenom 'hela samhället. Ett 
tölpaktigt uppförande hörde då till 
sällsyntheterna liksom det nu hör till 
de dagliga företeelserna. 

Vad är orsaken till denna egen
domliga förvandling. Vems är skul
den? 

— Tidsandan, säger klokt folk. 
Men vad är tidsandan annat än ett 
uttryck för mänsklighetens liv ock 
åskådningar? 

Intressantare vore kanske att un
dersöka om icke även kvinnan från 
1900-talet i någon mån är en annan 
än kvinnan från 1850. Om den man
liga typen sådan han framstod såsom 
ett ideal för kvinnan verkligen hål
ler på att långsamt försvinna är det 
ju också möjligt att hans komplement 
på jorden, den äkta, kvinnliga kvin
nan blir mer och mer sällsynt. 

Undertecknad vill i en artikel i 
följande nummer gå denna fråga li
tet närmare in på livet för att se hur 
tidens kvinna på gott och ont håller 

måttet inför en dylik ransakan. De' 
är ju möjligt att vi ur vårt framtids
perspektiv får slopa icke allenast 
riddaren utan även jungfruburen 

med dess romantiska innehåll. 

Från Kvinnovärlden. 
Sista parisermodet för unga damer 

är att tugga gummi. 
Den tidning som med största a 

var lämnar detta meddelande 
rar också hur modet uppstått 
unga dam, som tuggar gummi, vftf 

ker uppmärksamhet, vilket ^on^g 

åstundar, och dessutom får en^ 
ansikte genom tuggrörelserna ^ 

långdraget, frånvarande, 
tänkande och själfullt utseen e. 

Ack ja! 

har en 
För troligen första gången 

kvinnlig jockey deltagit i en o 
• tp~"land. m 

•vid Newa>ar' 
lig kapplöpning i England 

miss Tanner, som 

ketkapplöpningarne i ett 4-mi' leslopP 

hemförde tredje priset. 

[Bomullstyger - Möbeltyger - 6arcu j 
Vackra, starka, handvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godljetsfullt vad Fli önskar. 
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Klarhet 
i hvn Tinnes vid ständigt bruk av YVY-
IvSen, och ihärdigheten krönes med be

stående skönhet. , , , , . 
ïVy.tvàlen säljes över hela landet. 

aktiebolaget YVY Fabriken, Yslad. 

QliAa 

Uornsierarbefen 

alltid färdiga, i smakfullt utförande 

eftasa '̂ Bbmsferâancfel 

Storgatan 31. Tel. 4314, 10365. 

E. NORDHAMMARS 
SKRIV-  & REVISIONSBYRÅ 

Malmski l lnadsga tan  11 ,  S tockholm 

Tel. 13768. 

Emottager ANNONSER och 
PRENUMERATIONER för 

Kvinnornas Tidning. 

Åven lösnummerförsäljning. 

Varför? 

A.-B. 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

är enastående för 
fintvätt. 

Dam- $ Herr-HandsKar 
i erkänt goda kvaliteer och 

billigaste priser. 

JOH. NILSSONS 
FIK, KANDSKFABRIK 
Etablerad 1866. Telefon 6 9 9 0. 

9 HV1TFELDTSPLATSEN 9 
IMitt emot Gamla Latinläroverket). 

Vi lämna här nedan plats för en insänd 

artikel, vilken vi anse innehålla synpunk

ter, väl värda beaktande. En anmärkning 

vilja vi dock göra: författaren gör gäl

lande, att Kv. T. ofta sysslat med prosti

tutionen. Så är emellertid icke fallet 

den första art. i detta ämne väntar ännu 

på »att bliva skriven! 

I ill Redaktionen för Kvinnornas 

Tidning, härstädes. 

Ar det förbjudet för en man att 
skriva i "Herrspalten" i Kvinnor
nas Tidning? Varom inte kan ne
danstående möjligen tjäna till be
grundande för den kvinnliga redak
tionen vid behandling av den i tid
ningen ofta förekommande frågan 
om prostitutionen bland kvinnorna 
och de "fräcka" herrarne. Till fö
rekommande av allt missförstånd 
vill jag redan från början ha sagt, 
att avsikten med mitt inlägg i dis
kussionen ingalunda är att taga de 
"fräcka" i försvar, men väl att i nå
gon mån söka fördela ansvaret ge
nom att till tidningens läsarinnor för 
begrundande framställa några: 
varför? 

Under rubriken "medansvariga el
ler icke" skriver signaturen "Sti
lett" i nummer 41 av tidningen nå
gra väckande ord om kvinnornas 
lojhet i allmänhet och isynnerhet in
för sedeslösheten, samt berättar där
på en liten episod om en ung kvinna, 
som på ett modigt sätt reagerade mot 
smutsen på en variété. Det är häri 
kärnan till det onda ligger. När 
kvinnan är kvinna i ordets vackra
ste betydelse, blir hon aktad och ärad 
som sådan. Än mer, hon är den som 
formar mannens uppfattning om ise-
deslivet. Gossens själsliv ligger i 
moderns händer. Försummar hon 
sina uppgifter härvidlag, så finnes 
det andra, som snart taga hand om 
ynglingen i krisåren! 

Man får ej glömma att mannens 
könsliv i allmänhet sett vaknar långt 
tidigare än kvinnans och tar sig helt 
andra, ofta överväldigande uttryck. 
När det vaknat ser lian på kvinnan 
och det han då ser, blir bestämman
de för hans uppfattning om kvin
nans värde. Att begära kyskhet och 
renhet av en yngling som brinner 
och rör sig bland kvinnor, som i sin 
klädsel och hela sitt uppträdande 
lägga an på att slå olja på elden i 
ynglingens själ, är lika orimligt, som 
att fordra, att han skall ära och akta 
dessa kvinnor. Det är beklagligt, 
att det ej går för sig att mera på 
sak illustrera en ynglings strider i 
dessa avseenden. För den stora 
mängd kvinnor, som kanske ofta ore
flekterat och emedan de lärt sig så 
av sina mödrar, göra allt för att för
därva den unge mannen, skulle det 
kanske vara nyttigt, att genom nå
gra exempel ur livet — långt van
ligare än någon av dem anar, — på
visa vilket fruktansvärt ansvar de 
taga på sig genom att offra åt den 

kvinnliga fåfängan, som till vad 
pris som helst vill locka, draga och 
beundras. 

-lag nödgas emellertid härvidlag 
inskränka mig till några frågor: 

I ar för försumma mödrarne sina 
söners uppfostran på den måhända 
viktigaste punkten för utvecklandet 
av en sund själ i en sund kropp? 

Varför — och denna fråga borde 
kanske ha stått först — leda möd
rarne sina döttrar in på sådana vä
gar, att de se .sitt största intresse uti 
att tjusa genom lättfärdighet? Sam
tidigt med könslivet vaknar hos den 
normale ynglingen alltid det för 
mannen naturliga begäret att vara 
ridderlig och beskyddande mot det 
svagare könet. Han ser under denna 
tid kvinnan nästan som ett högre 
väsen, och ju mera han ärar henne, 
desto mera lider han av de stormar 
inom honom, som han i sovande eller 
vaket tillstånd, känner som häftiga 
utfall mot hans uppfattning av det 
kvinnliga. 

Varför kläder sig ynglingens egen 
moder i sådana dräkter, som komma 
honom att harmas och blygas över 
henne, som hittills varit hans ideal 
i livet? 

Varför försvåra hans heta kamp, 
som ofta börjar till och med före 
tonåren, genom att låta honom se 
sina systrar och andra unga flickor 
lika mycket "avklädda" som imodern, 
när de äro i "stor toilette", och där
till på ett för hans känslor sårande 
sätt flirta med sina yttre behag? 

Varför ser han sina äldre och yng
re kvinnliga anhöriga av hjärtans 
lust roa sig åt sådant på teatrar och 
varietéer, mot vilket han själv fört 
en ojämn kamp såsom varande en 
styggelse? 

Men när nu allt detta äger rum 
— varför — o kvinna! — lasta då 
den man, vars första steg du ej för
summat att leda på orätt väg? Han 
är sådan Du har gjort honom. För
vånar det dig, att han efter sådana 
erfarenheter ger tappt i striden, ger 
sig ut på äventyr och betraktar 
kvinnan, sådan han funnit henne. 

Jag ser nu, att detta blivit ett 
sorts försvar för mannen, ehuru jag 
från början endast avsett att, sona 
förut nämnts, fördela ansvaret. Men 
jag har redan tagit tidningens ut
rymme i anspråk allt för mycket och 
vågar ej nu fortsätta. Men kanske 
jag får återkomma? För övrigt 
komma nog andra att se till, att 
"försvaret" ej får stå oemotsagt. 

Kanske bör jag tillägga, att jag 
icke är någon präst eller sedelärare. 
Men jag är en man, som lidit myc
ket som gosse och yngling och som 
sett mycket av andras lidanden, des
sas orsaker och frukter. Jag är fa
der till både söner och döttrar, och 
jag bävar, när jag tänker på vad de 
skola gå igenom i umgänget med 
kvinnor, som prostitutera sig så, som 
den nuvarande generationens. 

En man. 

Medansvarig eller 
icke? 

Under denna rubrik läste jag i fö
legående nummer, att i en utländsk 
kvinnotidning en författarinna pri
sade kvinnorna lyckliga för att de 
icke äro medansvariga för det elän
de, vari mänskligheten f. n. befinner 
sig, 

A ro de verkligen icke alls medan
svariga? Om icke i själva krigsut-
brottet — och däri är väl. också en
dast ett fåtal av männen medskyl
diga — så dock i att hos mänsklig
heten det sinnelag finnes, som möj
liggör krig? 

Uppfostra mödrarne sina söner 
till att avsky våld och orättfärdig
het och all slags skadegörelse av an
dras liv och egendom? Lära de dem 
att beskydda de svaga-, att vara 
hjälpsamma mot dem som behöva 
hjälp, att vara förstående och tole
ranta, att så handla mot andra som 
de vilja andra skola handla mot 
dem? Lägges det vikt på att ett 
fredligt sinnelag uppammas? 

Om mödrarne uppfostrat sina sö
ner så, att de kunnat svara ja på 
dessa frågor, skulle världen i dag 
sett ut som den gör? Och om de ej 
uppfostrat dem på sådant sätt, äro 
de då ej medansvariga? 

Kvinnan, "skapt av mannen" har 
nyligen vaknat upp och börjat tän
ka självständigt. H011 har visserli, 
gen ingen direkt del i förstörelsen, 
men hon har del i att .män fostrades 
till förstör,are. Vill hon en bättre 
värld, måste hon ge' sina söner en 
bättre fostran. En dag — kanske 
snart — skall hon förstå, att endast 
ur den fond av rättfärdighet och 
kärlek, som nedlägges i barnens 
hjärta, skall frälsningen för mänsk
ligheten komma, ur den skall det nya 
spira, som skall skänka frid på jor
den och åt människrona en god vilja. 

T inni. 

"Herrspalten." 

I hopp om att "Kvinnornas Tid
ning" vill förmedla korresponden
sen, tillåter jag mig sända följande 
brev: 

Bäste Herr Manne Malmquisth! 

På grund av Er öppna, frimodiga 
bikt känner jag mig riktigt bekant 
med Er, varför jag vågar skriva så 
här familjärt. 

"När skall man fria?" frågar Ni 
och är antagligen tacksam för svar. 

Jag tror mitt råd är det bästa 
möjliga: Man skall fria, när man äl
skar och är älskad tillbaka! Då kan 
det aldrig bli tal om "för tidigt" el
ler "för sent", och då behöver Ni 
alls ej göra Edra ansträngande kal
kyler om "tid, rum och sätt". 

Man skall alltså vara älskad. Som
liga män kunna emellertid ej inge 
kärlek. De kunna ha utseende, sätt 
eller något annat emot sig. Men till 

Nu inkommet 
alla HOSTNYHETER 

K A P P O R ,  
DRÄKTER» 
P E L S S A K E R  

Största urval och 
utsökta kvalitéer i 

DRÄKT- och 
ULSTERTYGER 

Elegant konfektion 
o. billigaste priser 
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Magasin Vogue 
VINTERMODELLERNA VISAS NU 
I DE NYINREDDA LOKALERNA 

Kungsgatan 50, 1 tr. 
(snett emot Holmbloms). 
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den kategorien hör Ni säkerligen ej. 
Ni är en trevlig, lagom vacker man, 
som tilltalar kvinnorna. Jag tror, 
att Er "otur" kanske berott på, att 
de unga damerna velat bli älskade 

med något mera glöd och- passion 
än vad Ni kunnat prestera. Ty, be
sinna, Ni är endast 32 år och har 
redan friat till 9 unga damer. Man 
skulle kunna tro, att Ni trots de nio 

Tigern. 
Original för K. T. 

av 

T. RAMM. 

hon^ m"lne k°m för henne, medan 
den 1 S°mmarvärmen långsamt gick 

^ganila välkända gatan framåt. 
11 • m'n^es hur hon i barndomen 

frldad^ C'ra^en ^ denna gata, som 
henneg6 ^ S^S f°r^ttning från 
Sur ,e^en ^ ^en okända världen, 
fantasi ^ 0°h lekt i hennes 

eils blnH'Ii''' tlllS dei1 dag' den mecl 

•%>et 1 6 S^n ^ruktansvärda hem-
s^räck ^ iUgaV ^enrle en obotlig 

^arkerna^e en vinterförmiddag. 
lyxslädar-r, ^f,K'0 som jättekoraller, 
gei1 var V? jä^ror klingade. Da-
sPran£ v-, ar"'ft kall, och hon halv-
gingobef 

m°derns sida. Huru de 
S^°ra vack^0 f^C' Plötsligt på den 

a gatan med dess många 

stora praktfulla skyltfönster. Små
ningom stodo de vid en gatukorsning 
framför ett stort, spegelblankt fön
ster, så mörkt och nära marken att 
det nästan helt och hållet återkasta
de deras spegelbilder. Kanske det 
var emedan fönstret var så blankt, 
som hon icke förrän de voro alldeles 
inpå det såg den syn, som kom hen
nes femåriga hjärta att sammandra
gas i namnlös skräck. 

Där inne bakom rutan stod en ti
ger med stela, vilda ögon och ett 
uppspärrat gap, som tycktes färdigt 

att sluka henne. 
Modern ville stanna, men barnet 

slog sina armar omkring henne och 
gömmande ansiktet i hennes päls, 
sökte det, darrande av outsäglig ån

gest draga henne därifrån. 
Nu, trettio år senare, kunde hon 

avgöra, att ingenting i livet gjort 
ett så fasansfullt intryck på henne 
som den oförberedda åsynen av detta 
vilda främmande djur, vilket bakom 
den mörka blanka rutan stirrade på 
henne med sina ljusgula gnistrande 

ögon. 
Förgäves sökte modern lugna hen

ne med en försäkran att djuret en

dast var ett uppstoppat skinn, som 
icke kunde röra sig eller bitas. Hon 
förmåddes ej taga händerna från an
siktet förrän de voro långt långt 
därifrån. 

Från denna stund hade en ny fö
reställning kommit in i hennes liv. 
Den vackra gatan hade för alltid 
blivit fördärvad. Redan när jung
frun klädde henne för promenad med 
modern, började en vild ångest mar-
tera henne. Hon aktgav med spän
ning på moderns steg. Svängde den
na av innan de kommo ned till ga
tan, då visste hon att det bar åt an
nat håll och vågade springa flera 
steg på egen hnd. Men fortsatte mo
dern vägen rakt fram, smög hon sig 
tätt intill henne och behöll envist 
hennes hand, medan hon blundande, 
darrande och nästan tillintetgjord 
nalkades den skräckinjagande plat

sen. 
* 

Och år^ii gingo. 
Hon blev 14 år. 
Vid denna tid drog ett ambule

rande menageri genom staden och 
fyllde dess plank och annonstavlor 

med bjärta affischer. 

En afton voro de där, modern och 
hon. De sågo lejon hoppa genom 
brinnande ringar och apor i röda roc
kar betjäna en from och stor elefant. 
Stundom gjorde en apa ett uppehåll 
mitt i serveringen för att grundligt 
klia sig — ett infall som osvikligt 
väckte publikens stormande förtjus
ning. 

Även Henny skrattade så att hon 
kiknade. 

Därefter anlände de till en ny av
delning, och innan hon visste ordet 
av, stodo de framför kungstigerns 
bur. 

Men då stelnade plötsligt skrattet 
på hennes läppar, och för andra 
gången i sitt liv genomlevde hon 
denna namnlösa skräck, vilken lik
som uppsteg ur ett atavistiskt djup 
i hennes inre. Instinktivt tog hon 
ett steg tillbaka och blev stående 
stel och liksom förlamad, med blic
ken fascinerad hängande fast vid de 
ljusgula, halvslocknade ögonen, vil
ka apatiskt tycktes drömma om ett 
förlorat tropiskt fjärran. Men viickt 
eller retat av något reste sig plöts
ligt det ståtliga djuret, kastade i en 
smidigt kraftig rörelse tassarna mot 

gallret, sträckte huvudet som en 
hund, som skall till att tjuta och lät 
höra ett hemskt, hest strupljud. 

Flickan därnere på gången blekna
de. Med ett ångestrop fattade hon 
häftigt moderns arm och gjorde en 
rörelse liksom för att skydda henne 
och sig själv för en överhängande 
fara. De omkringstående logo med 
hemligt samförstånd åt den harhjär-
tade flickan. Endast modern förblev 
allvarlig, såg spörjande och bekym
rad på henne och banade sig plöts
ligt med hennes arm under sin skynd
samt väg mot utgången. 

Ute var det barvinter och stjär
nor. Hennes sinnesrörelse hade varit 
så stark, att hon nu, då spänningen 
var över, brast i konvulsivisk gråt. 

På aftonen resonerade föräldrarna 
om menageribesöket och vad som 
hänt. Och flickan hörde modern sä
ga: 

— Ja, du vet ju . . . Det är i alla 
fall märkvärdigt hur sådant kan gå 
igen. 

Några år senare fick även Henny 
veta. Och nu fick hon förklaringen. 

Sex månader innan lion såg dagens 
ljus, hade föräldrarna besökt en ut

ländsk Tiergarten. Det var en vår
dag, och mycket människor vandra
de omkring i den sköna parken under 
blommande lindar och doftande sy-
rén. 

Hastigt smög ett rykte som en 
kåre över ett hav: Tigern har slup
pit lös! 

Människor började springa, barn 
lyftes upp i mödrarnas armar, kvin
nor lågo halvsvimmade i männens, 
snyftningar, rop, flykt och rådvill-
het upprörde den nyss så lugna tav
lan. 

Hennys mor hade med förtvivlans 
energi springande fattat sin makes 
arm. Hon såg aldrig det färfärliga 
djuret. Men medvetandet om att det 
befann sig i närheten och när som 
helst kunde kasta sig in i hopen av 
människor framkallade i hennes inre 
en bild utav det, som kom henne att 
genomisas av en dödsfruktan, vars 
namnlösa kval under dessa fruktans
värda minuter genomträngde hela 
hennes varelse och i samma stund 
den slumrande själ, som bidade fö
delsens gryning under hennes hjärta. 

Det var detta minne, som stod för 
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Fabrikanter; A.B. ENEROTN & Co., Göteborg. 
(Även tlllv. av Gummans Tvättpulver och Gummans Kraftskurpulver.) 

frierien aldrig känt en verklig kär
lek, ty en sådan brukar ändå (t. o, 
m. hos en man) vara minst ett par 
år. Kanske Ni, när allt kommer 
omkring, endast samlar statistiskt 
material för en bok om: "Konsten 
att fria i rättan tid". 

Det är också möjligt, att de nio 
damerna känna varandra, och att 
somliga av dem blivit varnade för 
Er som varande en flyktig man, 
som leker med hjärtan. Men Ni har 
ju som ersättning fått 9, nej, förlåt 
8 riktigt söta systrar. 

Hoppas, att Ni nu lägger mitt råd 
på minnet och friar först sedan Ni 
älskar och blivit älskad, ty då ga
ranterar jag, att det skall gå bra. 

Vänskapsfullt 
Lena. 

P. S.. Hoppas att i sinom tid få 
emotse notifikation om Er förlov
ning. D. S. 

DAMBLUbAk 
i Crepe de Chine, Luvisca, Musslin, Shan 
tung, Poplin. Flosellablusar 5,75. Svarta 
satinoverall 8,50. Svarta klädningar pas
sande för sorg. 

OBS.! Beställningar emottagas. 
Även egna tyger sys. 

0. F. Hultbergs Blusaffär, Husargatan 40. 
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C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

VARJE ELEV ARBETAR FRITT 

OCH OBEROENDE VID 

"TOUCH-SYSTEM" å 

V. Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Kostnadsfri platsförmedling. 

Får inte en skur
gumma åKa i 

egen automobil 
I. 

Frågan har uppställts i Kvinnor
nas Tidning på grund av att i De
troit, U. S. A., en städerska i sta
dens tjänst blivit avskedad, därför 
att hon höll sig med detta numera 
vanliga fordon. 

Då man ofta hör upprepas att i 
Amerika äger numera varje arbeta
re en bil, är den första tanke, som 
härvid inställer sig, en undran om 
en stadens renhållningskarl skulle 
ha avskedats för samma förseelse. 
Hur står det annars till i det land, 
som förr åtminstone ansågs för fri
hetens och jämnlikhetens? 

Vidare påminner förbudet, helst 
när man hör att det förklarats där
med att arbete av detta slag är av
sett för behövande, bra mycket om 
det tal man ofta fick höra i kvinno
sakens barndom, att de flickor, som 
hade förmögna föräldrar borde ej 
söka platser utan lämna dessa åt 
dem som bättre behövde dem. Då 
borde man ju också ha ansett att ri
ka mäns söner inte borde söka själv
förvärv. 

Det hela tycks således visa isig va
ra en kvinnofråga. 

Men det är också en otäck klass
fråga. 

Förbudet påminner nämligen 
osökt om den ukas, som utfärdades 
hos oss någon gång på 1700-talet, 
tror jag, om att kvinnor av arbetar-
och hantverkarklassen inte finge bä
ra kläder av siden. Det är således 
ett fullkomligt förkastligt inblan
dande i den personliga friheten — 
friheten att använda förtjänade eller 
ärvda pängar till vad jag vill. 

Alldeles tvärtom synes mig gum
mans åkande i sin ägande bil vara 
en förträfflig början till det vi sko
la hoppas blir ett av framtidens 
drag: att inga slag av trevnad, be

kvämlighet, nöje skola särskilt för

behållas de eller de människornna 

samhället; att intet arbete skall an

ses så lågt, att inte den som utövar 

det skall få skaffa sig den "lyx" han 

eller hon möjligen kan; att det blir 

solklart att gumman, som skurar, 
lång förr bör ha tillfälle åka till och 

från arbetet i bil, än den man eller 

kvinna, som kan fa vila sig hela da
gen, behöver en sådan för att färdas 

ute. 
Skurgumman i fråga har således 

rent av — i dubbel mening — ut

fört en framåtskridandets handling. 

Leve gumman med bilen! 
H .  S .  

II. 

En skwrgumma med egen bil? 
Hur ställer ni er till ett sådant 

begrepp? har Kv. T. frågat. 
Låt mig under anonymitetens 

skydd svara så som jag känner och 

troligen många med mig. 
Jag skulle gärna själv vilja ha en 

bil, men jag äger ingen. Alla män
niskor med egen bil ingiva mig nå
got som måste vara avund, fastän 
jag försöker maskera denna känsla 
för mig själv. Jag önskar mig i 
deras lyckliga ställning. 

En skurgumma — bilägare! Den
na tanke ger mig som en stöt för 

bröstet. 
Enligt mina begrepp skall en 

skurgumma vara fattig, mycket fat
tig. —• Varför? Arbetar hon inte? 
— Jo, hårt! — Bör icke arbete ge 
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vid mig själv — hur mycket strunt 
och skräp, hur mycket småaktighet 
och elakhet går inte jag och många, 
många med mig och bär på invärtes 
och i hemlighet. Och hur orimligt, 
hopplöst svårt är det inte att feja 
upp, göra rent och snyggt inom sig! 

Leonore H. 

död och pina dit, där husmödrar sak-

"Lätt plats" — 
100 Kronor i er
sättning " 

pängar.'1 Jo, visserligen, men 
inte en skurgummas! Det ingår i 
mitt medvetande, att allt kvinnligt 
arbete bör ge mindre än manligt. 
Varför? Jag vet inte, men denna 
föreställning har jag, och jag kan 
icke befria mig från den. 

Det står alldeles klart för mig, att 
en .skurgumma skall ha en lågt be
räknad ersättning för sitt arbete. 
Varför? Därför att jag tycker, att 
det är ett simpelt arbete. Är det 
simpelt att göra fint och rent? Att 
hjälpa andra med ett arbete, som de 
finna tungt _och motbjudande — är 
det simpelt, något att se ned på? 
Det känns svårt att behöva säga det, 
men min föreställning är sådan. 
Skurgummans arbete är tarvligt, 
utan egentligt värde och det bör be

talas lågt. 
En skurgumma med egen bil re

tar mig, förolämpar mig. Jag an
ser mig utföra ett oändligt mycket 
svårare och värdefullare arbete, stå 
betydligt högre i socialt hänseende 
än hon, och jag har inte råd att ha 
egen bil.. 

Avundas jag henne? Nej, jag 
måtte inte göra det — jag önskar 
mig icke i hennes ställe. Jag unnar 
henne helt enkelt icke bilen, och 
fastän saken ju inte det ringaste an
går mig, känner jag liksom lite 
glädje över att den här skurgumman 
miste sitt alltför inbringande arbete 
och troligen måste göra sig av med 
sin bil. 

Och sedan jag på detta uppriktiga 
sätt analyserat mina åsikter och 
känslor, erfar jag en stor vämjelse 

Undertecknad kände en gång en 
person som påstod att ingenting satte 
hans fantasi så i rörelse som att stu
dera en adresskalender. 

Jag vet något som ger lika mycket 
sving åt tankarna, och det är en tid
nings annonser. Jag läser dem all
tid såsom ett intressant sammandrag 
av samtidens ekonomiska liv. Skild
ringen är kanske icke så spännande 
som exemp elvis en roman av Mar litt. 
Men det beror mycket på läsaren 
själv, vad han kan få ut av den la
koniska texten. 

För egen del tycker jag mig se åt
skilliga människoöden passera revy i 
de platssökandes spalt. Varje an
nons är ett litet kapitel för sig -
det hela kringkastat litet huller om 
buller såsom bokstäverna i en gåta, 
vari man endast småningom tar ut 
lösningen, som ger svar på frågan 
hur samhällsbilden ter sig just nu. 

Snedvriden, blir intrycket. En 
ojämn fördelning av chanserna, som 
springer bjärt i ögonen. Min blick 
glider över de kvinnliga annonserna. 
Det är mest sömmerskor, modister, 
hembiträden. Den sista kategorien 
är talrikast företrädd. Och sick'na 
annonser sen! Det är mest unga, 
starka kvinnor, so,m söka idel lätta 
platser hos ensamma personer och 
vanligen med begäran att en rar tre 
års gosse eller flicka skall få med
följa på köpet. Den ensamma per
sonen skall icke behöva känna det 
så ensamt längre. Han eller hon er
håller geschwint hel familj med barn
skrik och alla tillbehör mot den utom
ordentliga förmånen att få några 
lättare sysslor så lätt som möjligt ut
förda. Ett drag än gemensamt hos 
samtliga platssökande av denna sort, 
som, det måste i sanningens intresse 
bifogas, endast sorterar under, men 
ej tillhör vår stabila och i allo akt
ningsvärda hembiträdeskår. De äl
ska icke husmödrar. De vilja för 

nas. 
En lätt plats — utan husmor. D. 

v. s. utan chef, utan kontroll, utan 
inblandning. Det tar sig så besyn
nerligt ut i denna nödens tid, då var 
och en klamrar sig fast vid sitt och 
bara är glad att få göra största möj
liga nytta för att få behålla sin 
brödkant. Och det tar sig ännu be
synnerligare ut, när då och då genom 
denna spalt om nästan idel lätta 
kvinnliga platser skär som ett nöd
rop från arbetslösa män: "100 kro
nor erhåller den som kan skaffa en 
förtvivlad arbetslös familjefader ar
bete av vad slag som helst...". Än 
är det en sjökapten av de 100 ledig
blivna från den stora krisen för vår 
sjöfart, en man med höga examina, 
kunskaper och livserfarenhet som re
kommenderar sin obrutna arbetskraft 
i det allmännas åtanke, än en kon
torist som på grund av en firmas 
sammanstörtande står på gatan, än 
en månadskarl, so-m erbjuder sin vilja 
och förmåga. "Sista försöket" stod 
det en dag över en dylik annons. 
"Sista försöket!" Vilken tragedi döl
jer sig ej bakom dessa två ord! 

Man funderar ovillkorligen ett slag 
över situationen. Ä det ena, det 
manliga arbetsfältet konkurrensen så 
stor att hög ersättning måste utlovas 
för att få en chance till brödets he
derliga förtjänande. Å det andra, 
det kvinnliga, konkurrensen ingen 
och efterfrågan så stor att den sö
kande knappast ens gör sig besvär 
med att dölja hur lätt och "en pas
sant" hon tänker taga sin blivande 
befattning. Hur är detta egentligen 
möjligt i en värld, där enligt statisti
ken kvinnorna befinna sig i övervä
gande majoritet? 

Det är här inför denna fråga tan
ken ofrivilligt beskriver en väldig 
båge från tidningens lampbelysta 
annonssida ned till gatans dunkla 
kvällsdjup. 

Där går konkurrensströmmen. Alla 
de lediga, som borde befunnit sig så
som snälla duktiga tjänarinnor i vå
ra hem och använt sina unga friska 
krafter till nyttigt arbete. Nu van
dra de i stället därnere i kvällsdunk
let — vandra och försvinna. Den 
minsta anmärkning på den lätta plats 
de eventuellt förut haft och de ha 
ögonblickligen utbytt den mot en än
nu lättare. 

Ingen kan hindra dem. Strömmen 
bara växer och sväller ut därnere i 
dunklet genom nya rekryter, som 
funnit denna utväg bekvämare än att 
arbeta. 

Och det är "ingens angelägenhet" 

vad som sker varken i tidni 
annonsspalter eller <\a garûas 
overkligas värld. 

Ra 9na beters. 

oum. 

tankar 
av 

Pontus Wikner. 

Ingenting i världen är 0 

barligt utom mat och drvet , 
kläder för att kunna leva och ett! 
nat hjärta för att kunna dö. 

* 

. Den rätta ödmjukheten består ick 
i att göra sig själv uslare än alla a 
dra varelser och sedan till på \-6 \ 

beskylla sig för högmod; utan del 
bestar i att om sig själv tänka och 
tala sanningen och låta sig gäHa pr 

eis vad man är. 
* 

All kärlek, där den är ren, lämnar 

efter sig en behållning, en rikedom, 
den tiden förräntar, även ,sedan hon 
låtit slöjan falla över den älskades 
anlete, som var med då kapitalet in. 
sattes. 

Kärleken är ett evighetens barn, 
Den är en av evighetens vågor, som 
kysser rimlighetens strand. 

* 

Det blir ett helt annat liv i en 
världsåskådning, som antar att Gud 
vill något, än i den som antar att 
Gud bara vet och ingenting annat är 
än bara vetande. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra mån så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Man ufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

Uthyres 
Möbl. och omöbl. rum, dubletter och 

våningar samt affärslokaler. 
Anskaffning av inackordering i goda 

hem. 

Närmare gen. 

henne, där hon långsamt gick den 
vackra gatan fram i det rosenfärgade 
aftonljuset. 

Vid tigerns fönster stannade hon. 
Skyltdjuret stod ännu kvar. Hon 
kunde nu betrakta det utan fruktan. 
Men medan hon såg in i dess ljusgula 
glänsande ögon tänkte hon på de 
kända och okända tillfälligheter, som 
bilda vårt känslolivs hemlighets
fulla sammansättning, och som av
göra dess art redan från och kanske 
bortom moderlivet. 

Låt oss se på barnen på ett helt 
och hållet nytt sätt •—• icke blott så
som på "de sötaste små varelser på 
jorden och helt och hållet mina egna" 
— utan som på något rent och heligt, 
som blivit anförtrott åt vår vård, 
och låt oss sedan i överensstämmelse 
därmed ändra vårt tänkande, tal och 
handlingssätt mot barnen. 

Katherine Tingley. 

Naturkänsla. 
Jag stod med en hel binge av 

mörkröda rosor framför mig på bor
det och skulle just ordna dem i nå
gra blomglas då min vän fru S. in
trädde. 

— Nej, en sådan härlighet, och 
just av mina favoriter, jag vet ingen
ting iså vackert som en mörkröd ros. 

—- Då dela vi, sade jag och räckte 
henne ungefär hälften av blommor
na. Men du får ursäkta, att några 
tagit skada av de kalla nätterna och 
börja se medtagna ut. 

— Äh, det gör ingenting; dem 
kunna barnen få att roa sig med. 

— Nej, det få de ej. De plocka 
endast av dem alla blombladen, och 
det är ju nästan somj en långsam 
tortyr. 

— Nu går du alltför långt; inte 
förnimma växterna något av hur de 
behandlas ! Då skulle man ju nästan 
kunna få samvetskval, när man 

minns sin girighet och vårdslöshet, 
när man höstat in massor vid olika 
tillfällen. 

— Ja, det har jag omedvetet länge 
kännt, men aldrig fått klart för mig 
förrän jag åhörde ett föredrag på 
högskolan om växternas liv av en av 
världens förnämste vetenskapsmän, 
professor Bos© från Indien. Han vi
sade oss ett instrument han själv för
färdigat, som var så utomordentligt 
känsligt, att när det sattes i förbin
delse med en växt, det visade genom 
ljusfenomen på motsatta väggen, 
hur växten inregistrerade sina egna 
livsfunktioner. Ljuset, ismå avlånga 
företeelser, flyttade sig rytmiskt ut
med väggen alldeles som om ett litet 
eldhjärta slagit sina jämna slag. Och 
så känsligt var instrumentet, att när 
en av de svenska professorerna, en 
äldre man, gick fram och höll sin 
hand på en halv meters avstånd, av
stannade ljusfenomenen genast. Han 
visade oss, att växterna ha både för
nimmelse och känselnerver högt ut
vecklade och en starkt framträdande 
instinkt. Så det är inte värt du fö
reställer dig • dessa blommor isåsom 

okänsliga och fullständigt oreflekte
rande. 

— Hur intressant detta var, fast 
jag tycker det är hemskt, fick du 
höra något mera? 

— Ja, en mängd saker, bl. a. vi
sade han oss en tropisk växt, i vars 
tvänne stora blad man tydligen kun
de urskilja en ständigt pågående 
pulsering, liknande våra pulsslag, 
som han också sade motsvarade dem. 
Sedan dess behandlar jag blommor 
som kännande väsen och pålägger 
mig en stark begränsning och myc
ken varsamhet när jag plockar dem. 
Jag inte endast älskar dem, jag 
känner också vördnad för dem och 
naturen omkring mlig. 

— Ja, det tycks vara det enda 
rätta; men när man inte vet hur det 
förhåller sig med växtvärlden och 
många andra företeelser omkring oss, 
försyndar man sig ju omedvetet mot 
dem. 

— Ja, kära du, där komma vi till 
det axiom jag alltid finner bekräf
tat: att okunnighet är den största om 
ej den enda synden. 

Och när min vän efter en stund 
tog avsked, lyfte hon upp blommor

na och ordnade dem så, som om hon 
själv åhört prof. Boses föreläsning 
och förstått dess djupa och vackra 
innebörd. 

Adar. 

De egyptiska kvinnorna. 

En energisk och entusiastisk sam
manslutning av kvinnorna i Egyp
ten har för första gången, enligt the 
1 ote, sänt en deputation till regerin
gen med formulerade krav på lik
ställighet ifråga om undervisnings
möjligheter samt förbud mot flickors 
ngående av äktenskap före sexton 

års ålder. —Som man ser billiga an
språk. 
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EMY THORIN 
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Nya Tyska Wienerbröd. 
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Polska parlamentet räknar 555 le
damöter. Endast 11 av dessa äro 
kvinnor. 

Gynna 
våra 

annonsöret 
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Teatern Stä 
1 30 Billighetsforestallning. 

ggndaf» ^ KATJA. 

[orensberésteatern 
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Föräldrar. 
jlellanaktsmusik. _ 

, , so B i l l i g h e t s f ö r e s t a l l m n g :  

SÄ 

Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

, hanSson och Westman. 
J°n , i 1 30 Billighetsmatiné: 

PA 80 DAGAR. 

'^folkteatern. 
Direktion: Olof Sandler g. 

Varje afton kl. 8-10,30 

Köp svenska varor. 
l^jista^söntogsförestäJlM 

Lilla Teatern. 
Lördag och Böndag kl. 7 och 9, 
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Hemslavinnor. 
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TEATER. 
Det är ännu för tidigt att döma 

om, men med all sannolikhet kom
mer utställningens slut att inverka 
gynnsamt på teatrarnas frekvens. 
Med de utmärkta program som hål
las över hela linjen vore ett genom-
gående större intresse från allmän
hetens sida både önskvärt och berät
tigat. 

På Lorensbergsteatern gå alltjämt 
Otto Benzons Föräldrar för nöjda 
lus. Stwa Teaterns senaste storsti
lade program, Mozarts Figaros bröl
lop, vars premiär just motses i press-
läggningsögonblidket, blir sannolikt 
en av säsongens stora händelser. På 
Lilla Teatern har Hemslavinnor re
dan överskridit 250-gångersgränsen. 

Teatern fortfar med folkskåde
spelet Johansson och Westman och 
Folkteatern med sin trevliga revy: 
£öp svenska varor! 

TAPIS 
DETA 

Hamng 

NIABg 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av e. 
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Wife S^e S*g * rörelse, och med 

gård^ Sk^n^a'^e mot utgången 
väg. IIan sJälv tog samma 
%. a jj. 0 ° rna voro honom som 

aj8rse henne, vars läppar 

där jq'- C medan alla 
V°m; ^a.nn*sk°rnas ögon sågo på 
%. 0c^e'i.,. tycktes honom omöj-

*ed tär^J dr0g det honom som 

Pensionärshem. 
Göteborg får till nästa höst ett 

stadens änkepensiotiärshem. 

Initiativet härtill utgick på sin tid 
från de fyra kvinnliga medlemmar-
ne av stadsfullmäktige, nämligen 
I ruarne Berta Burman-Anderson och 
Åkerman samt fröknarne Frida 
Hjertberg ooh Sofia Svensson. 

Det nya hemmet, knutet som ett 
minne till Göteborgs i år firade tre-
hundraårsjubileum, kommer att utgö
ra ett komplement till de två pensio
närshem, som staden redan äger. 

När stadgarne för dessa hem ut
arbetades, tänkte man egendomligt 
nog endast pa gifta par och ensam
stående män. Man inrättade 66 lä
genheter för de förstnämnda och 36 
lör de senare. När av de gifta paren 
hustrun dog, hade mannen utsikt att 
få flytta över till hemmet för ensam
ma män, men när mannen dog, fanns 
det ingen paragraf i stadgarne, som 
skyddade änkan, utan hon avhystes 
från lägenheten, för att bäst hon 
kunde skaffa sig en annan ute i den 
vanliga hyresmarknaden eller för att 
flytta till fattighuset! 

Det är detta missförhållande det 
nya änkepensionärshemmet skall rå
da bot på. Yåra kvinnliga stadsfull
mäktige äro värda erkännande och 
tack för sitt goda initiativ! 

I ordningsreglerna för de redan 
befintliga pensionärshemmen stad
gas, att i hemmen skola beredas bo
städer åt i Göteborg bosatta aktnings
värda pensionerade åldringar, vilka 
icke åtnjuta fattigvård och vilka ge
nom den förmån av fri bostad, som 
i nämnda hem kan beredas dem ha
va utsikt att jämväl i fortsättningen 
kunna reda sig utan dylik vård." 

Det ena pensionärshemmet, som 
ligger ute vid Sanna, är förbehållet 
gifta par. En stor byggnad med 
präktig exteriör, men med en inred
ning, som högljutt förkunnar, att 
den ordnande handen varit manlig, 
och att den kvinnliga sakkunskapen 
icke rådfrågats. 

Huset verkar, invändigt, arbeta-
rekasärn, ett betyg som icke är be
römmande. 

Varje lägenhet består av rum och 
kokvrå. Nå, detta kan för ett äkta 
par vara tillräckligt i nödfall, men 
varför har man icke bestått en 
skjutdörr mellan kokvrån och bo
stadsrummet. Det dörrlösa tillstånd, 
som nu råder, har till följd att mat
oset ångar in i rummet, pyr in i klä-

Sidenskärniar och Skärmslomniar 

jämte alla tillbehör för lampskärmar. 

Vlrt modellurral är synnerligen rikhaltigt och då vi på egna 

-verkstäder tillverka såväl stommar som »karmar äro vi i tilllille 

uppfylla de «törsta anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

der och möbler och krafitgt minskar 
trevnaden. 

Och nog kunde staden ha bestått 
de här gamla hyggliga människor
na med sina sjuttio, åttio år på nac
ken förmånen och trevnaden av vär
meledning och fri värme. Det är 
dyrt för dessa fattiga pensionärer, 
som måste se på varje öre, att köpa 
ved, det är fara värt att de inte ha 
råd att hålla varmt åt sig, det är 
alldeles säkert att de äro gruvligt 
rädda för att vädra och släppa ut 
värmen, det är tungt för gamlingar 
att bära ved uppför trappor! 
. Och ännu ett par varför! Varför 
har man inte inrättat ett enda sam
lingsrum i den stora byggnaden. 
Var skola pensionärerna, i saknad 
av ett sådant, vara medan de vädra 
sina rum? Inne i "draget", vilket 
man vet att de frukta som pesten, 
eller i trappuppgångarne? Skulle 
icke ett samlingsrum behövas för 
gemensamma andaktsstunder eller 
för någon roande underhållning då 
och då? 

Varför har man inte bestått må
lade golv eller linoleummattor? Det 
är inte nådigt för gamla gummor 
att skura grova brädgolv, ej heller 
att i vinterkölden skura trappupp
gångar, vilket också åligger dem. 

Det andra pensionärshemmet, vil
ket befinner sig ute i Redbergslid 
vid Falkgatan gör ett mycket bättre 
intryck. Man har inte snålat så 
hårt med utrymmet, man har inte 
alla dessa trappuppgångar, utan 
varje våning bildar med sina lägen
heter och enskilda rum, samlade ut
efter breda korridorer, ett helt och 
ombonat helt. På flera ställen vid
gas korridoren till öppna samlings
rum. 

Hemmet har en avdelning för gif
ta par, vilken är inredd efter samma 
principer som de för Sannahemmet. 

Avdelningen för ensamma män 
innehåller enskilda rum för en eller 
två pensionärer, samt dessutom nå
gra särskilt inredda små kök, där 
männen själva få laga i ordning sin 
mat. 

Den manliga avdelningen har vär
meledning, vilket däremot icke är 
fallet med avdelningen för de gifta 
paren! 

Pensionärerna i båda hemmen åt
njuta full självständighet, och deras 

Ett parti något ' ^ 

: felaktiga 
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nger. 
Då ia{|eg 

^redvid 6n P®1 '^ans skuldra. 
lftke hört rm St0d Lisa; han hade 

enne komma in. Hennes 

ansikte var dödsblekt, och handen på 

hans axel darrade. 
"Vad har hänt, Paul? Hur mycket 

är sant av det, som folket ropar åt 
varandra, det förskräckliga? Julia 

? 
Paul räckte henne Julias brev. 
"Det har hänt. Hon har gjort det. 

Vid kvarnarne har man funnit dem 

— båda." 
"Jag förstår inte!" ropade Lisa 

sedan hon genomflugit brevet, me
dan tårarne strömmade över hennes 
ansikte. "Jag förstår ännu inte, 
Paul! Mannen ville mörda dig? 
Och hon har ryckt honom med sig 
i döden, för att rädda dig?" 

"Det är, som hon skriver, Lisa. 
Om hon icke hade uppoffrat sig, sto-
de jag icke levande framför dig." 

Lisa slog händerna för ansiktet. 
"O, Paul! Och jag som knappt sva
rade, när hon hälsade pa mig. Jag 
drog min klädning åt mig för att 
inte vidröra henne. Och hon hon 
skänker dig åt mig på nytt! Hon 
var tusen gånger bättre än jag. Om 
du hade lämnat mig för hennes 
skull — jag tror inte att jag hade 
kunnat skriva till dig så, som hon! 

hyreskontrakt innehålla icke svårare 
bestämmelser än vanliga kontrakt. 

Oavsett de "varför" man är nödd 
att rikta mot vissa otillfredsställan-
de anordningar inom hemmen, måste 
man dock känna uppriktig glädje 
över att dessa hem kommit till stånd, 
och att aktningsvärda åldringar här 
kunna få en ljusare levnadsafton än 
vad som kunnat påräknas om de va
rit hänvisade till en fattigvårdsin
rättning. 

Pensionärernas belåtenhet synes 
också allmän. Särskilt gäller detta 
de gifta paren. 

De ensamma männen hava svåra
re att finna sig tillrätta. När de 
ha var sitt rum, kväljer dem ensam
heten, och när de äro två — sällska
pet! 

Av dessa två onda ting synes en-
samhehten vara det minst onda. — 
"Det är ju långsamt", sade en, "att 
dag ut och dag in sitta ensam, men 
det är i alla fall bättre än att ha en 
kamrat som man inte trivs med? 
Och vem trivs man egentligen med?" 

Och om vilken daglig pina vittna
de icke ett yttrande, som fälldes av 
en "som delade rum": 

— Jag är ordentlig, jag vill greja 
UPP> jag vill ha frisk luft, men han 
—• han vill inte att en sak ska rö
ras, att en fönsterspringa öppnas, att 
ett soptag göres från det ögonblick 
han flyttade in i rummet tills han en 
gång bäres ut därifrån." 

Hans ord kommo mig att tänka 
på ett par "bättre" gubbar som en 
gång tvångsdelade ett rum på ett 
ålderdomshem. 

Gräl och uppträden voro förbjud
na, och de båda dödsfienderna voro 
därför dömda att hata varandra un
der tystnad. Utan att säga något 
sutto de dag efter dag, år efter år 
på var sin sida om det gemensamma 
bordet och stirrade hatfullt på var
andra. Ingen ville låta tvinga sin 
blick åt sidan! 

Till sina anförvanter sade båda: 
— Det skulle ju vara ett himmel-
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rike att komma härifrån och på fat
tighuset, men då skulle han tro, att 
han rått på mig, och den glädjen 
skall han inte ha! 

Först döden skilde efter många år 
dessa båda människor, som hatet 
oupplösligt smitt samman. — 

Man måste önska att alla de en
samma pensionärerna kunde få ett 
om än så litet, dock eget rum! 

Plume. 

Telefonisternas julafton. 
Telefonisternas bekanta hemstäl

lan om att få sin julafton ledig har 
avslagits. 

Telefondirektör Lignell i Stock
holm medgiver visserligen att kra
vet icke kan anses oberättigat, 
men ansåg likväl att en sådan åt
gärd som en hel avstängning av te
lefonnätet icke kunde komma ifråga. 
Även under julaftonen kunde all
mänheten behöva begagna sig av te
lefonen för nödvändiga bud, såsom 
ringning efter läkare, alarm av 
brandkåren o. s. v. 

Ur allmänhetens synpunkt måste 
man obetingat underskriva telefon-
direktörens synpunkter. Att en så
dan brådskande och händelserik dag 
som julaftonen avstänga telefonen 
vore en synnerligen kännbar och 
olämplig åtgärd, på vilken vår nutid 
icke är inställd. Men å andra sidan 

ligger det något orättvist och för 
tanken föga tilltalande i att en enda 
kår på grund av sin tjänsts natur 
skall tvingas att såsom under alla 
andra dagar uppehålla denna på en 
afton, då hela världen njuter 'helg
dagsfrid. 

Kunde man icke här tänka sig en 
halvmesyr, i någon mån tillfreds
ställande för båda parter? Antingen 
i form av så uppdelad tjänstgörings
tid, att varje tjänstgörande lag fin
ge möjlighet att få sin lilla del av 
julaftonen hemma, eller också att för 
full tjänstgöring denna kväll utdela
des en frikostig gratifikation, som ju 
säkerligen för mången skulle bli ett 
synnerligen välkommet tillskott till 
den blygsamt utmätta ordinarie lö
nen? Härmed skulle tjänstgöringen 
under denna afton mista sin bittra 
udd av plikttvång och ett berättigat 
erkännande lämnas vår under hela 
året hårt anlitade telefonistkår för 
god extra vakt. 

När musiken 
spelar. 

En stor tésalong. 
Skenet från solen, som för ett 

ögonblick fått övertaget över de dig
ra rägnmolnen, blänker mot fönstren 
varmt och gyllene. Musiken spelar, 

i lufttät, fukt
fri burkför
packning. 

Fås hos Eder 
handlande-om 
ej så ring 9843, 
6424,15139. 

Kaffeimport- och Rosteri-Aktiebolaget 

O R I E N T E N, 
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Jag hade icke kunnat taga avsked 
från dig utan bitterhet och förebrå
else." 

Pauls läppar darrade. Den kvä
vande smärtan i hans strupe gjorde 
det omöjligt för honom att tala sam
manhängande. 

"Jag vill till henne!" stötte han 

fram. 
"Ja", sade Lisa ,"ja. Var inte 

missnöjd, om jag inte kommer med 
dig nu. Jag menar — hon slog ned 
ögonen — att det kunde göra henne 
ont ännu i döden. Hon har förtjä
nat, att du säger henne ditt sista far

väl — utan mig." 
"Du har rätt. Jag går ensam." 
"Men", sade Lisa, "att smycka 

hennes kista med blommor och bedja 
med de andra när hon skall läggas 
till ro, det får jag, Paul? Det kan 

icke kränka någon?" 
Paul svarade icke. Han var re

dan vid dörren. 
"Paul!" utropade Lisa, och snyf

tade till, "Paul! föraktar du mig 
mycket för att jag är så ömkligt li

ten mot henne?" 
Då vände han sig om, tog henne i 

sina armar och kysste henne. 

"Vi skola båda försöka bli bättre 
och mer barmhärtiga än vi varit, 
Lisa." 

Och så gick han till bårhuset. Som 
en sömngångare gick han, såg icke 
människorna på gatorna, såg icke 
människorna i det kyliga dunkla 
rummet, dödens rike, som trängdes 
vid gallret framför de utlagda liken. 
Han såg endast henne. 

Ett täcke höljde kroppen till mid
jan. Drypande hängde det blå
svarta håret ned på den eldröda si
denblusen. Hennes ansikte var icke 
mer marmorvitt än förr, då blodet 
ännu pulserade varmt, ögonen voro 
slutna, men det såg ut som om de 
svarta fransarne i nästa ögonblick 
kunde höja sig. Hur ofta hade han 
sett henne ligga så i fredlig slum
mer, och i en skönhet, som ännu i 
dag överväldigade honom. Men i 
dag talade en främmande höghet, en 
ogenomtränglig stelhet ur dragen, en 
stolt ro, som tycktes säga: "Jag har 
tappert utkämpat min sista kamp. 
Nu kan icke ens du störa min frid.' 

Med händerna knäppta om järn
stången så hårt att naglarna vitnade, 
höll Paul sitt sista samtal med den 

döda. Han gjorde sin avbön och 
sade henne sitt tack. Han hade fruk
tat för alla de nyfikna ögonen runt 
om. Nu varken såg eller kände han 
dem, han var helt allena med henne, 
som genom sin död köpt honom ett 
fritt, aktat liv i fosterlandet. 

"Sov gott, du arma, goda! Finns 
en rättvis domare däruppe, så står 
du i snövit skrud bland hans kä
raste barn." 

Han slet sig lös och vände sig mot 
utgången. Liksom en drömbild såg 
han i förbigående Schack på sin bår, 
med det kortklippta håret, som bru
kade döljas av peruken. Hans vän
stra hand var knuten. En sista vre
dens och förtvivlans kramp hade 
förvridit hans drag. Och mitt em.)t 
honom lutad mot gallret stod ask-
blek, skälvande som ett asplöv i vin
den mor Lippert och stirrade på sin 
mångårige hyresgäst. 

I likhallen avlade under tiden Pot-
hoff sitt vittnesmål för poliskammis-
sarien över de drunknade. Över sin 
uppasserska kunde han ge besked. 
Mannen hade endast emellanåt kom
mit till hans restaurant och kallade 
sig Schack. Någonting vidare visste 

Pothoff inte. Hur och varför de två 
kommit i samma båt och sedan i 
kvarnhjulet, däröver kunde han inte 
lämna kommissarien någon upplys
ning. Över Julias brev till Paul teg 
han också. Pothoff berättade alltid 
principiellt så litet som möjligt för 
polisen. 

Efterhand troppade de av, alla 
de från Posenhof. Bland de få 
kvarblivna var baronen. Hos honom, 
som utan lidelse var en åskådare av 
livet, skapade denna tragedi, som ut
spelades framför hans ögon, en både 
gripande och högtidlig rörelse. Mor 
Lipperts uppförande frapperade ho
nom. Hon tycktes ha lossnat i alla 
fogar, denna evigt muntra kvinna, 
som alltid med beundransvärt jämn
mod tagit emot livets hårdaste stö
tar och knytnävslag. Och det var 
icke på Julia hon stirrade med halv-
slocknade ögon, utan på mannen, 
främlingen. — Var han kanske in
gen främling? Baronen började be
trakta Schack noggrannare. Om 
vem påminde dessa förvridna drag? 

Då föll hans blick på den dödes 
knutna hand. På långfingret hade 
han en avskuren handsktumme, fast-
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frierien aldrig känt en verklig kär
lek, ty en sådan brukar ändå (t. o, 
m. hos en man) vara minst ett par 
år. Kanske Ni, när allt kommer 
omkring, endast samlar statistiskt 
material för en bok om: "Konsten 
att fria i rättan tid". 

Det är också möjligt, att de nio 
damerna känna varandra, och att 
somliga av dem blivit varnade för 
Er som varande en flyktig man, 
som leker med hjärtan. Men Ni har 
ju som ersättning fått 9, nej, förlåt 
8 riktigt söta systrar. 

Hoppas, att Ni nu lägger mitt råd 
på minnet och friar först sedan Ni 
älskar och blivit älskad, ty då ga
ranterar jag, att det skall gå bra. 

Vänskapsfullt 
Lena. 

P. S.. Hoppas att i sinom tid få 
emotse notifikation om Er förlov
ning. D. S. 

DAMBLUbAk 
i Crepe de Chine, Luvisca, Musslin, Shan 
tung, Poplin. Flosellablusar 5,75. Svarta 
satinoverall 8,50. Svarta klädningar pas
sande för sorg. 

OBS.! Beställningar emottagas. 
Även egna tyger sys. 

0. F. Hultbergs Blusaffär, Husargatan 40. 
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VARJE ELEV ARBETAR FRITT 

OCH OBEROENDE VID 

"TOUCH-SYSTEM" å 

V. Hamngatan 19. Tel. 4221. 

Kostnadsfri platsförmedling. 

Får inte en skur
gumma åKa i 

egen automobil 
I. 

Frågan har uppställts i Kvinnor
nas Tidning på grund av att i De
troit, U. S. A., en städerska i sta
dens tjänst blivit avskedad, därför 
att hon höll sig med detta numera 
vanliga fordon. 

Då man ofta hör upprepas att i 
Amerika äger numera varje arbeta
re en bil, är den första tanke, som 
härvid inställer sig, en undran om 
en stadens renhållningskarl skulle 
ha avskedats för samma förseelse. 
Hur står det annars till i det land, 
som förr åtminstone ansågs för fri
hetens och jämnlikhetens? 

Vidare påminner förbudet, helst 
när man hör att det förklarats där
med att arbete av detta slag är av
sett för behövande, bra mycket om 
det tal man ofta fick höra i kvinno
sakens barndom, att de flickor, som 
hade förmögna föräldrar borde ej 
söka platser utan lämna dessa åt 
dem som bättre behövde dem. Då 
borde man ju också ha ansett att ri
ka mäns söner inte borde söka själv
förvärv. 

Det hela tycks således visa isig va
ra en kvinnofråga. 

Men det är också en otäck klass
fråga. 

Förbudet påminner nämligen 
osökt om den ukas, som utfärdades 
hos oss någon gång på 1700-talet, 
tror jag, om att kvinnor av arbetar-
och hantverkarklassen inte finge bä
ra kläder av siden. Det är således 
ett fullkomligt förkastligt inblan
dande i den personliga friheten — 
friheten att använda förtjänade eller 
ärvda pängar till vad jag vill. 

Alldeles tvärtom synes mig gum
mans åkande i sin ägande bil vara 
en förträfflig början till det vi sko
la hoppas blir ett av framtidens 
drag: att inga slag av trevnad, be

kvämlighet, nöje skola särskilt för

behållas de eller de människornna 

samhället; att intet arbete skall an

ses så lågt, att inte den som utövar 

det skall få skaffa sig den "lyx" han 

eller hon möjligen kan; att det blir 

solklart att gumman, som skurar, 
lång förr bör ha tillfälle åka till och 

från arbetet i bil, än den man eller 

kvinna, som kan fa vila sig hela da
gen, behöver en sådan för att färdas 

ute. 
Skurgumman i fråga har således 

rent av — i dubbel mening — ut

fört en framåtskridandets handling. 

Leve gumman med bilen! 
H .  S .  

II. 

En skwrgumma med egen bil? 
Hur ställer ni er till ett sådant 

begrepp? har Kv. T. frågat. 
Låt mig under anonymitetens 

skydd svara så som jag känner och 

troligen många med mig. 
Jag skulle gärna själv vilja ha en 

bil, men jag äger ingen. Alla män
niskor med egen bil ingiva mig nå
got som måste vara avund, fastän 
jag försöker maskera denna känsla 
för mig själv. Jag önskar mig i 
deras lyckliga ställning. 

En skurgumma — bilägare! Den
na tanke ger mig som en stöt för 

bröstet. 
Enligt mina begrepp skall en 

skurgumma vara fattig, mycket fat
tig. —• Varför? Arbetar hon inte? 
— Jo, hårt! — Bör icke arbete ge 
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vid mig själv — hur mycket strunt 
och skräp, hur mycket småaktighet 
och elakhet går inte jag och många, 
många med mig och bär på invärtes 
och i hemlighet. Och hur orimligt, 
hopplöst svårt är det inte att feja 
upp, göra rent och snyggt inom sig! 

Leonore H. 

död och pina dit, där husmödrar sak-

"Lätt plats" — 
100 Kronor i er
sättning " 

pängar.'1 Jo, visserligen, men 
inte en skurgummas! Det ingår i 
mitt medvetande, att allt kvinnligt 
arbete bör ge mindre än manligt. 
Varför? Jag vet inte, men denna 
föreställning har jag, och jag kan 
icke befria mig från den. 

Det står alldeles klart för mig, att 
en .skurgumma skall ha en lågt be
räknad ersättning för sitt arbete. 
Varför? Därför att jag tycker, att 
det är ett simpelt arbete. Är det 
simpelt att göra fint och rent? Att 
hjälpa andra med ett arbete, som de 
finna tungt _och motbjudande — är 
det simpelt, något att se ned på? 
Det känns svårt att behöva säga det, 
men min föreställning är sådan. 
Skurgummans arbete är tarvligt, 
utan egentligt värde och det bör be

talas lågt. 
En skurgumma med egen bil re

tar mig, förolämpar mig. Jag an
ser mig utföra ett oändligt mycket 
svårare och värdefullare arbete, stå 
betydligt högre i socialt hänseende 
än hon, och jag har inte råd att ha 
egen bil.. 

Avundas jag henne? Nej, jag 
måtte inte göra det — jag önskar 
mig icke i hennes ställe. Jag unnar 
henne helt enkelt icke bilen, och 
fastän saken ju inte det ringaste an
går mig, känner jag liksom lite 
glädje över att den här skurgumman 
miste sitt alltför inbringande arbete 
och troligen måste göra sig av med 
sin bil. 

Och sedan jag på detta uppriktiga 
sätt analyserat mina åsikter och 
känslor, erfar jag en stor vämjelse 

Undertecknad kände en gång en 
person som påstod att ingenting satte 
hans fantasi så i rörelse som att stu
dera en adresskalender. 

Jag vet något som ger lika mycket 
sving åt tankarna, och det är en tid
nings annonser. Jag läser dem all
tid såsom ett intressant sammandrag 
av samtidens ekonomiska liv. Skild
ringen är kanske icke så spännande 
som exemp elvis en roman av Mar litt. 
Men det beror mycket på läsaren 
själv, vad han kan få ut av den la
koniska texten. 

För egen del tycker jag mig se åt
skilliga människoöden passera revy i 
de platssökandes spalt. Varje an
nons är ett litet kapitel för sig -
det hela kringkastat litet huller om 
buller såsom bokstäverna i en gåta, 
vari man endast småningom tar ut 
lösningen, som ger svar på frågan 
hur samhällsbilden ter sig just nu. 

Snedvriden, blir intrycket. En 
ojämn fördelning av chanserna, som 
springer bjärt i ögonen. Min blick 
glider över de kvinnliga annonserna. 
Det är mest sömmerskor, modister, 
hembiträden. Den sista kategorien 
är talrikast företrädd. Och sick'na 
annonser sen! Det är mest unga, 
starka kvinnor, so,m söka idel lätta 
platser hos ensamma personer och 
vanligen med begäran att en rar tre 
års gosse eller flicka skall få med
följa på köpet. Den ensamma per
sonen skall icke behöva känna det 
så ensamt längre. Han eller hon er
håller geschwint hel familj med barn
skrik och alla tillbehör mot den utom
ordentliga förmånen att få några 
lättare sysslor så lätt som möjligt ut
förda. Ett drag än gemensamt hos 
samtliga platssökande av denna sort, 
som, det måste i sanningens intresse 
bifogas, endast sorterar under, men 
ej tillhör vår stabila och i allo akt
ningsvärda hembiträdeskår. De äl
ska icke husmödrar. De vilja för 

nas. 
En lätt plats — utan husmor. D. 

v. s. utan chef, utan kontroll, utan 
inblandning. Det tar sig så besyn
nerligt ut i denna nödens tid, då var 
och en klamrar sig fast vid sitt och 
bara är glad att få göra största möj
liga nytta för att få behålla sin 
brödkant. Och det tar sig ännu be
synnerligare ut, när då och då genom 
denna spalt om nästan idel lätta 
kvinnliga platser skär som ett nöd
rop från arbetslösa män: "100 kro
nor erhåller den som kan skaffa en 
förtvivlad arbetslös familjefader ar
bete av vad slag som helst...". Än 
är det en sjökapten av de 100 ledig
blivna från den stora krisen för vår 
sjöfart, en man med höga examina, 
kunskaper och livserfarenhet som re
kommenderar sin obrutna arbetskraft 
i det allmännas åtanke, än en kon
torist som på grund av en firmas 
sammanstörtande står på gatan, än 
en månadskarl, so-m erbjuder sin vilja 
och förmåga. "Sista försöket" stod 
det en dag över en dylik annons. 
"Sista försöket!" Vilken tragedi döl
jer sig ej bakom dessa två ord! 

Man funderar ovillkorligen ett slag 
över situationen. Ä det ena, det 
manliga arbetsfältet konkurrensen så 
stor att hög ersättning måste utlovas 
för att få en chance till brödets he
derliga förtjänande. Å det andra, 
det kvinnliga, konkurrensen ingen 
och efterfrågan så stor att den sö
kande knappast ens gör sig besvär 
med att dölja hur lätt och "en pas
sant" hon tänker taga sin blivande 
befattning. Hur är detta egentligen 
möjligt i en värld, där enligt statisti
ken kvinnorna befinna sig i övervä
gande majoritet? 

Det är här inför denna fråga tan
ken ofrivilligt beskriver en väldig 
båge från tidningens lampbelysta 
annonssida ned till gatans dunkla 
kvällsdjup. 

Där går konkurrensströmmen. Alla 
de lediga, som borde befunnit sig så
som snälla duktiga tjänarinnor i vå
ra hem och använt sina unga friska 
krafter till nyttigt arbete. Nu van
dra de i stället därnere i kvällsdunk
let — vandra och försvinna. Den 
minsta anmärkning på den lätta plats 
de eventuellt förut haft och de ha 
ögonblickligen utbytt den mot en än
nu lättare. 

Ingen kan hindra dem. Strömmen 
bara växer och sväller ut därnere i 
dunklet genom nya rekryter, som 
funnit denna utväg bekvämare än att 
arbeta. 

Och det är "ingens angelägenhet" 

vad som sker varken i tidni 
annonsspalter eller <\a garûas 
overkligas värld. 

Ra 9na beters. 

oum. 

tankar 
av 

Pontus Wikner. 

Ingenting i världen är 0 

barligt utom mat och drvet , 
kläder för att kunna leva och ett! 
nat hjärta för att kunna dö. 

* 

. Den rätta ödmjukheten består ick 
i att göra sig själv uslare än alla a 
dra varelser och sedan till på \-6 \ 

beskylla sig för högmod; utan del 
bestar i att om sig själv tänka och 
tala sanningen och låta sig gäHa pr 

eis vad man är. 
* 

All kärlek, där den är ren, lämnar 

efter sig en behållning, en rikedom, 
den tiden förräntar, även ,sedan hon 
låtit slöjan falla över den älskades 
anlete, som var med då kapitalet in. 
sattes. 

Kärleken är ett evighetens barn, 
Den är en av evighetens vågor, som 
kysser rimlighetens strand. 

* 

Det blir ett helt annat liv i en 
världsåskådning, som antar att Gud 
vill något, än i den som antar att 
Gud bara vet och ingenting annat är 
än bara vetande. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra mån så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Man ufaktur-, Kapp-
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 1913. 

Uthyres 
Möbl. och omöbl. rum, dubletter och 

våningar samt affärslokaler. 
Anskaffning av inackordering i goda 

hem. 

Närmare gen. 

henne, där hon långsamt gick den 
vackra gatan fram i det rosenfärgade 
aftonljuset. 

Vid tigerns fönster stannade hon. 
Skyltdjuret stod ännu kvar. Hon 
kunde nu betrakta det utan fruktan. 
Men medan hon såg in i dess ljusgula 
glänsande ögon tänkte hon på de 
kända och okända tillfälligheter, som 
bilda vårt känslolivs hemlighets
fulla sammansättning, och som av
göra dess art redan från och kanske 
bortom moderlivet. 

Låt oss se på barnen på ett helt 
och hållet nytt sätt •—• icke blott så
som på "de sötaste små varelser på 
jorden och helt och hållet mina egna" 
— utan som på något rent och heligt, 
som blivit anförtrott åt vår vård, 
och låt oss sedan i överensstämmelse 
därmed ändra vårt tänkande, tal och 
handlingssätt mot barnen. 

Katherine Tingley. 

Naturkänsla. 
Jag stod med en hel binge av 

mörkröda rosor framför mig på bor
det och skulle just ordna dem i nå
gra blomglas då min vän fru S. in
trädde. 

— Nej, en sådan härlighet, och 
just av mina favoriter, jag vet ingen
ting iså vackert som en mörkröd ros. 

—- Då dela vi, sade jag och räckte 
henne ungefär hälften av blommor
na. Men du får ursäkta, att några 
tagit skada av de kalla nätterna och 
börja se medtagna ut. 

— Äh, det gör ingenting; dem 
kunna barnen få att roa sig med. 

— Nej, det få de ej. De plocka 
endast av dem alla blombladen, och 
det är ju nästan somj en långsam 
tortyr. 

— Nu går du alltför långt; inte 
förnimma växterna något av hur de 
behandlas ! Då skulle man ju nästan 
kunna få samvetskval, när man 

minns sin girighet och vårdslöshet, 
när man höstat in massor vid olika 
tillfällen. 

— Ja, det har jag omedvetet länge 
kännt, men aldrig fått klart för mig 
förrän jag åhörde ett föredrag på 
högskolan om växternas liv av en av 
världens förnämste vetenskapsmän, 
professor Bos© från Indien. Han vi
sade oss ett instrument han själv för
färdigat, som var så utomordentligt 
känsligt, att när det sattes i förbin
delse med en växt, det visade genom 
ljusfenomen på motsatta väggen, 
hur växten inregistrerade sina egna 
livsfunktioner. Ljuset, ismå avlånga 
företeelser, flyttade sig rytmiskt ut
med väggen alldeles som om ett litet 
eldhjärta slagit sina jämna slag. Och 
så känsligt var instrumentet, att när 
en av de svenska professorerna, en 
äldre man, gick fram och höll sin 
hand på en halv meters avstånd, av
stannade ljusfenomenen genast. Han 
visade oss, att växterna ha både för
nimmelse och känselnerver högt ut
vecklade och en starkt framträdande 
instinkt. Så det är inte värt du fö
reställer dig • dessa blommor isåsom 

okänsliga och fullständigt oreflekte
rande. 

— Hur intressant detta var, fast 
jag tycker det är hemskt, fick du 
höra något mera? 

— Ja, en mängd saker, bl. a. vi
sade han oss en tropisk växt, i vars 
tvänne stora blad man tydligen kun
de urskilja en ständigt pågående 
pulsering, liknande våra pulsslag, 
som han också sade motsvarade dem. 
Sedan dess behandlar jag blommor 
som kännande väsen och pålägger 
mig en stark begränsning och myc
ken varsamhet när jag plockar dem. 
Jag inte endast älskar dem, jag 
känner också vördnad för dem och 
naturen omkring mlig. 

— Ja, det tycks vara det enda 
rätta; men när man inte vet hur det 
förhåller sig med växtvärlden och 
många andra företeelser omkring oss, 
försyndar man sig ju omedvetet mot 
dem. 

— Ja, kära du, där komma vi till 
det axiom jag alltid finner bekräf
tat: att okunnighet är den största om 
ej den enda synden. 

Och när min vän efter en stund 
tog avsked, lyfte hon upp blommor

na och ordnade dem så, som om hon 
själv åhört prof. Boses föreläsning 
och förstått dess djupa och vackra 
innebörd. 

Adar. 

De egyptiska kvinnorna. 

En energisk och entusiastisk sam
manslutning av kvinnorna i Egyp
ten har för första gången, enligt the 
1 ote, sänt en deputation till regerin
gen med formulerade krav på lik
ställighet ifråga om undervisnings
möjligheter samt förbud mot flickors 
ngående av äktenskap före sexton 

års ålder. —Som man ser billiga an
språk. 
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EMY THORIN 
Erik Dahlbergsg. 22 (mitt för Reallärov.) 

Nya Tyska Wienerbröd. 
Tel. 6077. TeL 60^ 
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Polska parlamentet räknar 555 le
damöter. Endast 11 av dessa äro 
kvinnor. 

Gynna 
våra 

annonsöret 
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" Varje 

Teatern Stä 
1 30 Billighetsforestallning. 

ggndaf» ^ KATJA. 

[orensberésteatern 

V„J. »»» u- " 

Föräldrar. 
jlellanaktsmusik. _ 

, , so B i l l i g h e t s f ö r e s t a l l m n g :  

SÄ 

Teatern. 
Varje afton kl. 8: 

, hanSson och Westman. 
J°n , i 1 30 Billighetsmatiné: 

PA 80 DAGAR. 

'^folkteatern. 
Direktion: Olof Sandler g. 

Varje afton kl. 8-10,30 

Köp svenska varor. 
l^jista^söntogsförestäJlM 

Lilla Teatern. 
Lördag och Böndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Hemslavinnor. 

<28en rälla inköps
rätten av 

S K O D O N  
ät aèsoluf 

Skomagasin = 

I âi 9nâ ^ 
ill 

TEATER. 
Det är ännu för tidigt att döma 

om, men med all sannolikhet kom
mer utställningens slut att inverka 
gynnsamt på teatrarnas frekvens. 
Med de utmärkta program som hål
las över hela linjen vore ett genom-
gående större intresse från allmän
hetens sida både önskvärt och berät
tigat. 

På Lorensbergsteatern gå alltjämt 
Otto Benzons Föräldrar för nöjda 
lus. Stwa Teaterns senaste storsti
lade program, Mozarts Figaros bröl
lop, vars premiär just motses i press-
läggningsögonblidket, blir sannolikt 
en av säsongens stora händelser. På 
Lilla Teatern har Hemslavinnor re
dan överskridit 250-gångersgränsen. 

Teatern fortfar med folkskåde
spelet Johansson och Westman och 
Folkteatern med sin trevliga revy: 
£öp svenska varor! 

TAPIS 
DETA 

Hamng 

NIABg 

ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av e. 

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

46. 
He • 

ÏWni, ^n^° a^a' all®samman från 

C« Z0"10"' 
Abelen' °ra Appert, skomakare 
V ö °c^ andra. Paul såg, 

Wife S^e S*g * rörelse, och med 

gård^ Sk^n^a'^e mot utgången 
väg. IIan sJälv tog samma 
%. a jj. 0 ° rna voro honom som 

aj8rse henne, vars läppar 

där jq'- C medan alla 
V°m; ^a.nn*sk°rnas ögon sågo på 
%. 0c^e'i.,. tycktes honom omöj-

*ed tär^J dr0g det honom som 

Pensionärshem. 
Göteborg får till nästa höst ett 

stadens änkepensiotiärshem. 

Initiativet härtill utgick på sin tid 
från de fyra kvinnliga medlemmar-
ne av stadsfullmäktige, nämligen 
I ruarne Berta Burman-Anderson och 
Åkerman samt fröknarne Frida 
Hjertberg ooh Sofia Svensson. 

Det nya hemmet, knutet som ett 
minne till Göteborgs i år firade tre-
hundraårsjubileum, kommer att utgö
ra ett komplement till de två pensio
närshem, som staden redan äger. 

När stadgarne för dessa hem ut
arbetades, tänkte man egendomligt 
nog endast pa gifta par och ensam
stående män. Man inrättade 66 lä
genheter för de förstnämnda och 36 
lör de senare. När av de gifta paren 
hustrun dog, hade mannen utsikt att 
få flytta över till hemmet för ensam
ma män, men när mannen dog, fanns 
det ingen paragraf i stadgarne, som 
skyddade änkan, utan hon avhystes 
från lägenheten, för att bäst hon 
kunde skaffa sig en annan ute i den 
vanliga hyresmarknaden eller för att 
flytta till fattighuset! 

Det är detta missförhållande det 
nya änkepensionärshemmet skall rå
da bot på. Yåra kvinnliga stadsfull
mäktige äro värda erkännande och 
tack för sitt goda initiativ! 

I ordningsreglerna för de redan 
befintliga pensionärshemmen stad
gas, att i hemmen skola beredas bo
städer åt i Göteborg bosatta aktnings
värda pensionerade åldringar, vilka 
icke åtnjuta fattigvård och vilka ge
nom den förmån av fri bostad, som 
i nämnda hem kan beredas dem ha
va utsikt att jämväl i fortsättningen 
kunna reda sig utan dylik vård." 

Det ena pensionärshemmet, som 
ligger ute vid Sanna, är förbehållet 
gifta par. En stor byggnad med 
präktig exteriör, men med en inred
ning, som högljutt förkunnar, att 
den ordnande handen varit manlig, 
och att den kvinnliga sakkunskapen 
icke rådfrågats. 

Huset verkar, invändigt, arbeta-
rekasärn, ett betyg som icke är be
römmande. 

Varje lägenhet består av rum och 
kokvrå. Nå, detta kan för ett äkta 
par vara tillräckligt i nödfall, men 
varför har man icke bestått en 
skjutdörr mellan kokvrån och bo
stadsrummet. Det dörrlösa tillstånd, 
som nu råder, har till följd att mat
oset ångar in i rummet, pyr in i klä-

Sidenskärniar och Skärmslomniar 

jämte alla tillbehör för lampskärmar. 

Vlrt modellurral är synnerligen rikhaltigt och då vi på egna 

-verkstäder tillverka såväl stommar som »karmar äro vi i tilllille 

uppfylla de «törsta anspråk. 

Beställningar emottagas. — Låga priser. 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co. 

der och möbler och krafitgt minskar 
trevnaden. 

Och nog kunde staden ha bestått 
de här gamla hyggliga människor
na med sina sjuttio, åttio år på nac
ken förmånen och trevnaden av vär
meledning och fri värme. Det är 
dyrt för dessa fattiga pensionärer, 
som måste se på varje öre, att köpa 
ved, det är fara värt att de inte ha 
råd att hålla varmt åt sig, det är 
alldeles säkert att de äro gruvligt 
rädda för att vädra och släppa ut 
värmen, det är tungt för gamlingar 
att bära ved uppför trappor! 
. Och ännu ett par varför! Varför 
har man inte inrättat ett enda sam
lingsrum i den stora byggnaden. 
Var skola pensionärerna, i saknad 
av ett sådant, vara medan de vädra 
sina rum? Inne i "draget", vilket 
man vet att de frukta som pesten, 
eller i trappuppgångarne? Skulle 
icke ett samlingsrum behövas för 
gemensamma andaktsstunder eller 
för någon roande underhållning då 
och då? 

Varför har man inte bestått må
lade golv eller linoleummattor? Det 
är inte nådigt för gamla gummor 
att skura grova brädgolv, ej heller 
att i vinterkölden skura trappupp
gångar, vilket också åligger dem. 

Det andra pensionärshemmet, vil
ket befinner sig ute i Redbergslid 
vid Falkgatan gör ett mycket bättre 
intryck. Man har inte snålat så 
hårt med utrymmet, man har inte 
alla dessa trappuppgångar, utan 
varje våning bildar med sina lägen
heter och enskilda rum, samlade ut
efter breda korridorer, ett helt och 
ombonat helt. På flera ställen vid
gas korridoren till öppna samlings
rum. 

Hemmet har en avdelning för gif
ta par, vilken är inredd efter samma 
principer som de för Sannahemmet. 

Avdelningen för ensamma män 
innehåller enskilda rum för en eller 
två pensionärer, samt dessutom nå
gra särskilt inredda små kök, där 
männen själva få laga i ordning sin 
mat. 

Den manliga avdelningen har vär
meledning, vilket däremot icke är 
fallet med avdelningen för de gifta 
paren! 

Pensionärerna i båda hemmen åt
njuta full självständighet, och deras 

Ett parti något ' ^ 

: felaktiga 

I Dukar, Servietter, h 
1 Handdukar i 

samt \ 

U d d a h a n d d u k a r ;  
E x t r a  b i l l i g t .  

I Friberg ® Anderson [ 
J 1 Kungsportsplatsen 1 ^ 

^  T e l .  7 3 2 5  T e l .  \  

nger. 
Då ia{|eg 

^redvid 6n P®1 '^ans skuldra. 
lftke hört rm St0d Lisa; han hade 

enne komma in. Hennes 

ansikte var dödsblekt, och handen på 

hans axel darrade. 
"Vad har hänt, Paul? Hur mycket 

är sant av det, som folket ropar åt 
varandra, det förskräckliga? Julia 

? 
Paul räckte henne Julias brev. 
"Det har hänt. Hon har gjort det. 

Vid kvarnarne har man funnit dem 

— båda." 
"Jag förstår inte!" ropade Lisa 

sedan hon genomflugit brevet, me
dan tårarne strömmade över hennes 
ansikte. "Jag förstår ännu inte, 
Paul! Mannen ville mörda dig? 
Och hon har ryckt honom med sig 
i döden, för att rädda dig?" 

"Det är, som hon skriver, Lisa. 
Om hon icke hade uppoffrat sig, sto-
de jag icke levande framför dig." 

Lisa slog händerna för ansiktet. 
"O, Paul! Och jag som knappt sva
rade, när hon hälsade pa mig. Jag 
drog min klädning åt mig för att 
inte vidröra henne. Och hon hon 
skänker dig åt mig på nytt! Hon 
var tusen gånger bättre än jag. Om 
du hade lämnat mig för hennes 
skull — jag tror inte att jag hade 
kunnat skriva till dig så, som hon! 

hyreskontrakt innehålla icke svårare 
bestämmelser än vanliga kontrakt. 

Oavsett de "varför" man är nödd 
att rikta mot vissa otillfredsställan-
de anordningar inom hemmen, måste 
man dock känna uppriktig glädje 
över att dessa hem kommit till stånd, 
och att aktningsvärda åldringar här 
kunna få en ljusare levnadsafton än 
vad som kunnat påräknas om de va
rit hänvisade till en fattigvårdsin
rättning. 

Pensionärernas belåtenhet synes 
också allmän. Särskilt gäller detta 
de gifta paren. 

De ensamma männen hava svåra
re att finna sig tillrätta. När de 
ha var sitt rum, kväljer dem ensam
heten, och när de äro två — sällska
pet! 

Av dessa två onda ting synes en-
samhehten vara det minst onda. — 
"Det är ju långsamt", sade en, "att 
dag ut och dag in sitta ensam, men 
det är i alla fall bättre än att ha en 
kamrat som man inte trivs med? 
Och vem trivs man egentligen med?" 

Och om vilken daglig pina vittna
de icke ett yttrande, som fälldes av 
en "som delade rum": 

— Jag är ordentlig, jag vill greja 
UPP> jag vill ha frisk luft, men han 
—• han vill inte att en sak ska rö
ras, att en fönsterspringa öppnas, att 
ett soptag göres från det ögonblick 
han flyttade in i rummet tills han en 
gång bäres ut därifrån." 

Hans ord kommo mig att tänka 
på ett par "bättre" gubbar som en 
gång tvångsdelade ett rum på ett 
ålderdomshem. 

Gräl och uppträden voro förbjud
na, och de båda dödsfienderna voro 
därför dömda att hata varandra un
der tystnad. Utan att säga något 
sutto de dag efter dag, år efter år 
på var sin sida om det gemensamma 
bordet och stirrade hatfullt på var
andra. Ingen ville låta tvinga sin 
blick åt sidan! 

Till sina anförvanter sade båda: 
— Det skulle ju vara ett himmel-

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 
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rike att komma härifrån och på fat
tighuset, men då skulle han tro, att 
han rått på mig, och den glädjen 
skall han inte ha! 

Först döden skilde efter många år 
dessa båda människor, som hatet 
oupplösligt smitt samman. — 

Man måste önska att alla de en
samma pensionärerna kunde få ett 
om än så litet, dock eget rum! 

Plume. 

Telefonisternas julafton. 
Telefonisternas bekanta hemstäl

lan om att få sin julafton ledig har 
avslagits. 

Telefondirektör Lignell i Stock
holm medgiver visserligen att kra
vet icke kan anses oberättigat, 
men ansåg likväl att en sådan åt
gärd som en hel avstängning av te
lefonnätet icke kunde komma ifråga. 
Även under julaftonen kunde all
mänheten behöva begagna sig av te
lefonen för nödvändiga bud, såsom 
ringning efter läkare, alarm av 
brandkåren o. s. v. 

Ur allmänhetens synpunkt måste 
man obetingat underskriva telefon-
direktörens synpunkter. Att en så
dan brådskande och händelserik dag 
som julaftonen avstänga telefonen 
vore en synnerligen kännbar och 
olämplig åtgärd, på vilken vår nutid 
icke är inställd. Men å andra sidan 

ligger det något orättvist och för 
tanken föga tilltalande i att en enda 
kår på grund av sin tjänsts natur 
skall tvingas att såsom under alla 
andra dagar uppehålla denna på en 
afton, då hela världen njuter 'helg
dagsfrid. 

Kunde man icke här tänka sig en 
halvmesyr, i någon mån tillfreds
ställande för båda parter? Antingen 
i form av så uppdelad tjänstgörings
tid, att varje tjänstgörande lag fin
ge möjlighet att få sin lilla del av 
julaftonen hemma, eller också att för 
full tjänstgöring denna kväll utdela
des en frikostig gratifikation, som ju 
säkerligen för mången skulle bli ett 
synnerligen välkommet tillskott till 
den blygsamt utmätta ordinarie lö
nen? Härmed skulle tjänstgöringen 
under denna afton mista sin bittra 
udd av plikttvång och ett berättigat 
erkännande lämnas vår under hela 
året hårt anlitade telefonistkår för 
god extra vakt. 

När musiken 
spelar. 

En stor tésalong. 
Skenet från solen, som för ett 

ögonblick fått övertaget över de dig
ra rägnmolnen, blänker mot fönstren 
varmt och gyllene. Musiken spelar, 

i lufttät, fukt
fri burkför
packning. 

Fås hos Eder 
handlande-om 
ej så ring 9843, 
6424,15139. 

Kaffeimport- och Rosteri-Aktiebolaget 

O R I E N T E N, 
Göteborg1. 

fliftw.r.ar. 

Y/jaifö V-

E L E G A N T A  J K O D O N  

Jag hade icke kunnat taga avsked 
från dig utan bitterhet och förebrå
else." 

Pauls läppar darrade. Den kvä
vande smärtan i hans strupe gjorde 
det omöjligt för honom att tala sam
manhängande. 

"Jag vill till henne!" stötte han 

fram. 
"Ja", sade Lisa ,"ja. Var inte 

missnöjd, om jag inte kommer med 
dig nu. Jag menar — hon slog ned 
ögonen — att det kunde göra henne 
ont ännu i döden. Hon har förtjä
nat, att du säger henne ditt sista far

väl — utan mig." 
"Du har rätt. Jag går ensam." 
"Men", sade Lisa, "att smycka 

hennes kista med blommor och bedja 
med de andra när hon skall läggas 
till ro, det får jag, Paul? Det kan 

icke kränka någon?" 
Paul svarade icke. Han var re

dan vid dörren. 
"Paul!" utropade Lisa, och snyf

tade till, "Paul! föraktar du mig 
mycket för att jag är så ömkligt li

ten mot henne?" 
Då vände han sig om, tog henne i 

sina armar och kysste henne. 

"Vi skola båda försöka bli bättre 
och mer barmhärtiga än vi varit, 
Lisa." 

Och så gick han till bårhuset. Som 
en sömngångare gick han, såg icke 
människorna på gatorna, såg icke 
människorna i det kyliga dunkla 
rummet, dödens rike, som trängdes 
vid gallret framför de utlagda liken. 
Han såg endast henne. 

Ett täcke höljde kroppen till mid
jan. Drypande hängde det blå
svarta håret ned på den eldröda si
denblusen. Hennes ansikte var icke 
mer marmorvitt än förr, då blodet 
ännu pulserade varmt, ögonen voro 
slutna, men det såg ut som om de 
svarta fransarne i nästa ögonblick 
kunde höja sig. Hur ofta hade han 
sett henne ligga så i fredlig slum
mer, och i en skönhet, som ännu i 
dag överväldigade honom. Men i 
dag talade en främmande höghet, en 
ogenomtränglig stelhet ur dragen, en 
stolt ro, som tycktes säga: "Jag har 
tappert utkämpat min sista kamp. 
Nu kan icke ens du störa min frid.' 

Med händerna knäppta om järn
stången så hårt att naglarna vitnade, 
höll Paul sitt sista samtal med den 

döda. Han gjorde sin avbön och 
sade henne sitt tack. Han hade fruk
tat för alla de nyfikna ögonen runt 
om. Nu varken såg eller kände han 
dem, han var helt allena med henne, 
som genom sin död köpt honom ett 
fritt, aktat liv i fosterlandet. 

"Sov gott, du arma, goda! Finns 
en rättvis domare däruppe, så står 
du i snövit skrud bland hans kä
raste barn." 

Han slet sig lös och vände sig mot 
utgången. Liksom en drömbild såg 
han i förbigående Schack på sin bår, 
med det kortklippta håret, som bru
kade döljas av peruken. Hans vän
stra hand var knuten. En sista vre
dens och förtvivlans kramp hade 
förvridit hans drag. Och mitt em.)t 
honom lutad mot gallret stod ask-
blek, skälvande som ett asplöv i vin
den mor Lippert och stirrade på sin 
mångårige hyresgäst. 

I likhallen avlade under tiden Pot-
hoff sitt vittnesmål för poliskammis-
sarien över de drunknade. Över sin 
uppasserska kunde han ge besked. 
Mannen hade endast emellanåt kom
mit till hans restaurant och kallade 
sig Schack. Någonting vidare visste 

Pothoff inte. Hur och varför de två 
kommit i samma båt och sedan i 
kvarnhjulet, däröver kunde han inte 
lämna kommissarien någon upplys
ning. Över Julias brev till Paul teg 
han också. Pothoff berättade alltid 
principiellt så litet som möjligt för 
polisen. 

Efterhand troppade de av, alla 
de från Posenhof. Bland de få 
kvarblivna var baronen. Hos honom, 
som utan lidelse var en åskådare av 
livet, skapade denna tragedi, som ut
spelades framför hans ögon, en både 
gripande och högtidlig rörelse. Mor 
Lipperts uppförande frapperade ho
nom. Hon tycktes ha lossnat i alla 
fogar, denna evigt muntra kvinna, 
som alltid med beundransvärt jämn
mod tagit emot livets hårdaste stö
tar och knytnävslag. Och det var 
icke på Julia hon stirrade med halv-
slocknade ögon, utan på mannen, 
främlingen. — Var han kanske in
gen främling? Baronen började be
trakta Schack noggrannare. Om 
vem påminde dessa förvridna drag? 

Då föll hans blick på den dödes 
knutna hand. På långfingret hade 
han en avskuren handsktumme, fast-
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K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

S ä n d  E d e r  
till 

T V Ä T T  
Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete, ccn> Snabb leverans 

A.-B0I. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. 

II 
Telefon 5107. 

DAMUNDERKLÄDER 
BAR N KLÄDNIN GAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Bordlöpare, Ritade 

Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 

BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Syatelier. 

Extra prima damkläde, 
mocka och eskimå, i ett flertal moderna 
färger utsäljes billigt direkt från lager. 

S. Ericsons Klädeslager 
Kungsgatan 32, 1 tr., hörnet av Magasinsg 

OBS.! Nya adressen. 

publiken kommer och fyller istolarne 
runt de otaliga borden — 

Damvärlden är talrikt företrädd. 
Många av dess representanter bära 
dessa dyrbara pälsverk, dessa blixt
rande juveler, som tillsammans med 
ett rofyllt ansiktsuttryck, en begyn
nande embonpoint och en viss lugn 
värdighet vittna om, att vederböran
de definitivt intagit sin plats på li
vets solsida och i kraft av en make 
med stenhus, en lukrativ affär eller 
andra värdefulla tillgodohavanden 
känna sin ställning god och absolut 
riskfri, även om jorden skulle bäva 
och himlen störta ned. Yiken trygg
het! Och vilken enformighet! Ode
lat angenämt kan det omöjligen vara 
att ha nått en position, så säker, att 
den inte kan rubbas och därför före
faller som något självklart, för vilket 
man icke behöver vara tacksam, så 
god -att det ingenting betyder för 
trevnaden och lyckan, om den blir 
bättre, att i guldinsamlandet ha kom
mit så långt, att en önskan icke ens 
för en enda dag kan få behålla det 
ovissas, det svåråtkomligas spänning 
och lockelse utan, ögonblickligen 
tillfredsställd, bytes i liknöjd mätt
nad. Men sorgens beklagande un-
danbedes helt säkert! 

Deras manliga medelålders mot
svarigheter synas icke till häruppe i 
dessa ljusa salar. Äro de upptagna 
av de mångahanda omsorgerna om 
de jordiska håvornas ytterligare för-
kovrande eller dväljas de en kort 
förmiddagsstund i andra för dem be-

När en man är hemma i ett ämne 
är svårigheten icke att få honom att 
meddela vad han vet utan att hindra 
honom därifrån. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Bergmans Enkas 
GRAHAMS SPISBRÖD 

Bästa familjebrödet. 
REKOMMENDERAS. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Götebor®. 

Nu inkommet stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta. Bomullstyger, H vita Väf— 
nåder, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Tricotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval. Möbeltyger, Borddukar, stor sortering 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

B I L L I G A  P R I S E R .  

FÄRSKT och RÖKT 

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

E. Björks Vildtaffär 
Tel. 16 48, 208 34. St. Saluhallen 1. 

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

VAXDUK 
i trev/iga 

mönster 

Fnormf 
vrvaZ 

A/ffitfasfe priserna 
hoj 

4-BC4RLJohn^ON 
2 ftcnffj/o/vfe/ 2 

hagligare zoner, där den pärlande 
guldgula lättgroggen sprider glans 
över tillvaron och cigarröken svävar 
som en blå doftande sky under ta
ket —• det är dock ett svalg befäst 
mellan den manliga och kvinnliga 
smaken, när den hunnit mognad! 

Men unga män finns det gott om, 
dessa tidiga årgångar för vilka en 
rågad bakelseassiett ännu betyder 
så oändligt mycket mer än en lätt
grogg. 

Det är nöjsamt att betrakta dem. 
Hur käck och självmedveten deras 
uppsyn är! Hur vidöppen ligger 
inte världen för en sådan där ung 
gynnare, hur fri och löftesrik hans 
bana. Det finns intet mål för högt 
för hans strävan — han är man och 
framgången, rikedomen, äran, be
römmelsen, makten äro hans rättmä
tiga arvedel. Kampen kan bli hård, 
men desto ljuvare också segerns söt
ma. Han ser med nyfikna, förvän
tansfulla blickar in i det framtids
perspektiv, som öppnar sig för ho
nom. Yad skall han komma att upp
leva, vilka bragder skall han utföra, 
hur högt skall han stiga, skall han 
bli en av dem.vilkas namn, ärehöljda, 
gå till eftervärlden? Allt är möjligt, 
allt är troligt i det underbara även
tyr som livet är. Vilka ljusa för
hoppningar är det icke som komma 
dessa unga hjärtan att klappa, vilka 
djärva planer är det icke som välvas 
bakom dessa breda, ljusa pannor! 

Där finns också flickor, några 
mycket unga, andra ännu unga och 
många icke längre unga. 

Vad utspelar sig i deras tanke
värld? 

Det lyser i blicken på de helt un
ga, de vackra, de »om, om än icke 
vackra, dock ännu äga ungdomens 
betagande charme —- vilka underba
ra lyckomöjligheter kan icke livet 
ha i beredsap åt dem! De ha så 
måga strålande ungdomsår kvar, lyc
kan har ,så god tid att leta reda på 
och hitta fram till dem. Hur högt 
kan icke en ung flicka lyftas genom 
giftermålet, som genom ett trolleri 
in i en ljus, sorglös, rik värld. Vilka 
förtjusande saker i sådan riktning 
berätta icke romanerna och filmerna! 
Och för resten, se där! Den unga 

tindrande blicken glider bort till bor
den, där de sitta, som lyckan på det
ta sätt varit huld, leker med deras 
dyrbara pälsverk, deras blixtrande 
juveler. Och förstulet tas., miniatyr
spegeln upp ur handväskan som en 
försäkran om de förträffliga fram
tidsutsikterna, ordnas en lock vid 
örat och gives hatten en liten till
rättavisande puff för att den skall 
få just den allra klädsammaste lut
ningen. 

De ännu unga, för vilka dock de 
första åren redan försvunnit in i det 
oåterkalleligen förflutna, utan att 
den väntade lyckan hunnit fram, ha 
fått som ett stänk av osäkerhet i den 
en gång så segervissa blicken. Kan
ske — tänk om 

Denna osäkerhet har blivit till t 
visshet hos dem, som äro på andra 
sidan ungdomen. Livet skall icke 
förverkliga drömmen om ett genom 
giftermål vunnet eget hem, om väl
stånd, bekymmerslöshet och lycka, 
utan skall ge ensamhet och en aldrig 
avkopplad självförsörjningsplikt. 

Varför ter sig den definitiva hän
visningen till arbetet som det enda 
stödet i livet så skrämmande för fler
talet kvinnor? Ur vilka dunkla djup 
stiger denna oro, denna fruktan för 
den egna kraftens otillräcklighet, 
för väntande svårigheter, för miss
lyckande, för växande bekymmer? 

Är det ett arv från våra oldmöd-
rar. Dröjer det alltjämt i våra sin
nen kvar något av den fasa de kände 
för att stanna på överblivna kartan, 
att bli gamla mamseller som levde 
på nåder hos anförvanter eller mödo
samt knagglade sig fram på något 
uselt avlönat arbete? Är det detta 
som'gör, att vi räkna med giftermå
let som något alldeles självfallet och 
betrakta ungdomens självförsörj
ningsarbete som något tillfälligt och 
oviktigt för vilket ingen grundlig ut
bildning erfordras och vilket icke be
höver tagas vidare seriöst, icke ledas 
möt något bestämt och högt satt mål? 

Skall det månne dröja mycket län
ge, innan de unga flickorna se på ar
betet med samma glada förtröstan 
och förväntan som de unga männen, 
då de taga försörjningsplikten som 
självfallen och giftermålet som en 
lycklig möjlighet, då de i arbetet lik
som i giftermålet se ett medel att 
skaffa sig ett eget hem, en säker 
bärgning, en god social ställning? 

Musiken spelar, men ansiktsmas
kerna falla icke, besvara icke frågan. 

Crayon. 

KraftuttrycKet. 
Det är fruktansvärt vad svenska 

folket svär! Och det fruktansvär
daste är hur ointelligent det sker 
Utan mening, utan ett begrepp OJ 

valören fogas endast det ena must. 
ga ordet till det andra i en konver
sation vars make i innehållslöshet 
man ej skall finna mellan Skåne och 
till Kap Goda Hopp. 

Om svordomen i denna form är 
ett avskyvärt ont, en plåga för med
människorna kan däremot kraftut
trycket såsom en väl anbragt deko
ration i språket ej anses helt och 
hållet förkastligt. Det finris till och 
med personer, som kunna använda 
det på ett verkligt elegant och må
lande sätt. Det glider med sådan 
abandon och finess in i deras konver
sation i övrigt att man knappast 
hinner märka eller åtminstone inte 
förarga sig över det. 

Det finnes även vissa bestämda 
tillfällen då det tyckes oemotstånd
ligt. Vid stark uppbrusning flyger 
det sålunda ur somliga såsom kor
ken ur den jäsande flaskan. För 
att uttrycka en stark häpnad eller 

Stor sortering av goda 

Fick- och IT» 
Armbands- U1 

och goda GLASÖGON. 
C. A. PATERSON 

Kungsgatan 13. 

SKolKostymer 
Trevlig nyhet i 
sportmodell med ra

ka byxor från 

Kr. 19: — 
Kavajkostym i mo
dernt fiskbensmön
ster, utmärkt kval

tet frå.n 

Kr. 35: 

FISK TORGET 

= Tel. barnavdelningen 13865-

^llllllllllllllllll 

bunden vid handleden med ett siden
band. Baronens ögon vidgade sig. 
Han böjde sig framåt för att kunna 
se bättre. Han kände igen den där 
handsktummen, och även sidenbaa-
det, knutet om handleden. Han 
själv hade knutit det för ett par da
gar sedan, då tiggarkrymplingen, 
fru Lipperts hyresgäst, Palle, hade 
fallit omkull framför hans träd
gårdsgrind, och skurit sig i långfing
ret på en glasskärva. Och detta för
band, som han anlagt på krymplin
gen, bar nu den storväxte, välska-
pade döde framför honom! Nu igen
kände han också dragen, trots det 
att de voro förvridna, och trots den 
felande ramen av peruk och skägg. 
En ny hemlighet avslöjade sig här 
framför honom. 

Baronen såg åter på fru Lippert. 
Hon hade slagit förklädet över hu
vudet och snyftade våldsamt. Då 
gick han bort till henne i en oöver
vinnelig önskan att få veta. 

"Ni ta'r olyckan mycket hårt, fru 
Lippert. 

Hon spratt häftigt till och lät 
förklädet sjunka. Och genast var 
hon på sin vakt som den förslagna 

kvinna, till vilken hon i hänsynslös 
kamp med livet utvecklat sig. Till 
och med darrandet i lemmarna kun
de hon behärska. 

"Den stackars flickan gör mig så 
ont", sade hon trohjärtat och torka
de sig i ögonen. 

"Er hyresgäst Palle är väl ännu 
borta?" frågade baronen hänsyns
löst. 

Hon såg honom trotsigt i ansiktet 
med sina skarpa, ljusa ögon. 

"Jaha, det är han, herr baron. Han 
är i Bremen hos sin kusin. Och han 
kommer inte igen på länge, skriver 
han. Vad kan jag väl göra, herr ba
ron, Lippert kan nu rakt inte med 
honom, och Lippert är ju min man. 
Då är det ju bättre, att Palle blir 
borta. Har jag inte rätt, herr baron?" 

Baronen frågade inte mer. Hon 
komme att taga sin och den dödes 
hemlighet med sig i graven. I ba
ronens beundran för hennes självbe
härskning blandade sig en rysande 
känsla. 

"Kraft, kraft", mumlade han och 
vände sig mot utgången. "Kraft till 
ont och kraft till gott — hon äger 
dem båda." 

På vägen hem träffade han i Ro-
senhof Moritz Deideles med sin ny
gifta fru under armen. Hennes axel 
hade icke blivit mindre hög, eller 
hennes granna kläder mindre skri
kande. De osköna, skarpa dragen 
uttryckte ett brutalt medvetande om 
pänningens makt. Moritz skred med 
värdighet bredvid henne, värdighe
ten hos den framgångsrike finans
mannen, och i de melankoliska, mör
ka ögonen låg ett sällsamt trots, 
trotset hos den, som vet, att intet 
mer kan hindra honom på hans bana, 
sedan han trampat på det, som var 
dyrast för hans hjärta. 

"Ja, alla de från Rosenhof!" 
tänkte baronen. "Hur de stigit upp 
ur djupen för att erövra världen, 
somliga med andra utan moral. Men 
det underbaraste förkroppsligandet 
av denna hemlighetsfulla och ur dju
pets dolda källor uppstigande kraft 
blev dock Julia." 

Baronens blick föll på Belladon-
nan på hans komposthög. Med en 
hastig rörelse böjde han sig och 
ryckte upp blomman med rötterna. 

Hade han verkligen en gång lik
nat den döda vid denna giftblomma? 

Icke belladonnan var hennes symbol, 
snarare julrosen, som ur vinter och 
mörker kommer fram, just då man 
tror sig icke kunna hoppas på någon 
enda blomma, och som fröjdar värl
den med sin underbara skönhet. 

Han beslöt att försiktigt gräva 
upp sin julros och plantera den på 
den dödas grav — blomsterundret 
på människoundrets grav. 

SLUT. 

Fröken S. Ericsons välkända 
klädeslager, 

som på grund av raskt vidgad om
sättning växt ur sin lokal, Järntor
get 6, har överflyttats till nya mot 
utrymmesbehovet svarande stora 
lokaler, Kungsgatan 32, där alltså 
de gamla kunderna återfinna denna 
sin omtyckta affär och nya kunder 
kunna göra dess angenäma bekant
skap. 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Effektivaste 
avmagrings-

badsalt 
i n k o m m e t  

ARKADEN" 

beundran infinner det sig även ofta 
helt spontant. 

Men det är en himmelsvid skill
nad mellan bruket och missbruket av 
kraftiga ord. Lika djupt som man 
måste avsky det senare, lika omöjligt 
måste man anse det vara att helt och 
hållet utrota det förra. Alla värl
dens språk äga kraftuttryck och all 
världens litteratur har använt dem. 
Varje nation har tagit dem i bruk 
såsom en slags kryddor vid enastå
ende tillfällen i sitt dagliga tal — 
den svenska allenast frossar i deras 
missbruk. 

Opponent. 

Möbler Vackra och 
solida stil 

Gripsholms ^S,f.n^™deU„ 
såväl som moderna tillverkas. Provmöbler 
finnas. Fotografier sändas. 

L. J. LARSSONS SNICKERIAFFÄR 
Telef. 106. Mariefred. 

Härliga sjöresor och bilturer. 

Vanfireanstaltens Yrkesskola 
Tel. 236 — 11510. 

Kjellmers 
Damskrädderi 

& Kappmagasin, 
rekommenderas. 

Förstklassigt arbete. Låga priser. 

Carl Johansgat. 9. Tel. 45968. 

Nyutkomna böcker. 
J. A. Lindblads förlag, TJppsala: 

P  a u l  K e l l e r :  Hubertus. E n  
skogsroman, översatt från tyska ori
ginalets 132 :a upplaga av Sigrid 
Elmblad. Pris: häftad kr. 4,50. 
klotb. 6,25. 

H e l e n e  C h r i s t a l l e r :  över 
djupen. Bemyndigad översättning 
från tyskan av Gunhild Tegen. Pris: 
häftad kr. 3,50. 

E r n s t  Z a h n :  Apotekaren i 
Weltwil. Bemyndigad översättning 
från originalets 99 :e tusende av Hu
go Hultenberg. Pris: häftad 6,50, 
klotband 8,25, halvfranskt band 12 
kronor. 

A l g o t  L i n d m a r k :  Ingvar 
Fryle. Svensk originalroman. Pris 
4 kr. 

Ungdomens julrosor. Pris kr. 1,25. 

Sveriges vår. Julnummer. Pris 
40 öre. 

Julbloss. Pris 60 öre. 

Hippo. Illustrerad barnberättelse 
av Louis Moe. Pris kr. 3,50. 

Pojkarnes äventyrsbok julen 1923. 
Pris häft. 1 kr., inb. kr. 1,75. 

I Rosengård, flickornas bok V. 
Pris häft. 1 kr., inb. kr. 1,75. 

Nu är det jul igen, 12 årg. Pris 
40 öre. 

Småbröd och Kakor 

Langedra 

säljes varje lörH 
Smör- och Ostaffären Bazar 

'GSBRÖCL 
"• lag i 

Alliance 
Butiken är vid ingången ,:r Q 
gatan mitt emot Lax- oil" Bazar' 

affären N-r s<; Sefv-
Tel. 4570 til. begge „ * 

A- !*®55W 
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Köp Edra Skod 
får största 

on 
där Ni i ar största urval1 mnj 

varor, lägsta priser, nämligen^ 

Södra Larmgatan 10 
Linnégatan 11. Karl Gustafen ^ 

nornas 

BREVLÅDA. 
Prenumerant i Stockholm. Pä fö 

rekommen anledning meddelas här-
med att prenumeration å Kvinno 
Tidning kan verkställas å 

postkontor på varje ort över hela 
landet. Rörande särskilda förfråg
ningar från i Stockholm bosatta lä-
sare och prenumeranter besvaras 
dessa av tidningens ombud därstä
des, fröken Ester Nordhammar fel 
137 68. 

Efter klockan åtta. Vi kunna icta 
upptaga detta fall bland tusen. Frå
gan är ett bottenlöst hav — och n 
ha ingen lust att drunkna däri. 

Sömmerska. Så resonerar blott, 
dugligheten. Vi tacka er uppriktigtt 

Fru M. E—n, Skara. De omskriv
na numren finnas ännu kvar och 
kunna rekvireras från vår tidning» 
exp., Vallgatan 27, Gröteborg. 

En som blivit glad. Yarmt tack 
för er sympatiska skrivelse. Den 
gjorde så .många glada som "'hela. 
redaktionen" omfattar. 

E—n O—g. Vi äro gammalmodi
ga nog att tro naturens paradis värn 
det bästa för ofördärvade sinnen. 

Fru War g. Ack ni måtte icte 
känna oss! Få vi sända Er en sam
ling skall Ni snart finna den kraf
tigt talande anledningen till vårt av

slag. 

Felicia. Vårt tack för de sanda 

bidragen, vilka antagas. 

Nyfiken. Ni undrar hur en tid
ning "göres", och antar att det måtte 
vara "oerhört invecklat". Vårt svar 

skall komma i en artikel. 
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UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Står Tyskland inför sin under
gång eller inför sin räddning och 
uppresning? Situationen ter sig vis
serligen förtvivlad, men när nöden 
är störst, händer det ju icke sällan, 
att hjälpen är närmast, och det finns 
dock i detta fall en del ljuspunkter 
att fästa sitt hopp vid. 

Krisen mellan riksregeringen och 
Bayern kvarstår visserligen olöst, 
men någon olycka behöver detta icke 
innebära. Riksregeringen represen
terar republiken, denna republik •soin, 
Jär den upprättades av de förblinda-
e arbetaremassorna, hälsades med 

jubel av — ententemakterna! Det 
w ockiså varit ententens, enkanner-
'8® 1 rankrikes angelägnaste om-

S°w'f^ ^P^âtthâlla Tysklands re-
P" danska statsförfattning, vilken 
f!!°m ®11 frodiga jordmån för parti-
P1 och klasshat utgjort en försäk-

W °!?i. tyska folkets maktlös-
Mlill! Til1 denna bedrövliga re-
„„•111 ; Y^ken undertecknade Ver-
eft/y ^ °°k ,som lydigt dansat 
av Tv n !rikes PiPa' skaU minnet 

»m fU aTlr förneclring samt också, 
minnet ilr s^an'de vid makten, 
Bayern % SS undergång knytas. 
fflmlA a1

ten'gen representerar det 
Elisor i^- riket, dess fasta sam-

dess mocl 

är ttnn bayerska folket 
villigt fu v ^ sinnat och därför 
i en diWÏagga sin omlade styrka 
. M ktators hand. Bayern stiller 

Hot det en i°n lcke mot riket utan 
Bussen C1f republikanska 
ce®trum n Ti 6ts nuvarande makt-

kli ' c 1 ^traktar sig självt som 
^sfct TvonVai?a 'e^ nytt monark-
Vggas 7™. utåt mäktigt, skall 
!atsaa®n ä!alet ™€llan en republik, 
ar rådvil]l1,0+ vanara oc'h vars politik 
^ en m ' ' S7a^et och oförmåga, 
5PPresnino.°na ' som nationell 
^ stall ZTl Sfmling och kamp 

%, när „a folket otvivel-

Den ^ röda upprorsrörelsen i Sach
sen i vilken Frankrike sett den vack
ra gnistan till tyskt inbördeskrig, 
har kvävts i sin linda genom det be-
slutsamtoa uppträdandet av de där-
varande riksvärnstruppernas chef, 
general Miiller, och av det nationali
stiska hotet frän Bayern. De fran
ska tidningarna konstatera detta 
faktum med ledsnad. 

Separatisterna i Rhenlandet hava 
under veckan försökt en kupp för att 
realisera sin av Frankrike och Bel
gien i hemlighet understödda plan, 
proklamerandet av en tysk Rhenre
publik med skilsmässa från moder
landet ooh vänliga relationer till — 
arvfienden Frankrike. På en del 
platser lyckades i första stöten kup
pen och Rhenrepubliken utropades, 
men ett hastigt bakslag följde på 
grund av befolkningens motstånd och 
sépara ti sterna hava måst slå till ret
rätt. Enligt senare underrättelser 
börja de franska och belgiska trup
perna att öppet taga parti för se-
paratisterna. 

Svåra hungeroroligheter med kom
munistiskt revoltinslag hava före
kommit i olika tyska städer. Sär
skilt ondartade hava de varit i Ham
burg och Berlin. Svår brödbrist rå
der och övriga livsmedel undergå en 
oavbruten prisstegring. I Ruhrom
rådet förekommer en utbredd arbets
brist på grund av att industrien i 
stor utsträckning nödgats inställa 
driften. 

Tyska riksregeringen har försökt 
inleda nya skadeståndsförhandlingar 
med F rankrike, med hittills okänt re
sultat. 

Sydafrikanske premiärministern 
Smuts, som deltager i den brittiska 
imperiekonferensen i London, har ta
git till orda i skadeståndsfrågan, för 
vars lösning han kräver sammankal
landet av en istor konferens mellan 
de intresserade makterna. Den ame
rikanske ministern i London förkla
rar, att Amerika är villigt att del-
tara i en sådan konferens. 

I pressläggningsögonblicket ingår 
meddelande att även engelske pre
miärministern Baldwin i ett offent
ligt tal skarpt gått tillrätta med 
Poincarés tyska politik samt förkla
rat, att England ej med jämnmod 
kan se att någon del av Tyskland 
avskiljes till separat stat. 

I Grekland har general Metaxas 
gjort ett misslyckat upprorsförsök 
mot regeringen. 

Från Italien berättas om splitt
ring inom fascistlägret. 
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Vad de äKta männen säga. 
Av Frigga Carlberg. 

II. 

"«tigt 
Stunden är mogen, välja 

"i. 11 låt 
Nelser" ö,verga'. ® veckans 

, ® jefee vurm f , riksregeringen 

hl gar hos LÄ5r för isina be" 
J^ka dell^ lhajvaren för den 

v; Lossow r riksvärnet, gene-
8at?i bayerska

ar avs^edat honom, 
W-»0llom i befp re?enngen återin-
Pe!n vare ZL l>W,gen som över" 

riika S+
de Werska trup-

tyd ®ayern= avlagt trohets-
er 611 Ci egerî  Detta be-

F11 men ;_,ytnins med • ket tn.en icke im6d riksregerin-
i «>1 välVS1«« <H mëd ri. 

M Bojern troget häller 

Celebert författarinne-
besöK i Göteborg. 

Den kända författarinnan profes
sorskan Beatrice Zade från Leipzig 
kommer i dagarna att såsom före
dragshållare gästa Göteborg. Fru 
Zades första föredrag hålles i Tyska 
damklubben torsdagen den 1 nov. 

över ämnet: Goethes sista kärlek, och 
lovar med den grundliga kännedom 
författarinnan besitter om den store 
skaldens liv att bliva av största in
tresse. Den 2 november håller fru 
Zade föredrag i Sällskapet Iris över 
ämnet: Moderna tyska författarin

nor. 

Jag vet med en visshet, som icke 
står efter den, vilken kan åstadkom
mas genoim de snörrätaste, matemati
ska bevis, att på mig och varje män
niska är ställd en ovillkorlig for
dran: var helig! Varje försök att 
neka denna fordran är icke blott ett 

misstag, det är ett brott. 
Pontus Wikner. 

Slutligen kom det svar den fråg
visa redaktionen väntat och det var 
—• som också kunde ha väntats då 
man talar i den tonen — anonymt. 
Det lyder sålunda och blir älskvär
dare ju längre det lider: 

Med vad rätt tillåter ni er att frå
ga en oförvitlig äkta man om hans 
känslor rörande giftermål med en 
ekonomiskt oberoende kvinna? 
Skulle en man kunna ge ett intelli
gent svar på en sådan fråga, om han 
icke även varit gift med en kvinna 
han måst försörja? Skulle han kun
na svara hederligt, med svart på vitt, 
om han var en hygglig, ordentlig 
äkta man? 

Kunde icke er äkta man med den 
ekonomiskt oberoende kvinnan efter 
den strängaste självprövning finna 
att han känner sig enbart som äkta 
man, utan intryck av någon annan 
särställning, än han skulle ha som 
gift med en blondin eller en dam med 
sköldpaddskam? 

Jag vet intet logiskt skäl varför 
män och kvinnor icke i äktenskapet 
skola dela plikter, privilegier 'och in
komster. Det gives naturligtvis 
vissa saker en man gör bättre än en 
kvinna, men å andra sidan finns det 
sådant en kvinna uträttar med stör
re behag och naturlig färdighet än 
män; men vad en kvinnas rättigheter 
angår, så äro de svåra att definiera. 
En ung kvinna har lika rätt att rö
ka sin cigarrett som en ung man, 
men då bör han, för jämnviktens 
skull, ha lika rätt att använda 
sminkpinne och snörliv. Jag inser 
icke att samhället, kyrkan eller la
gen kan förbjuda en hustru att ar
beta lutom hemmet. Det finns mån
ga kvinnor som utföra lukrativt ar
bete i de sköna konsterna, i affärer 
och yrken, men som icke skulle vara 
värda en kdkerskelön i köket. 

Vad dettas inverkan på familjeli
vet angår, så är det många unga äk
tenskap som möjliggöres endast ge
nom hustruns .ekonomiska oberoende, 
vilka eljes måste uppskjutas, då en 
enda persons inkomster icke förslå 
för det gemensamma hemmet. 

En inverkan på familjelivet — så
vida hustrun icke har sin verksam
het vid teatern eller liknande — är 
att man och hustru ha samma arbets
tid, äro trötta på samma gång och 
i behov av rekreation, vilket måste 
vara nyttigt för två personer som 
trivas ihop. Vad samhället i stort 
sett angår, så undrar jag om ej de 
kvinnor som ständigt bruka sina 
hjärnor äro bättre skickade för ar
bete i kommunens tjänst, där sådant 
är av nöden? 

Vad era två senaste frågor angår, 
så hur skulle en man som ännu är 
gift kunna svara på "om det varit 
svårt ordna våra ekonmiska mellan-
havanden?" Och vad min maskuli-
na stolthet vidkommer, så uppehäl
les den av vissheten om att vara gift 
med en så älskvärd och duglig 
kvinna. 

Efter ovanstående kommer ett 
mycket betydelsefullt inlägg 

den framstående affärsmannen och 
författaren J. George Frederick. 

Intelligenta äkta män hysa natur
ligtvis inga fördomar mot kvinnans 
självständiga förvärvsarbete. Jag 
har med glädje sett vad detta be
tytt för min hustrus utveckling och 
lycka. Men jag tycker ej om uttryc
ket: "ekonomiskt oberoende", det är 
en axelryckning, ett kast på nacken. 
Jag ser icke något egentligt skäl för 
en hustrus ekonomiska oberoende i 
och för sig, men jag ser ett skäl för 
att en kvinna med intelligens och 
förmåga ägnar sig åt en verksamhet 
som intresserar och utvecklar henne, 
antingen 'denna verksamhet gäller 
familjen och hemmet eller världen 
där utanför. 

F tågans pänningsida kommer i 
andra rummet, eller skulle göra det. 
I ett kompaniskap är det av ringa 
vikt om den ene delägaren förtjänar 
hälvten eller mer av inkomsten. Hu
vudsaken är att samarbetet < beford
rar högsta möjliga mått av ömsesi
dig lycka och tillfredsställelse. Om 
ett barnlöst äkta par vill arbeta ut
omhus är saken mycket enkel, fin
nes barn ställer sig saken allvarliga
re. Några kvinnor kunna ägna sig 
åt förvärvsarbete och samtidigt fylla 
sina plikter mot familjen, under det 
andra ej kunna det, utan att göra 
sina barn stor orätt. En modern 
kvinna behöver ödmjukt och nog
grant pröva sig själv innan hon äg
nar sig åt både moderskap och för
värvsarbete. Det är löjligt att i 
dessa dagar, då den psyko-analytis-
ka kunskapen är så utbredd, tala 
som om mödrarne icke vore vikti
gare för barnen än fäderna. De äro 
det. Dock skall helt säkert den 
dugliga och väl förberedda kvinnan 
bli en bättre mor, därför att hon har 
ett förvärvsarbete att sköta. 

Rent ut sagt, det vore bättre kvin
norna talade om sitt ansvar och bä
sta fostran för dettas fyllande, än 
upprepa trosartikeln om nålpängar 
och personlig kontroll över sina in
komster. Det mest iögonenfallande 
faktum i den nuvarande situationen 
är icke, enligt min mening, kvinnor
nas strid för ekonomiskt oberoende, 
utan den lätthet varmed de halka 
över långt viktigare frågor, oskilj
aktiga från deras övergång från 
hemmet till den yttre världen." 

Det bör bli av intresse att se vad 
fru Frederick kommer att lämna för 
svar på frågan hennes make så ut
tömmande yttrat sig om. Hon har 
nämligen utlovat ett sådant. 

Sedan ännu en hel del erfarna 
äkta män uttalat sin sympati för de 
gifta kvinnornas arbete utom hem
met, vilja vi ett följande nummer 
lämna ordet åt hustrurna. 

Man erkänner villigt sina småfel 
för att övertyga andra om att man 
inga stora har. 

La Rochefoucauld. 

Låt oss reagera! 
Bland den i tidningsmysterierna 

icke invigda allmänheten hör man 
mycket ofta undran uttalas över ar
ten av recensioner över pjäser och 
litteraturalster. 

Man har, framhålles det, ofta en 
förnimmelse av, att den som skriver 
är en människa, vilken icke går till 
sitt ansvarsfulla värv för att söka 
och framhålla förtjänsterna och för 
att uppmuntra och vägleda den spi
rande förmågan, utan för att med 
elak iver efterforska och framvisa 
endast felen och svagheterna. Man 
anar en gallsjuk, ond människa bak
om det tryckta ordet, en människa 
som finner en njutning i att inför 
läsekretsen och med ett par dispone
rade tidningsspalter som Skådeplats 
gå till anfall mot en annan människa 
och förgöra henne med hånets och 
löjets oädla vapen. Scenen, i sig 
själv så ytterligt obehaglig för varje 
tänkande läsare, förefaller ännu pin
sammare, när man vet att den an
gripne, som i saknad av disponibla 
tidningsspalter är vapenlös, ej kan 
tillbakaslå angreppet, vilket alltså 
får stå oemotsagt. 

I denna tvist skulle allmänheten 
vara skiljedomare, men tyvärr av
står den oftast från att utföra denna 
sin funktion, böjd som den är att 
a priori giva kritikern rätt och att 
låta bli "att kasta bort pangar" på 
det som denne betecknat såsom vär
delöst. 

Att herrar kritici emellertid kun
na få grundlig bakläxa har man rätt 
talrika exempel på. Det roligaste 
av dem var väl, när professor War
burg på sin tid begabbade Selma 
Lagerlöfs "Gösta Berlings saga" och 
betecknade arbetet såsom närmast 
sinnessvagt. 

Och ibland når dem även Neme
sis! 

Den som skriver detta minns från 
sin anställning vid en daglig tid
ning, hur den viktige bokanmälaren, 
när han kom upp på redaktionen 
med manus, brukade säga med ett 
belåtet skratt: 

— Så där ja, nu har jag avrättat 
några små författare igen! 

Ett par år senare framträdde sam
me kritiker med ett eget bokarbete 
och blev själv av andra kritici så 
grundligt "avrättad", att han aldrig 
mer vågade göra öm försöket. 

Det kan med ledning av det ovan 
sagda vara intressant att taga del av 
vad en världstidning som "Times" 
har att säga i detta ämne: 

"Låt oss hålla grymheten borta 
från litteraturens värld! Här me
nas naturligtvis avsiktlig grymhet 
Att bevittna grym kritik verkar 
mycket snart som en plåga. Första 
gången man läser en sådan artikel, 
finner man den kanske pikant eller 
man känner förvåning över det ut
östa ymniga ovettét, över den njut
ning med vilken kritikern illustre
rar sin egen uppfattning och skry
ter med den på bekostnad av boken, 
teaterpjäsen eller målningen. Men 
läs artikeln en gång till, och ni skall 
finna, att ingenting verkar så dumt 
som en förteckning över fel. 

En kritiker är på visst sätt en hi
storieskrivare. Det finns enfaldiga 

och begåvade, tillförlitliga och vil
seledande, partiska och opartiska hi
storieskrivare. Ett grymt tempera
ment inlägger antagligen grymhet i 
det som skrives. När historien gäl
ler den tid, som är, och kallas kritik, 
är grymheten dubbelt grym, därför 
att den går ut över levande. Allt 
vad som kan sägas här är att det 
bästa och effektivaste botemedlet är 
att absolut vägra att läsa kritik 
denna art!" 

Stilett. 

av 

av i 
av 

pa 

Julie Grams artikel i senaste num
ret av Kvinnornas Tidning "Håller 
de manliga männen på att försvin
na? innesluter många beaktansvär-
da synpunkter, men jag undrar i alla 
fall, om icke författarinnan, när hon 
ser tillbaka på gångna tiders män 
glömmer bort att bakom deras bele
vade och cirklade sätt ute i livet dol
de sig en rätt betydande nonchalans 
mot och brist pa medkänsla för kvin
norna? 

Undertecknad, vars barndom in
föll på 1880—90-talet minns ännu 
sina funderingar inför det på järn
vägsresor så vanliga skådespelet — 
husfadern intagande sina goda mål
tider pa restaurangstationerna, under 
det att frun satt kvar i kupén och 
förnöjde sig med smörgåsar ur den 
medförda matsäcken. Är icke en så
dan scen otänkbar i våra dagar? 

Tänk också på de obestämda och 
som en nåd givna hushållspängarna i 
gångna dagar. Smågräl varje torg
dag och stora uppträden vid helger
na! I en familj, jag kände, talade 
husfadern vid de sistnämnda glädje
tillfällena alltid om skilsmässa så
som det enda räddningsmedlet undan 
den ruin, som hotade hemmët 
grund av det dyra hushållet. 

Och togo icke dåtidens män det 
som en helt naturlig sak att vid mål
tiderna något extra gott sattes fram 
för deras enskilda räkning? 

Aktade de nödigt att låta gemålen 
veta, hur pass rikliga deras inkom
ster voro och hur stor förmögenhe
ten? Höllo de henne icke i stället, 
såsom en utmärkt sporre till flit och 
sparsamhet, i skräck med dunkelt tal 
om att det hela lätt kunde gå över 
styr? Förekom det någonsin att den 
kvinnliga världen ansågs värdig en 
inbjudan till officiella festligheter? 

Hände det väl, att tidningarne 
bland notiser om födelsedagar och 
dödsfall upptogo även kvinnliga 
namn? 

Skulle det kunna hända att man 
nu, som jag en gång i slutet av 1880-
talet gjorde, i en manlig chiffonier 
påträffade en väl läst bok med titeln 
"Hur man uppfostrar en snäll och 
lydig hustru åt sig." 

Många, många fler frågor skulle 
kunna göras för att belysa, att man
nen av i dag, även om han icke ute 

livet visar så polerade maner och 
krumbuktar så mycket för kvinnan, 
dock är tusen gånger trevligare att 
leva tillsammans med än de kruser-
liga herrarne av 1850. 

En nöjd. 
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