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REKOMMENDERAS 

Kungsgatan 12. Göteborg. 
Tel. 11045, 776 ank. bostaden. 

Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Extra prima 

DAMKLÄDE 
Dameskimå, Mocka och Matelassé 
i ett flertal moderna färger utsäljes 
billigt direkt från lager. 
S .  E  r i e s  o n ,  K l ä d e s l a g e r .  

Kungsgatan 32, 2 vån. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

J  

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 
Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 

kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

Tor att fånga idéer -måste män-
niskan äga förmåga att avspänna 
sitt .själsliv, utestänga allt. Hon 
måste' kunna dväljas i det skym
ningstillstånd mellan medvetande och 
undermedvetande, där idéerna höra 
hemma. 

När diktaren träder in i den fat
tiga kammaren eller ut på den sol
belysta ängen avspänner han av egen 
drift sitt sinne. Han låter det på-

Se först vårt 
stora 

Mönsterurval 
av 

LINOLEUM 
i såväl tryckta 

som genom-
tryckta 

KUNGSTORGET 

i 

ORREFORS 
har i sin tillverkning av graverat kristallgods ej uteslu
tande arbetat med framställningen av lyxglas utan lagt 
särskild vikt vid att få fram nya typer och former för 
praktiskt bruk, vinserviser, fruktserviser, blomglas, 
flaskor, bonboniêrer o. d., som göras i stort urval och 
i sådana prislägen, att de kunna vara tillgängliga för en 
och var. 

Alla glas äro signerade av Gate och Haid. 

A. B. FE R D. LU NDQU1 ST & C£ 

G Ö T E B O  R G  
© 

verkas av "den andra kraften". Han 
lyssnar och väntar. 

Det är genom idéer, endast genom 
idéer mänskligheten går framåt. Det 
existerar icke och kan aldrig komma 
att existera någon likhet mellan män
niskorna med hänsyn till intelligens 
och materiellt välstånd men tankeli
vet bildar en idrotts- och lekplats 
gemensam för alla. Har en man en 
idé kan han överbringa den till 
mänskligheten vilken behandlar den 
efter förtjänst. 

Marconi fullkomnar den trådlösa 
telegrafen och vidgar därigenom 
människornas inre synfält. Hans 
uppfinning blir ajlas egendom. Pro
fessor Einsteins teorier äro i dag lika 
mycket vår som hans tillhörighet. En 
dag i en nära framtid kommer en an
nan tänkare att iakttaga litet mera 
"i golvspringorna" och föra mänsk
ligheten med sig framåt. En civi
lisations värde bestämmes icke så 
mycket av de materiella framstegen 
som av dess intellektuella och mora
liska upptäckter. 

Den skapande konstnärens sinne 
står alltid i kontakt med hans erfa
renheter. Därav uppstår befruktnin
gen. De små frökornen falla i hans 
hand och han samlar ihop dem och 
ruvar dem som hönan sina ägg. 

Hans personliga erfarenheter ut
göra icke gränslinjen för denna idé
ernas utkläckningsplats. Han har 
också andras arbeten, mästarne från 
alla, tidsåldrar, även hans egen, att 
hämta impulser från. 

Det finnes författare som tyckas 
vara riktiga magasin, riktiga lager
hus för idéer. Idéerna strömma till 
dem i sådan mängd, att de knap
past hinna nedskriva dem. Möter ni 
sådana människor, så skall ni un
dantagslöst finna att de äro vanliga 
okonstlade människor med en märk
lig förmåga av sinneslugn och att 
avspänna sitt själsliv. 

Ä K t a  s p i r e l l a K o r s e t t e r  
till salu genom fru Jenny Bengtsson, 
villa Olofsberg, Hagen. Tel. Hagen 267. 
Obs.! Måttagning i hemmen om så önskas. 

Utan tvivel är den genomsnittliga 
skapande konstnären icke så lyckligt 
ställd i fråga om förmågan av av
spänning. Han har endast "sina 
stunder". Den dag kommer då han 
sitter och stirrar på sitt vita papper 
ooh stönar: Jag har icke en enda 

förfogande. Han behöver endast gå 
in i sin kammare och sätta sig ner. 

Vila dig nu. Låt alla tankar fara. 
Nej försök inte att draga åt det hål
let eller åt det. Stilla — lugnt —. 
Det är bättre. Ingenting nu, över
huvud taget ingenting. Vila i dig 
själv så att du liksom känner dig 
sjunka ned genom golvet. Gör intet 
motstånd. Låt vad som vill hända. 
Allt är borta — ytterligt overk-

gamt . Det lilla halvskum

ma gränslandet -< viskande rö
ster. På bordet en grön solfjäder, 
en kvinnas solfjäder i den enkla 
kammaren. Underligt och vad är 
det? Nej, försök inte att tvinga 
fram det! En grön solfjäder och för 
övrigt ingenting. De små idéerna 
röra sig runt kanten. En har hop
pat ner och leker på den utspända 
sidan. Ett plötsligt rappt tillbaka
vändande till "verkligheten och du 
har den lilla krabaten med ett sä
kert grepp i nacken! 

'RjOMS 
ÔTMJOL 
HeOflO KEM.-TEKN. FAO/il/i 

G/Ï.O M  D A O  1 3 3 3  

8idenbuset 
i Göteborg har under den gångna 
veckan varje middag haft manne
känguppvisning för en intresserad 
publik, som mött fram i en sådan ut
sträckning, att man har anledning 
tro, att hela det kvinnliga Götelborg 
den här veckan vandrat in genom Si
denhusets blänkande entrédörrar. 

Vanligen är det de stora modehu
sens beställmngsavdelningar som på 
detta sätt förevisa sina exklusiva och 
i förhållande därtill dyrbara alster, 
men Sidenhuset har infört den 
synnerligen praktiska nyheten att 
framvisa vad en konfektionsavdel
ning kan åstadkomma av vackra toa
letter till priser överkomliga icke 
blott för de rikaste, utan även för den 
stora kvinnliga publik, som måste 
vända på kronan i handen. 

idé i mitt huvud! — Han har en dy
ster aning, att arbetet skall misslyc
kas för honom. Han känner sig ut
skriven. Men om han vill vara upp
riktig, så vet han att han inte har 
någon anledning att förtvivla. Me
toden, processen, med vars hjälp han 
hittills "skapat" står alltid till hans 

mer 
Tyll ,  Tråd,  Madras,  

Lenon. Allmoge 

D R A G G A R D I N E R  
bomull  och siden 

alla färger 

R U L L G A R D I N E R  
Gardinupps&ttn Ingår 
av egna tapetserare 

<PeM 
ton 

KUNGSTORGET. 

K. f .  Q. K:s vanliga böst-
försäljmng 

äger rum i föreningslokalen Hvit-
feldtsgatan 4 tisdagen den 4 nov. kl. 
11 f. m.—9 e. m. samt onsdagen den 
5 kl. 2 e. m.—9 e. m. Behållningen 
tillfaller sjuka föreningsmedlemmar 
samt Kinamissionen. 

Giv försäljningen er uppmuntran! 

I Garda på Gotland har en kvin
na valts till nämndeman. -Då kvin
nas valbarhet till denna liksom an
dra befattningar inom rättsväsendet 
ännu är under utredning är valet 
ogiltigt. 

* 

Det nyvalda norska stortinget räk
nar ingen ordinarie kvinnlig leda
mot. Kommunisten Helga Karlsen 
kommer att för en kort tid som supp
leant rycka in i st. för en manlig 
kommunist, som dömts till fängelse
straff för uppvigling. 

ANVÄND ALLTID 

S  K O  C R E A M  INREGISTRERAT 

Nyutkomna böcker. 
J. A. Lindblads förlag, Uppsala. 

C. A. C. Lewenhaupt: "Skattten i 
Alhambra". Sagor och legender. 
Pris kr. 3:75. \ 

Are Waerland: Idealism och ma
terialism. Pris kr. 1:50. 

L. Bergström: Ett barmhärtighe
tens jätteverk. (F. v. Bodelschwingh 
och anstalterna i Betel). Pris 3 kr. 

Ellen Yngve: Signe Hedmarks 
äktenskap. Roman. Pris 4 kr. 

Hedvig av Petersens: Ett år i Au
stralien. Pris 6 kr. 

Vira Eklund: Joakim Karlsson 
och annat statfolk. Pris kr. 2:75. 

Cecilia Bååth-Holmberg: När sek
let var ungt. Pris kr. 4:75. 

Anna Schieber: Alla goda an
dar —. Roman. Pris 6 kr. 

(Uxl c Douglas Wig gin: Rebecka 
från Solbäcksgården. Pris kr.'4:50. 
Bröderna Lagerströms förlag, Stock

holm. 
Sagan om skogarnes konung. Må

lad och berättad av Carin Eh—g. 

T idskrifter: 

Svensk Vanf öre-Tidskrift (Redak
tör Anna Vogel) nr 10. Inneh. Lag
förslag om norsk vanförevård, Från 
kamratskretsen, Meddelanden m. m. 

Gossulstrar 

Kr. 20: 

23:— 

» 28: 

F  I  S K T O R G E T  

En Sko, 

1 allt'd hos 

SÖDRA LARMGATAN 1Q 
Linnégatan 11. Kari Gustafsgi 

:ataa 57^ 

GÖTEBORGS 

MNOIEHty 
MAGASIN 
fSTCRS.FRANZÉN^ 

Kur^iporfjpltfieni 
BW&priser ~ StSrs{au/val 

rormanli^a betalnirujsvilHv 

BREVLÅDA. 
G. B. J. L—n. De insända dik

terna kunna ej antagas. 

Maria K. Översättningen skail 
vid lämpligt tillfälle inföms. Tack! 

Undrande. Inlägg på diskussions
spalten honoreras aldrig av någon 
tidning. Man förutsätter, att de är» 
skrivna på grund av intresse för sa
ken och ej för förtjänstens skull. 

Orolig husmor. I ett ock annat 
nybyggt hus öppnas fönstren inåt, 
men regel torde vara att det sker utåt. 
Vi förstå så väl edra känslor, när 
hjälphustrun står på "fönsterbrädet i 
tredje våningen och tvättar fönstret, 
utanpå. Vi bruka samfällt hålla vår 
i kjolen för att förekomma en olycks
händelse, men i alla fall tar det myc
ket hårt på nerverna. 

Någon allmän bättring i fön
sterfrågan blir det antagligen 
icke förrän de unga arkitektäm
nena tvingas upp i fönstren på fjär
de, femte våningen för att på försök 
tvätta dem utvändigt. Men när blir 

det? 

Ruth E—l. Vi dela inte er tro, 
att en torped under samhället skulle 
bana väg för det tusenåriga riket. 

Se Leninland! 

Fina Q., Rose-Marie, Fru G—i 
S., E. B. Vi måste 

förmå Lilith att slå upp sin förlov
ning med mig? 

Doktor Mallory stod nästan hand
fallen inför denna direkta fråga. 

— Det är väl knappast till mig 
ni bör vända er i den här saken, sva
rade han. Varför riktar ni icke er 
fråga direkt till den unga damen? 

— Därför att jag förstår att det 
hela beror mera på er än på henne. 
Lilith är lojal och ordhållig, men jag 
vet, att ni står mellan oss. Ni kan 
inte förneka det. Och därför vill 
jag gärna veta era planer. Ämnar 
ni bekämpa mig, eller vill ni hög
sinnat draga er tillbaka och låta 
henne hålla sitt ord till mig? 

Mallory såg allvarligt på honom. 
— Ni har varit uppriktig mot mig, 

och jag vill vara lika uppriktig mot 
er, sade han i kort ton. Avgörandet 
ligger icke i -min hand utan i er. Jag 
vet, att hon givit er sitt löfte, och 
att hon ämnar hålla det. Men jag 
erkänner, att jag anser, att 'hon skul
le handla förnuftigast om hon läte 
er gå. 

— Varför? 
— Hon älskar er inte. 
— Det skulle hon ha gjort, om 

inte en annan kommit emellan, sade 
hr Smith. Hon älskade mig, då hon 
gav mig sitt löfte, och vad jag än 
må ha gjort mig skyldig till, så äl
skar jag henne, och om hon nu över
ger mig, ja, då går jag under. 

Doktor Mallory såg på honom med 
en blick, som uttryckte mera förakt 
än deltagande. 

—- Det är bara fega stackare, som 
på det där sättet rikta pistolen mot 
e^t ungt flickhjärta. Var en man, 
låt henne välja, och bär ert öde! 

Hr Smith såg tankfullt ut i luften. 
— Vill ni lova mig att inte för

råda för de båda damerna, att min 
sjukdom är endast låtsad, frågade 
han. Jag lämnar mig på nåd och 
onåd i edra, händer — saken är näm
ligen den att jag förfärligt gärna ön
skar stanna här några dagar. Om 
ni vill gå mig till mötes i detta styc
ke, så skall jag rätta mig efter ert 
råd och låta Lilith själv avgöra sitt 
öde. Jag ger er mitt hedersord på, 
att jag skall handla som en gentle
man både mot henne, mot er och mot 
mig själv. 

Doktor Mallory kände en allt star
kare motvilja mot den unge mannen, 

men det hela slutade dock med ett 
halvt löfte om att ta hänsyn till hans 
önskningar. När Mallory slutligen 
lämnade rummet uttryckte hans an
sikte en för honom ovanlig upprörd
het. 

I hallen träffade han Simmonds, 
som bad honom gå upp till fru Ames 
— denna önskade ett samtal. 

Mallory kände sig helt obehaglig 
till mods, när han gick uppför trap
pan — den gamla damen skulle an
tagligen komma att underkasta ho
nom ett skarpt förhör. 

Men han var icke förberedd på 
den elakhet, som lyste fram ur fru 
Ames vanligen så milda ögon, då 
hon vid hans inträde sprang upp ur 
den stol, vari hon suttit. 

—- Gå -ut, Simmonds, befallde hon 
kammarjungfrun, som följt doktor 
Mallory in i rummet. 

Flickan lydde utan att dock kun
na dölja den nyfikenhet, som plå
gade henne i dubbel måtto nu när 
hon tvingades att avträda från skå
deplatsen, där det intressanta dra
mats nästa scen skulle utspelas. 

Knappast voro den unge mannen 
och den gamla damen ensamma, förr

än de med prövande blickar mätte 
varandra för de.n tvekamp som båda 
visste skulle komma. 

—'Vem har skickat (bud på er? 

doktor Mallory. 
I stället för att svara gav doktor 

Mallory henne en förvirrad blick, 
vilken han i nästa ögonblick slog 
ned. Det var som om han ställts 
inför ett viktigt problem, vars lös
ning han icke genast kunde finna. 
Han rynkade pannan, såg ut genom 
fönstret och ga.^ därefter fru Ames 
en snabb flyktig blick. 

Förvånad över hans uppträdande 
upprepade fru Arnes sin fråga nu i 
ännu skarpare ton: 

— Vem har bett er komma? 
Men icke häller nu svarade dok

torn genast. Han tycktes vilja göra 
det men ändrade sig åter. Utan att 
fästa sig vid hennes fråga bad han 
henne att sätta sig ned. 

— Ni vet att ni inte är vidare 
stark, fru Ames, sade han och sköt 
vänligt fram stolen till henne, utan 
att fästa avseende,vid den ursinniga 
tonen i hennes röst. 

Den gamla damens vrede syntes 
plötsligt bytas i ångest. 

— Bry er inte om mig, sade hon 
emellertid kort. Jag kan ta vård 
om mig själv. Men var god och säg 
mig vad som föranlett ert besök här 
i dag. 

Lugnt och torrt kom slutligen dok
tor Mallorys svar: 

— Det är min patient från i går 
som sänt bud på mig. 

Fru Ames stod stödd mot länsto
lens ryggstöd: 

-—• Vem menar ni? Vilken patient? 
Är det om hr Smith ni talar? 

— Ja. 
— Det var inte av behovet påkal

lat, att ni kom. 
— Han bad mig komma, hördes 

doktor Mallory svara i torr ton. 
En stunds tystnad följde. Fru 

Arnes såg forskande på läkaren och 
utan något försök att dölja sin miss-
lynthet sade hon. 

— Det hela måste ha berott på ett 
missförstånd. Jag är säker på, att 
hr Smith icke begärt denna, nya kon
sultation. 

(Forts.). 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

De profundis. Av B. A. 
Jr mannen intolerant gentemot kvin= 

nan — konkurrenten? Av Julie Gram. 

Ett öde och en bok. Av Ellen Key. 

Ett möte. Av Esse O.-L. 
Fredsrörelsen. Av Frigga Carlberg. 
Kvinnan som du gav honom. Striden 

om en bok. Av Ellen Bryde. 

"(jenom eget arbete.' 

Teater. 
När är man uttjänad? 
flift kvinnas medborgarrättsliga ställ= 

ning. AvJur. kand. Märta Björnbom-

RomsoD. 
Insändarnes spalt. Ett genmäle av "En 

som prövat livet". 
Försiktighet med elektriciteten. 
Lilith. Boman av Florence "Warden. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den engelska arbetarregeringen 
tar tagit konsekvenserna av det för
krossande valnederlaget och avgått. 
Uppdraget att bilda den nya rege
ringen liar av konungen övelämnats 
til! högerns ledare Baldwin. Dennes 
ministerlista är icke klar, när detta 
skrives, men det har försäkrats, att 
den nya regeringen skall tillföras de 
dugligaste krafterna inom det kon
servativa partiet och göras så repre
sentativ och stark som möjligt. 

Man väntar med anledning av re
geringsskiftet och högerns genom 
valet vunna absoluta makt en stark 
strömkantring i Englands inrikes-
°«!i utrikespolitik. 

På arbetarhåll hoppas man att den 
förstnämnda skall bli så själviskt 
borgerlig som tänkas kan, och ägnad 
a't framkalla ett jäsande missnöje 
Wand de bredare lagren, av vilket 
®issnöje arbetarepartiet skulle kun-
la draga den största nytta vid nästa 
val till underhuset. "Kapitalismen 
s^aH , säges det, "genom sin obenä
genhet att offra något själv bereda 
Sln undergång". 

Läser man de engelska högertid-
®'ngarna finner man emellertid där 

e förståelse och inneboende lust 

gern gjort den starkaste effekten i 
Ryssland eller rättare hos dess bol-
sjevikregering. Man måste låta för
hoppningarna på ett stort engelskt 
lån fara liksom även på en fortsatt 
fri bolsjevikpropaganda i England. 
Men sovjet förkunnar att den nya 
engelska regeringen kan vänta en så 
mycket starkare sådan propaganda i 
kolonierna, framför allt i Asien. 

Den radikala franska regeringens 
ställning har under den senaste ti
den försvagats och dess chef Herriot 
har själv offentligen förklarat, att 
hans saga som konseljpresident kan
ske snart är all. Om en ny regering 
skall kunna framgå ur den nuvaran
de kammaren är tvivelaktigt. Det 
torde bli nya val med strömkantring 
i högerriktning. Liksom fallet var 
i England fruktar man i Frankrike 
den röda revolution som litet var
stans kännes i luften. 

I Förenta staterna är man nu fär
dig med valet av de elektorer som 
i dec. skola välja den nye presiden
ten. Republikanerna, vilka i U. S. 
A. äro det konservativa partiet, seg
rade med oväntat stor majoritet vil
ket betyder att den nuvarande presi
denten Calvin Coolidgè kommer att 
bibehållas i ämbetet. Vice president 
blir Charles Dawes, "Dawes-pla-
nens" berömde skapare. 

Valutgången anses bl. a. innebära 
att Förenta staterna kommer att 
upprätthålla sin hittills förda försik
tiga utrikespolitik: alltså ingen an
slutning till Folkförbundet, men 
däremot, kanhända, till den interna
tionella Haagdomstolen. 

Spanien fortsätter .Utrymningen av 
Marocko och torde nu praktiskt ta
get ha förlorat allt landområde, som 
erövrats sedan år 1917. Det hela är 
mera en militär prestigefråga än en 
materiell förlust. Det spanska fol
ket är hjärtinnerligt trött på Maroc
koäventyret, som kostat det oerhörda 
offer i guld och människoliv, men 
det går officerskårens ära för nära, 
att trupperna retirera i stället för att 
avancera. Man har t. o. m. fruktat 
en militärrevolt mot regeringen. 

Enligt meddelande från Kina står 
inbördeskriget inför sitt slut. 

Hr mannen Intolerant gentemot 
kvinnan konkurrenten? 

r en "verkligt folklig politik med fe 

nationens välgång som ögon-
j^rke och särskilt beaktande arbe-
®världens rättmätiga krav. Det är 

t?t, att man också skall försöka 
^'a en sådan kurs, ty så mycket 

r man väl ändå ha lärt av tidens 
[j Nelser, att detta är den enda möj-
?a metoden att säkerställa det be 

samhällets framtid. Högerns 
u0,:,rani torde främst komma att 
trL'a^a arL°tslöshetens och bostads-

B *"ns avhjälpande, näringslivets 

Veii°mString sam^ imperiets ut-
j 'ng,och starka sammanhållnin 

poIit^aga om den engelska utrikes-
en Vi,r'tar man minskat in-

Sse för 
°Msfö 

doms-

protokollet från Folkför-

Jedr- 0raaml'ngen i Genève i skil-
frågor 

: ^kerhets- och avrustnings-

Hålla 

na- England torde önska bi 
~ Sln självbestämningsrätt på 

ren. tt;\t Iri^^e °keskur I 
bar den engelska högerse-

"De profundts." 

Ungdomen nu för tiden är det synd 
om. Den bjudes nöjen, vars gift dö
dar all idealitet och därmed den enda 
stora och verkliga lyckan. Den dra
gés in i tankesfärer, som i stället för 
att styrka deras vilja och karaktär 
äventyrar att göra dem till ryggrads-
lösa djur. En ungdom som dricker 
sin fantasi rusig av sinnlighet strä
var icke efter att grunda lyckliga 
hem. Och dock kunna även de, som 
icke själva nå denna lycka, likväl ha 
drömt den drömmen så ßkönt och så 
rent, att de aldrig skulle vilja smutsa 
den ens med en-tanke. Men det land, 
vars ungdom icke drömmer hemlyc
kans dröm, utan gärna köper den så 
kallade "kärlekslyckan" för van
ärans pris —- vad har det landet för 

framtid? 
R. A. 

Ja, det är frågan. Man kan be
svara den med både ja och nej, bero
ende på från vilkendera partens syn
punkt man ser den. I varje fall kan 
man alltid komma till åtskilliga na
turliga f örklaringsgrunder till att en 
fråga som denna över huvud taget 
uppstått. 

Låtom oss tänka på hur ett sam
hälle tog sig ut vid den historiska 
tidpunkten för kvinnans frigörelse. 
Vad såg man på kontoren, i affärs
lokalerna, å verkstäderna, kring re
staurangborden? — Män! Och vad 
sågo männen själva i trapporna, gån
garna, lokalerna till denna tusenhöv-
dade institution, som de under namn 
av samhälle med egna krafter, egna 
initiativ och egen uthållighet ska
pat? —- Varandra! De sågo män, 
de arbetade tillsammans med män, de 
samtalade med män — det var kort 
sagt en renodlad maskulin och trygg 
karaktär över denna institution, som 
de på kvällarna låste igen dörrarna 
om för att gå över till den andra 
världen: kvinnan, barnen och hem
met. 

När mannen så plötsligt en dag såg 
kvinnor, om också då ännu i mycket 
spridda och glesa flockar, storma in 
på hans område, greps han av en för
klarlig fruktan och motvilja. Det 
var att börja med en helt ny kvinno
typ — sedd mot bakgrunden av hem
mets kvinna, den enda han dittills 
gjort bekantskap med, en i många 
fall underlig typ, som i skick och 
uppträdande sökte att vara en så god 
efterapning av mannen som -möjligt. 
Kvinnorna tyckte den gången att, 
mannen var en tyrann, emedan han 
vägrade att visa denna kvinna av i 
dag samma hänsyn och ridderlighet 
som kvinnan av gångna tider. Man 
vredgades när han på gatan log åt en 
kortklippt "lärd i stubb" eller på 
kontoret sökte att göra livet så surt 
som möjligt för den kvinnliga kam
raten i stärkkrage och skjortveck in
nanför arbetsblusen. 

Men ha kvinnorna någonsin be
tänkt, hur de själva skulle känna sig 
till mods, om en skara män med 
långt hår och förkvinnligad dräkt 
plötsligt skulle börja uppträda på 
deras område? De skulle säkerligen 
icke bli trakterade vare sig av typen 
eller konkurrensen. Det är alldeles 
otroligt att vi i ett första obeprövat 
stadium skulle kunna tillbakahålla 
ett leende inför en karl som i för
kläde stökade omkring i våra hem, 
tvättade golv, skalade potatis och 
stoppade strumpor. Vi skulle allde
les fullkomligt säkert icke göra livet 
till ett Eden för honom. All den 
hänsyn, den naturliga böjelse att be
haga, som stimuleras av motsatserna, 
skulle bortfalla inför en manstyp. 
som eftersträvade så stor likhet som 
möjligt med oss själva. Kort och 
klart: den mannen skulle inge oss 

avsmak. 

6tt öde och en bok. 
Av ELLEN KEY. 

Lyckligtvis finns det inga sådana 
män, och i våra dagar inga kvinnor 
heller av förflutna tiders här åsyf
tade övergångstyp. De kvinnliga 
pioniärernas efterföljare, som icke 
behövt använda så kraftig rustning, 
ha mer och mer återtagit sin natur
liga skepnad och därmed även mer 
och mer .stillat männens oro — eller 
för att tala i ämnet övervunnit hans 
förmenta intolerans. 

Betraktar man hans ställning till 
den frigjorda kvinnan av i dag, kan 
man knappast förebrå honom småak
tighet. Han har gått med på och 
fördragit en hel del, dock i många 
fall kanske mindre av storsinne än 
av nödvändighet. Han har upp- och 
överlevat kvinnans allt allmännare 
flykt från sin speciella värld, hem 
met ut i hans egen skapelse, samhäl
let. Han är försonad med förhållan
det att nu möta kvinnan i alla de 
trappor, gångar och lokaler, där han 
förut endast mötte sig själv och re
signerar t. o. m. inför möjligheten 
att i framtiden se henne komma att 
bekläda sådana höga och ansvars
fulla poster, som endast ett fåtal av 
hans eget släkte lyckas uppnå. Han 
finner sig rätt stillatigande i de fle
sta av hennes nycker. Av naturlig 
böjelse älskar han det långa håret, 
men finner hand en dag att det för 
modets sax fallit från hans älskades 
huvud, upphör därför icke hans kär
lek. Hans logik sträcker ädelmodigt 
vapen inför hennes ogenomträngliga
ste kombinationer såsom pälsen och 
silkesstrumpan eller skinnmassan på 
ryggen till skydd mot den kalla nor-
danvinden och den nakna halsens 
ohjälpliga blottställdhet inför den 
m. m. m. m. Med ett ord hans för
domsfrihet ä,r vid denna tidpunkt i 
det. närmaste fullkomlig. 

En undran. Skulle kvinnorna va
ra lika böjliga för motsvarande för
vandlingar och extravaganser i den 
manliga naturen. Kunde de någonsin 
vänja sig vid den manlige befatt
ningsinnehavaren av kvinnliga syss
lor — om han funnes? Vem ville 
ha en fästman som var barnsköter
ska eller en make som var modist? 
Och vilken "grande dame" skulle ens 
vilja promenera tvärs över gatan 
med en herre i balskor och päls, som 
lagt stärkkragen hemma? 

Handen på hjärtat! Ha icke ock
så vi vår konservatism, våra bestäm
da åsikter ifråga om hurudan en 
man bör vara? Skillnaden är bara 
den, att om kritiken för intolerans 
gällde oss, skulle vi bättre förstå att 
det i strider av denna art mellan man 
och kvinna icke är fördom eller icke 
fördom som avgör. Det är endast 
den outrotliga naturen, som rör sig 
inom v>ss och väpnar sig mot det än-
damålslösa och onaturliga. 

Julie Gram. 

HILMA ANGERED-STRANDBERG. 

Nu går Hilma Angered-Strand-
bergs tjugonde bok genom kritikens 
skärseld. Vår främsta kvinnliga 
granskare — Klara Johanson — 
har redan kallat den mästerverk och 
Bokstugan har redan fått fatt i mi
na ord ur företalet till Barbarens 
son: "lika enkel i sin resning som 
konstnärlig i utformandet, lika djup 
i känslan som klar i tanken". Flera 
torde instämma. 

• 

Vintern 1886 bodde Hilma Strand
berg i Stockholm hos modern till en 
av Fjällbackas sommarmålare. Hil
ma var redan då förlovad och reste 
1888 efter sin fästman till Amerika. 
Men dessförinnan ville hon komma i. 
beröring med de vittra kretsarne i 
Stockholm. 

Jag kom full av vördnad för det 
Strandbergska namnet och fann den
na medlem av släkten då som nu — 
nära fyrtio år senare —• som den 
mest temperamentsfulla varelse jag 
någonsin träffat. Att hon på möder
net stammade från den Carelius, som 
omkring 130 år tidigare skrev Höns
gummans visa, var en rolig upplys
ning. Men hennes morfars första 
hustru var skånsk prästdotter av en 
från början tysk släkt. Och av den
na Chritstine v. Bildstein torde Hil
ma tagit andligt arv. Genom rika 
intressen, fin bildning, livfull, varm
blodig lynnesart var hon så särpräg
lad att hon först efter döden — re
dan vid 32 år — blev förstådd i sitt 
flammande hat till allt oäkta. Hon 
var en så utsökt och stark personlig
het att hon först efter döden blev 
rätt skattad. 

* 

När Hilma Strandberg satt som 
telegrafist i Fjällbacka läste hon, 
skrev och såg. Enligt 'hennes egna 
ord drack hon in allt: "ödslighet, 
sälta, vind, vidder och vågor". Hen
nes bilder av denna natur och detta 
folk där alla typer mötte — isynner
het de "Schartauanskastenoxarne"— 
samlade i förstlingsboken: Västerut. 
Den grep Laura Marholm så att hon 
först på tyska, sedan på svenska — 
se sidorna 120—130 i Till kvinnans 
psykologi, med märklig intuition 
skrev om henne och redan då — om
kring 1897 — sade att Hilma Strand
berg på sitt område var en lika stor 
diktare som Selma Lagerlöf på det 
för henne egendomliga. 

Efter ett års tjänstledighet — för 
att arlbeta i Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning — återvände hon till 
Fjällbacka och var telegrafist tills 
hon anträdde Amerikafärden. 

» 

Sverige har endast en med Hilma 
Angered jämförlig skildrare av sekel
slutets Amerika: Henning Berger. 
Men medan denne med sin skarpa 
konst tecknade nästan endast stor
städernas människor och — på ett 
lysande sätt — väsentligen från 
utansidan ser Hilma Angered även 
mycket av innersidan. Märtha. Lind-
quist — det betydande märket Quel
qu'une — har en gång yttrat att de 
verkliga, de djupt allvarliga Ameri
kaböckerna äro Hilma Angereds och 
hon — som visst besökt Amerika — 
har nog gott omdöme. Visserligen 
ser Hilma allt i mångdubblad glans 
eller ynkedom. 

Hennes skildringar av yttre ting 
äro lika underbara från Bohuslän 
som Amerika, från Italien som 
Schweiz. Men hon såg ej endast de 
många olika amerikanska utsidorna 
utan även den "amerikanska tan
ken". Jorden, luften, vattnen, män
nen, kvinnorna, allt var annorlunda 
än i gamla landet. Hon förnam 
"byggartidens" lynne, den jublande 
klangen i Walt Whitmans Pioneers, 
av det stora, härliga som skulle kom
ma från denna underbara värld, där 
hon och hennes man nu stredo och 
ledo. Hennes Amerikaböcker — av 
vilka Från nya världen är den yp
persta — äro ej få. I Amerika bör
jade hon skriva livfulla brev till Gö-
tebrogs H. o. S.-tidning fast hon 
dessemellan slet vid spisel, diskbalja 
och tvättkar. Första brevet skild
rade en hundraårsfest, till vilken hon 
ej haft råd att betala inträdet, men 
som hon dock åsåg, stående på en 
tunna. Sedan skildrar hon den i ett 
glödhett vindsrum med papperet på 
golvet, ty däruppe fanns ej bord el
ler stol! 1893 fick hon arbete vid 
Chicagoutställningen, höll föredrag, 
skrev tidningsbrev. Men ej långt 
därefter måste hon återvända till 
Sverige med nedbruten hälsa, och i 
trettio år har hon ofta varit döden 
nära. För snart sex år sedan dog 
hennes man och först nu har hon så 
pass hämtat sig från denna sorg att 
hon kunnat ge sin mognaste och jäm
viktsfullaste, den djupast genomlev-
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da av sina 'böcker. Den som själv 
lidit 'skapandets kval bör förstå den. 
Men varje vaken själ måste gripas 
av den. Under den träffsäkra rea
lismen strömmar nu andaktens ny
vunna djup. Inför sin konst var hon 
städse andäktig. Nu har hon blivit 
det inför religionen. Icke fromhet i 
kyrkors eller sekters mening, ej ens 
konstnärsdrömmarnes fromhet, med 
dess himlar ock helveten, dess seg
rar och nederlag. 

Nej, den konst och den fromhet 
Hilma Angered-Strandberg slutligen 
nått äro de som komma människan 
att förlåta livet och le mot döden. 

Strand 24 okt. 1924. 

Hemmets tidning 
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

ett möte. 
Det är lördag förmiddag. Höst

solen skiner över staden, där män
niskorna ila framåt gatorna med 
brådskande steg för att hinna ut
rätta sina göromål innan de nås av 
hälgdagens vila och frid. 

Det är livligt på torgen i dag och 
köpenskapen är i full gång. Över
allt är det blommor i höstens prun
kande färger — ringblommor, ast-
rar, penséer! — Och glänsande fruk
t-er locka. Vilken doft av blommor 
och mogna bär och av myllan från 
nyupptagna rotfrukter! Starka, gla
da och med levnadslust i sina ansik
ten vandra människorna där av och 
an med ständigt mer fyllda korgar 
på sina armar. Över allt detta lyser 
höstsolen strålande och frisk. 

Jag står i ett hörn och njuter av 
allt detta innan jag åter går in på 
de grå gatorna. Mina sinnen tillägna 
sig girigt den robusta levnadsfrisk-
het, som frodas här, och detta över

mått av färg. 
Då ser jag i vimlet en äldre dam, 

som jag känner. Hon bär på en 
praktfull och läcker börda av blom
mor och frukter . .. Hennes ansikte 
är visset och torrt, ögonen stirra stelt 
rakt fram. Jag häpnar ett ögonblick 
över kontrasten mellan vad jag nyss 
såg och uttrycket i detta ansikte. Är 
hon då förblindad, kan hon inte se 
omkring sig och låta sitt tillfrusna 
inre tina upp? Nej, under loppet av 
några sekunder hårdna dragen till 
allt mer. Nu ser jag anledningen. 
Mitt emot henne kommer en ung 
blek kvinna, en nära släkting till den 
äldre. Hon har böjt sitt huvud och 
det är något skälvande och skyggt 
över hennes ansikte. Hon synes va
ra färdig att när som helst slå upp 
ögonen och bön fallande se in i den 
andras. 

Ett andlöst ögonblick stå de båda 
kvinnorna mot varandra. Därpå irra 
deras ögon åt sidan. Nej, det finns 
ingen annan väg bland vagnar, pack

lådor och korgar, de måste gå tätt 
förbi varandra. Den äldre drar ett 
tungt andetag, och den unga böjer 
sitt huvud allt mer som för slag. Men 
på en gång räta de upp sig. Blom
morna, som de båda bära, ruskas till 
rätta, och med en knyck, som om ett 
osynligt motstånd måste hävas, gå 
de förbi varandra stelt som sömngån-
gare. Den gamla damens ansikte är 
olycksbådande hårt och en inre storm 
tycks skaka hennes ärevördiga grå 
lockar. Den ungas ögon blicka kallt 
och munnen är sammanbiten och hån
full. — Det var hatet som gick 
förbi. 

En storm drar fram över torget 
och strör vissna blad för deras fötter. 
Det går ett moln över solen, och jag 
känner att det är kallt. 

När jag går hem genom de grå 
gatorna, tänker jag på vad jag sett. 
Om det inte vore en tragedi skulle 
jag te ett stort löje över de båda och 
över hur dåraktigt de använda sitt 
korta liv. Ja, förgänglighet, fåfäng-
lighet är människor och människors 
verk. Och kanske är idet bäst så. Så 
att även deras hat måtte vara för
gängligt. 

Esse O.-L. 

•<É>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

ÜCTbidezsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Kvinnan som du gav 

l)onom. 
Striden om en bok. 

fredsrörelsen. 
I sin i England mycket uppmärk

sammade bok Ancillas Shore (=Tjä-
narinnans lott) skriver Elizabeth Ro
bins på ett ställe: Om ej människor 
allvarligt bemöda sig om att utrota 
krig med civilisatoriska medel, skola 
de kanske tvingas att göra det med 
barbariska". Detta är ju en vardags-
sanning fattbar för alla, eller borde 
vara det. Liksom alla medge att det 
mesta onda i världen härrör av okun
nighet. 

"Krig har alltid funnits — därför 
måste det alltid finnas", tror en del 
folk vara en ovedersäglig logik, lik
som det en gång troddes att smitt
koppor alltid funnits och därför all
tid måste finnas, tills den oväntade 
räddaren kom, såsom i miljoner an
dra fall. 

Låt oss utgå ifrån att det enda 
hopplösa i världen är hopplösheten 
och som ett botem-edl mot denna kan 
på det varmaste rekommenderas An
na Nilssons intresseväckande lilla 
skrift "Data och fakta rörande freds
rörelsen", som just genom de fakta 
som erbjudas blir av så stort värde. 

Fredsrörelsen är ingen ny förete
else, vi finna fredsröster i världens 
äldsta skrifter, icke minst i våra eg
na kristna urkunder. 

På 1600-talet antogo kväkarna op
position mot krig som en av hörnste
narna i sin religiösa bekännelse. Och 
att de blivit den trogna, därom vitt
nar den talrika krigsvägran inom de
ras led vid senaste världskriget. Räk
na vi fredsrörelsens organisation un
der de senaste hundra åren måste den 
betecknas som enorm och det bör vara 
varje människas plikt att icke vara 
okunnig därom. 

Ett särskilt kapitel ägnas Kvin
nornas insats i fredsarbetet. Den för
sta kvinnliga fredsföreningen bilda 
des 1810 i Boston. Och vår egen 
Fredrika Bremer skrev 1854 ett upp
rop i Times till kvinnorna att bilda 
ett världsfredsförbund, som äntligen 
en gång blev sanning och arbetar 
energiskt och målmedvetet. 

Det är frestande att relatera inne
hållet, men då detta icke är menin
gen med denna lilla anmälan som 

"Feminismen" är ett ord, som man 
i våra dagar sällan hör även i dess 
översättning "kvinnofrigörelse" eller 
"kvinnosak". 

Den strid som stått omkring dessa 
begrepp hör till ett förflutet, och 
när den nu med anledning av den 
danske professorn Wieth-Knudsens 
i dagarne utkomna bok "Feminis
men" åter för någon vecka eller nå
gon månad blossar upp, lämnar den 
ungdomen, såväl den manliga som 
den kvinnliga, oberörd, och huggen 
växlas uteslutande mellan män och 
kvinnor av medelålder. Men även 
bland dem äro kombattanterna fåta
liga. 

Ungdomen har definitivt och på 
fredlig väg löst denna fråga. Det 
är icke längre strid mellan dess man
liga och kvinnliga element utan kam
ratskap och vilja till samförstånd. 

Även för de något äldre står det 
klart att vad kvinnosaken rört sig 
om, könens jämställdhet, är eller 
mycket snart skall vara ett faktum 
åtminstone i fråga om själva förut
sättningarne för en sådan tingens 
ordning. Idén har slagit igenom i 
agstiftningen och godtagits av all

männa meningen. Vilken räckvidd 
dess förverkligande i det praktiska 
livet skall komma att få är icke 
längre en maktfråga eller en pre
stigefråga, utan en lämplighetsfrå
ga och en fråga om personliga för
utsättningar. 

Professor Wieth-Knudsens bok 
skulle säkerligen blivit rätt obeak
tad — vem är väl i våra dagar in
tresserad av en bok betitlad "Femi
nismen"? — om icke pressen i ar
betet sett, ett ypperligt sensations
nummer, vilket rättbehandlat skulle 
kunna åstadkomma en livlig "insän-
dare"-fejd till förnöjelse för läse
kretsen. 

Boken riktar sig på ett obehärskat 
och överdrivet sätt mot kvinnorörel
sen men även mot kvinnan som kön 
betraktad. Hon tål icke, förklarar 
förf., en jämförelse med mannen på 

endast avser att påpeka särskilt för 
kvinnliga läsare förvärvandet av den 
lilla innehållsrika boken för en myc
ket billig penning#(95 öre) som en 
kär plikt. 

Okunnighet om fredsrörelsen är en 
farlig samhällsfiende. 

Frigga Carlberg. 

något enda område. Hon är honom 
underlägsen i kroppsligt, själsligt 
och intellektuellt avseende, hennes 
känsloliv är grunt och färglöst, även 
om det ofta tar sig larmande uttryck. 

Antalet storslagna kvinnor i hela 
Danmark anslår Wieth-Knudsen till 
högst 150 exemplar. "Statistiskt 
sett, säger han, kommer det endast 
en enda ädel och heroisk kvinna på 
10,000 ädla och heroiska män! 

Också på det erotiska känslolivets 
område underkänner han kvinnorna, 
d. v. s. de vita, ljumma och liknöjda 
som de äro. De färgade hålla bätt
re måttet, "de skrika av glädje när 
en man lägger handen på dem." 

Det häftigaste angreppet riktar 
Wieth-Knudsen mot vad han kalla: 
den "ekonomiska feminismen". 

Medan tidigare samhällets hel,i 
inkomst disponerades av mannen och 
familjeförsörjaren såsom den av na
turen skapande kraften givas pän-
garne nu till väsentlig del ut av un
ga, vanligen ogifta kvinnor, vilka 
sakna "förnuft, erfarenhet och eko
nomisk insikt, men i stället äro dess 
mera bekajade med efterhärmnings-
lust, modegalenskap och nöjeslyst
nad". I familjen råder samma för
hållande. "Där finns råd till allting 
utom till att far får en ny rock". 

Den ekonomiska feminismens 
ofantliga utgifter för utländska lyx
varor är fördärvbringande för de 
därav berörda ländernas finanser. 

En japan frågade vid ett tillfälle 
förf. hur det kommer sig, att de eu
ropeiska männen visa sina kvinnor 
en sådan aktning och varför de till
bedja dem. 

F rågan gjorde ett starkare intryck 
på Wieth-Knudsen än explosionen av 
en bomb. Och det förstår man ju, 
så som han ser och utmålar kvin
norna ! 

Han finner dock svaret! 

Det är, säger han, ett egendomligt 
och för den vite mannen utmärkan
de karaktärsdrag — det är en idea
listisk önskan att i kvinnan finna 
en likasinnad icke blott av honkön 
utan en kamrat, en trofast vän, kort 
sagt, den hjälp Gud i Edens lustgård 
lovade mannen, men som denne al
drig fick! 

Så långt professor Wieth-Knud
sens bok. Vi skola längre fram åter
komma till de i densamma berörda 
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frågorna och söka att sakligt ocli 
objektivt belysa dem. 

Som ett första inlägg kan betrak
tas den i dagens nummer införda ar
tikeln "Är mannen intolerant mot 
kvinnan-konkurrenten" av fru Julie 
Gram. 

Ellen Bry de. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
;aloscher och bottiner till fabrikspriser. 
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"6enom- eget 
arbete". 

Den 2 nov. 1909 höll författarin
nan fru Malvina Bråkerihielm ett 
föredrag här i Göteborg inför en in
bjuden talrik kvinnlig publik. 

Hon .skildrade därvid varmt, med-
kännande, gripande det hårda öde 
många kvinnor, som sett bättre da
gar, gå till mötes som äldre, när de
ras förut goda ekonomiska ställning 
av någon orsak brytes ner. Hon be
skrev utan namns nämnande såda
na fall och hur tappert dessa värn
lösa gamla, stående ensamma i livet, 
t-ogo upp kampen för tillvaron, h,ur 
de ned-skrevo sina fordringar på li
vet till ett minimum, hur arm deras 
bostad var, hur alltför otillräcklig 
och kraftlös deras föda och hur iv
rigt de åstundade att genom eget ar
bete skaffa sig denna livets enklaste 
nödtorft. Vilken aktningsvärd och 
blygsam önskan och dock hur svår
uppfylld! Hur ensamma stodo de 
icke, hur rådvilla! Hur omöjligt 
var det icke att finna avsättning för 
de handarbeten, till vars förfärdi
gande de uteslutande voro hänvisa
de! 

Frågan om de närvarande ville va
ra med om att bilda en förening med 
uppgift att förhjälpa dessa aktnings 
värda gamla till arbetsförtjänst fick 
ett unisont jakande svar. Den be-
klämning, som gripit varje hjärta, 
sökte sig utlösning i detta "ja", löf
tet om hjälp och bistånd i nöden. Och 
så bildades föreningen Genom eget 
arbete! 

Under de femton år denna sam
manslutning bestått bar den arbetat 
efter de från början utstakade rikt
linjerna. 

Den 1 och 15 under månaderna 
sept.—maj mottager och inköper för
eningen handarbeten förfärdigade 
av dess gamla skyddslingar, vilka 
f. n. finnas antecknade till ett antal 
av 173, även om icke alla dessa re
gelbundet inleverera arbeten. 

Det sålunda inköpta avyttras se
dan vid offentliga försäljningar, vår 
och höst, som arrangeras av föreniu-
gen. 

Det blir sålunda i sista hand all
mänhetens intresse för saken och de is 
köplust, som avgöra i vilken ut
sträckning föreningen "Genom eget 
arbete" skall kunna utöva sin välsig-
nelsebringande verksamhet. 

De senaste årens allmänna depres
sion har tyvärr också inverkat på 
resultatet av de nämnda försäljning
arna. Det har icke varit så gott 
som förut. En del varor ha blifvit 
osålda och hota nu att bilda ett så 
stort lager, att föreningen kanske 
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på amerikanskt sätt, oväntat-, över
raskande och. eftersom det är ett-
lustspel, även muntert. Det är vi
dare god fart i handlingen, personer
na äro väl tecknade, tonen frisk och 
spelet förträffligt. Kring Josef 
Fischer som Reggie och Helga Carls
son som Rosalie, pjäsens centrala fi
gurer gruppera sig teaterns lovande 
unga krafter, vilka alla väl fylla 
sina uppgifter. Särskilt torde kun
na nämnas Nils Jacobsson -och Hil
ding Rolin. Maja Sjöberg är myc
ket vacker men hennes röst är för 
forcerad, vilket borde kunna över
vinnas. 

]Nar ar man 
uttjänad? 

doktorinnan Amalia lieman, ordf., 
fru Klara Wijkan-der, sekr., fru 
Kjerstin Wcijdlmg, skattmästare, 
samt friherrinnan Alice Ridderstol-
pe, professorskan Karen Norden-
skjöld, fru Anna Neijglick-Petters-
son, fru Lily Philipson, doktorinnan 
Sigrid Norden felt och fru Elin Blid

berg. 

MAGASINET % 

(Eftertryck förbjudes.) 

Gift kvinnas medborgarrättsliga 
ställning. 

Av jur. kand. M Ä R T A  B J Ö R N B O M  R O M S O N .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 
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"Läderlappen". 

Tidens suckar efter de gamla goda 
iprogrammen bli stundom hörda. Och 
till en isådan bönhörelse hör Stora 
teaterns repris av den betagande 
Straussoperetten "Läderlappen". En 
.gång misskänd -och oförstådd och 
därmed delande så många sedermera 
högt beundrade mästerverks öde —-
man -erinre blott den för vår genera
tion fullständigt oförståeliga köld, 
•varmed första Carmenpremiären 
mottogs — hör Läderlappen numera 
till de utvalda skapelsernas odödliga 

skara. Framsprungen -som ett stun
dens. barn ur ett konstnärstempera
ment, som alltigenom var musik, har 
den något av ett skimrande ögon
blicks ljusa lek över -sina vingar, 
äger, för att tala med en åhörare vin 
(Wien) i sitt blod. 

Men icke förty har den när detta 
läses, snart fladdrat för sista kväl
len å Stora Teaterns scen. Vår nyck
fulla tid vill ha gammalt — -och 
nytt, och det blir nästa gång Kål
måns -operett "Grevinnan Mariza". 
vari Oscarsteaterns firade stjärna, 
fru Margit Rosengren kommer att 
gästspela, i titelrollen. 

Men- innan publiken går att beseg
ras av -denna hela Stockholms favo
rit, borde den icke underlåta att in
finna. sig och lyssna till den förtju
sande musik, -som i Läderlappen hän

fört hela världen. 

NYA TEATERN 

spelar f. n. ett mycket roligt lust
spel, importerat från U. S. A. "Reg
gies bröllop" benämnt. Intrigen är 
bra spunnen, ehuru den skulle vara 
otänkbar i svensk miljö, där ett gif
termål som bekant är ett mycket 

j komplicerat företag. Här sker allt 

Av MARGARETA HEIJKEL. 

En fråga, som vi kvinnor vid val 
av yrke och under utövandet därav 
-alltför litet beakta-, är hur länge vi 
skola kunna stå kvar i arbetet och 
försörja, oss. 

I regel tar ju, om inte själva ar
betsförmågan så dock arbetsmöjlig
heterna slut före levnadstidens ut
gång. 

D-e som äro anställda i stat-ens, 
kommunens och en del större företags 
tjänst erhålla, vid en viss uppnådd 
ålder avsked med pension och för 
dem är det sålunda rätt väl sörjt. 
Men det stora flertalet -självförsör
jande kvinnor har ingen sådan sä
kerhetsanordning att trygga -sig till 
och motser därför ofta, med verkligt 
bekymmer icke blott ålderdomen 
utan även den högre medelåldern, 
vilken även den kan erbjuda stora 
svårigheter i fråga om möjligheten 
att behålla eller få en anställning. 

Det beklagliga i saken är, att des
sa- bekymmer vanligen inställa sig så 
sent, att vederbörande just ingenting 
kan göra för .att befria sig från dem. 
Det är icke längre tid till besparin
gar, det finns icke längre kraft, ener
gi och mod att upptaga en självstän
dig verksamhet. 

Tidigast uttjänad blir man i yrken 
där framför allt ungdomligh-et, för
delaktigt utseende, raskhet, hälsa och 
styrka, påkallas. Därnäst i sådana 
med stark tillströmning av ung bil
lig arbetskraft -och där själva utbild
ningen är lätt, t. ex. kontorsbanan. 

Längre k-an man hålla sig kvar i 
yrken, där grundligare kunskaper, 
svårförvärvad skicklighet och erfa
renhet spela en avgörande roll. men 
även här finnes dock en tidsgräns 
Man blir för gammal, för obekväm, 
för -envis, retlig och svårhanterlig, 

Anda till på allra- sista tiden har 
så gott som undantagslöst inom de 
olika ländernas medborgarrättslag
stiftning hyllats grundsatsen om 
medborgarrättslig enhet mellan äkta 
makar. Självfallet har mannens stats-
borgarskap härvid varit avgörande. 
Med äktenskaps ingående har sålun
da kvinnan, om hon varit av annan 
nationalitet än mannen, förvärvat 
medborgarrätt i hans land och i re
gel även förlorat sitt eget statsbor-
ga-rskap. 

Som -en följd av den utveckling 
varigenom gift kvinna tillerkänts en 
mer eller mindre fullständigt genom
förd självständighet över hela lin
jen, hava emellertid omsider rests 
krav på en för gift kvinna i förhål
lande till mannen mera oberoende 
ställning i medborgarrättsligt avse
ende. Man har ansett, att då dessa 
genomgripande förändringar i kvin
nans rättsliga -ställning kunnat kom
ma till stånd i trots av hänsynen till 
familjens enhet, ännu mindre några 
avgörande invändningar kunna gö
ras -emot kvinnans frigörelse i fråga 
om hennes -statslborgarskap. 

Det måste även medgivas, att- hen
nes beroende i detta avseende i mån
ga fall medfört en hel del stötande 
konsekvenser. Om (för att nu en
dast anföra ett exemnel ur vår nu 
gällande lag i ämnet) en svensk m-an, 
sedan han övergivit hustru och barn, 
•och utvandrat till ett annat- land, lå
tit naturalisera sig som detta lands 
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Eldbegängelseforeningens expedition. 

och även själva yrkesskickligheten 
ställes på avskrivning därigenom att 
själsförmögenheterna försvagas, häl
san sviker och arbetskraften avtager. 

Slutligen gäller att man är förr 
•uttjänad om man har anställning hos 
andra, än om man är "sin egen" och 
så gynnsamt situerad att man till sin 
hjälp kan anställa yngre dugliga 
medhjälpare, i vilket fall man ofta 
torde kunna förbliva yrkesutövare 
livet ut. 

Många som självständigt utöva ett 
yrke måste dock, om de äro nödsaka
de att uteslutande förlita sig på sitt 
eget arbete, beräkna, att de förr el
ler senare skola falla- för åldersgrän
sen. Det är t. ex. antagligt att en 
åldrande läkare och tandläkare efter 
hand skola se sina mottagningsrum 
avfolkas. 

Allt som allt, klok förtänksamhet 
synes bjuda de självförsörjande kvin
norna att i god tid ägna uppmärk
samhet åt den föreliggande frågan 
och -söka lösa den genom besparin
gar, genom ålderdomsförsäkring eller 
på andra sätt, som kunna befinnas 
lämpliga. 

l:ma Gäss och Ankor 
samt ailt slags Vildt < 

Björks Vildtaffär 
Saluhallen 1. 

Tel. 1648 och 20834. 

medborgare och naturalisationen en
ligt det ifrågavarande landets lag 
omfattar även hans hustru och min
deråriga barn, även om de bo på an
nat hàlf, förlora dessa sitt svenska 
medborgarskap, oavsett om de bo 
kvar i Sverige och bandet mellan dem 
och mannen är fullständigt slitet. 

Fullständigt genomförd har gift 
kvinnas självständighet i medborgar
rättsligt avseende hittills blivit en
dast i ett land, nämligen i Nord-
Amerikas Förenta Stater. Genom en 
lag av den 23 september 1922 hava 
däri införts bestämmelser, som avse 
att helt och hållet frigöra den gifta 
kvinnan från så gott som varje be
roende av mannen i fråga om hennes 
statsborgarskap. En kvinna av an
nan nationalitet, som gifter sig med 
en medborgare i Nord-Amerikas För
enta- stater, förvärvar sålunda icke 
i och med äktenskapet amerikanskt 
statsborgerskap, lika litet som en ut
ländsk kvinna utan vidare följer sin 
man i medborgarrättsligt avseende, 
om han under äktenskapet blir med
borgare i Förenta Staterna. Härför 
erfordras, att kvinnan själv ansöker 
om naturalisation, varvid man dock 
för att främja medborgarrättslig en
het mellan äkta makar medgivit vis
sa. lättnader för gifta kvinnor i frå
ga om deras upptagande till ameri
kanska medborgare. 

En konsekvens av den amerikan
ska lagens ståndpunkt till frågan -om 
gift kvinnas medborgarrättsliga 
ställning är å andra sidan att en ame
rikansk kvinna, s-o-m gifter sig med 
en utlänning, icke utan vidare för
lorar sitt amerikanska statsborgar
skap. I allmänhet inträder denna 
rättsverkan av äktenskapet först ef
ter en uttrycklig viljeföklaring från 
kvinnans sida. Genom bosättningen 
utrikes förlorar emellertid ameri
kansk kvinna, som gift sig med ut
länning automatiskt sitt statsborgar
skap i Förenta staterna efter två el
ler fem år. 

I europeisk lagstiftning har grund
satsen om gift kvinnas medborgar
rättsliga. självständighet ännu icke 
hunnit sätta några djupa spår. I en 
belgisk lag har ett litet medgivande 
gjorts till förmån för de nya strä
vandena på detta område genom be
stämmelsen, att en infödd belgiska, 
som gifter sig med en utlänning, ge
nom en förklaring, avgiven inom sex 
månader efter äktenskapets ingående, 
kan förbehålla sig sitt belgiska- stats
borgarskap vilket eljest skulle gå 
förlorat genom giftermålet. 

I vårt land har genom den nya 
lag om förvärvande och förlust av 
svenskt medborgarskap, som anta 
gits av innevarande års riksdag och 
som träder i kraft den 1 januari 1925, 
ett steg tagit-s i riktning emot tiller
kännande åt gift kvinna av en mera 
oberoende ställning i medborgarrätts 
ligt avseende än förut. Att de re
formatoriska strävandena på denna 
punkt icke blivit i högre grad till
godosedda, torde knappast bero på 
något principiellt avståndstagande 
från de nya grundsatserna på detta 
område. Anledningen härtill torde 
närmast vara att söka i ett hänsyns
tagande till utländsk lagstiftning 
ämnet, -med vilken givetvis en inten

siv växelverkan måste förefinnas och 
vilken ännu i det stora hela står kvar 
på en äldre ståndpunkt. Genom att 
söka hålla sig i nivå med utländska 
rätten på detta område har man trott 
sig kunna å ena sidan förhindra upp
komsten av dubbel medborgarrätt och 
å andra sidan förebygga medborgar-
rättslöshet. 

Trots den avvaktande ställning, 
som intagits till reformkraven, måste 
det erkännas, att den nya lagen ge
nomfört betydliga förbättringar i 
fråga om gift kvinnas medborgar
rättsliga ställning. Den rent for
mellt avgörande betydelsen härför av 
mannens nationalitet har frångåtts i 
stor utsträckning. Förvärv och för
lust av medborgarrätt har i stället 
i allmänhet anknutits till andra om
ständigheter såsom kvinnans hemvist 
och förhållandena mellan makarna 
(kan bandet dem emellan anses mer 
eller mindre fullständigt slitet, föl
jer kvinnan i allmänhet icke längre 
sin man vid hans ändring av natio
nalitet). 

I fråga om gift kvinnas förvärv 
av svenskt medborgarskap gäller en
ligt den nya lagen, att utländsk kvin
na genom giftermål med svensk all
tid -med giftermålet erhåller svenskt 
statsborgarskap. Att här undantags
vis ej uppsatts som villkor för för
värvet av svensk medborgarrätt, att 
kvinnan skall hava eller taga -sitt 
hemvist i landet, har föranletts av 
vissa lämplighetsskäl. Då enligt de 
flesta andra länders medborgarrätts-
lagar en inländsk kvinna, som gifter 
sig med en utlänning, i och med äk
tenskapet förlorar sin förra medbor
garrätt, har det ansetts mest välbe
tänkt att tills vidare bibehålla den 
förut gällande regeln, att svensk 
medborgarrätt automatiskt förvärvas 
av 'utländsk kvinna, -som gifter sig 
med svensk man, detta för att före
bygga uppkomsten av medborgar-
rättslöshet i större utsträckning för 
-sådana kvinnor. 

Förvärvar -mannen under äkten
skapet svenskt statsborgarskap, ge
nom naturalisation, omfattar denna 
som regel även hans hustru, vilken 
emllertid i allmänhet skall beredas 
tillfälle att yttra sig i ärendet. Den 
myndighet, hos vilken naturalisation 
sokes, d. v. s. kungl. m:t, får härige
nom möjlighet att taga vederbörlig 
hänsyn till kvinnans önskan att even
tuellt ej inbegripas i mannens natu
ralisation. 
- Vinner mannen under äktenskapet 
svensk medborgarrätt i annan ord
ning (vare sig han i egenskap av här 
i riket född utlänning oavbrutet haft 
sitt hemvist i Sverige till en uppnådd 
ålder av tjugotvå år utan att begag
na sig av sin rätt att avsäga sig det 
svenska medborgarskapet eller han 
efter förlust av sitt genom födseln 
förvärvade svenska statsborgarskap 
återvunnit detsamma enligt den nya 
lagens bestämmelser) följe honom 
hans hustru ej obetingat« Hennes 
upptagande till svensk medborgare 
tillsammans med mannen har i den 
nya lagen gjorts beroende av flera 
omständigheter. Har hemskillnad 
kommit till stånd mellan makarna, 
beröres sålunda hustrun ej av man
nens förvärv av svensk medborgar
rätt. Vidare erfordas, att hon vid 
tiden för mannens förvärv av svenskt 
statsborgarskap har sitt hemvist här 
i landet eller att hon senare under 
äktenskapets bestånd och medan 
mannen ännu är svensk medborgare, 
bosätter sig i Sverige. 

Förlust av svenskt medborgarskap 
inträder enligt den nya lagen för 
svensk kvinna, som gifter sig med 
utlänning, och genom äktenskapet 
erhåller mannens statsborgarskap, 
endast under förutsättning, att hon 
antingen redan vid äktenskapets in
gående är bosatt i mannens hemland 

(Eftertryck förbjudes). 

LiUth. 
R O M H N  

Av gttïav&cn. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 
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nnes röst hade en utmanande 
ang. vilken Mallory icke skulle 

a från en för sina gärningar mera 
a>isva 

li 
ng person än den lilla skröp-

förlåta, att jag säger 

&a d-amen 

Ni fàr 

Su»' men s®kert var det inte hr 
^t S°m S^n<^€ küd på er utan min 
^t^' 'omdöme borde ha hin-
]e^ er att efterkomma hennes kal-

e- Jag förbjuder er mitt hus för 
Samtiden! 

mera upphetsad fortfor hon: 

trä a" vet mycket väl 
"ger er iu här. Ni 

varför ni 
inbillar er, 

att något hemlighetsfullt- tilldrar sig 
här, och ni kommer hit för att för

söka- utspionera det. 
Doktor Mallorys blick mötte fast 

den gamla damens då han i lugn ton 

s varade : 
. Jag behöver icke spela rollen 

av spion, fru Ames — ty nu har jag 
gissat er hemlighet! 

Hans ord hade en ögonblicklig och 
fruktansvärd verkan på fru Ames. 
Den lilla damen syntes på ett egen
domligt sätt liksom skrumpna ihop. 
Hon vände sig om, som om hon velat 

fly-
Vad Mallory beträffar, erfor han-

genast samvetskval, då han såg, hur 
hårt hans ord träffat. Han skynda
de att erbjuda den gamla damen sin 
arm, men hon avvisade högdraget 
hans hjälp och vacklade bort till län
stolen vid fönstret, -där hon hade sin 

älsklingsplats. 
Hon var så späd till växten, att 

hon nästan försvann i stolens vida 
famn -och bland alla dess kuddar. 

Mallory kände sig som en hänsyns
lös grobian, där han på avstånd stod 
och iakttog henne. 1 yst-naden lade 
sic beklämmande över honom, men 

samtidigt önskade han icke fortsätta 
samtalet, sedan -det nått en så kritisk 
punkt. Han framstammade en ur
säkt -och närmade sig dörren. 

Ett bittert skratt från den gamla 
damen häjdade honom. 

— Ett ögonblick, doktor Mallory, 
utbrast hon, och då han vände sig 
om, såg han att hon återvunnit sin 
självbehärskning, ehuru hon var 
mycket iblek. Jag skulle gärna ön
ska veta vad ni menar med min 
"hemlighet". Jag har inga hemlig
heter. Jag vet mycket väl, att man 
spritt ut en mängd dumma rykten 
om mig och min dotter, därför att 
vi icke med förtjusning kastat oss 
in i sällskapslivet här på trakten. 
Men allt det där är ju bara enfal
diga påhitt. 

Mallory bugade sig utan att svara 
och vände sig åter mot dörren. 

Fru Ames hejdade honom ännu en 

gång. 
— Antag att vi verkligen hade en 

hemlighet — inte sant, ni skulle i 
så fall inte vilja förråda oss? Det 
skulle ju vara. tarvligt, ja, lågsinnat 
att sprida ut sådant, som vi önska 
behålla för oss själva. Jag är över

tygad om, att ni är alltför ridderlig 
för att kunna begå en sådan hand-
ling. 

Mallorys svar kom långsamt och 
dröjande: 

— Jag föredrager att inte avgiva 
något bindande löfte, innan jag vet 
mera än jag för ögonblicket gör. 

— Vad är det ni önskar veta? frå
gade fru Ames skarpt. 

Mallory betänkte sig ett ögonblick 
och svarade sedan: 

— Efter vad jag kan förstå under
stöder ni inte hr Smiths anspråk på 
fröken Ames hand? 

Den avmätta ton, med vilken han 
uttalade dessa ord, och den omstän
digheten -att han alltjämt undvek fru 
Ames blick, förrådde tydligt, att des
sa ord hade en särskild och dold me
ning, vilken båda två voro medvetna 
om. 

Nu var det fru Ames tur att be
tänka sig. Efter kort tvekan sade 
hon: 

— I början uppmuntrade jag ho
nom inte, men slutligen var jag tvun
gen att ge efter. När två unga män
niskor älska varandra —. 

Hon tystnade plötsligt, avbruten 

av Mallorys hånfulla skratt. Ingen 
sade något på en stund, men slutli
gen bröts den pinsamma tystnaden 
av fru Ames, som med en till hälv-
t-en bönfallande, till hälvten förnär
mad ton sade: 

—• Ni tror väl ändå inte, att jag 
.skulle vilja ge mitt samtycke till 
något, som skulle kunna vara till 
skada för Lilith? 

Nu gav Mallory henne en dristig 
och genomträngande blick. 

— Jag vet inte riktigt, hur jag 
skall kunna besvara den frågan, sa
de han. Uppriktigt sagt, så tror jag, 
att hon icke tillåtes att handla- fritt 
och eftef egen vilja. Hon står under 
påverkan av någon. 

— Av vem? frågade fru Ames 
skarpt. 

— Hur skulle jag kunna veta det. 
Ni förstår väl, att jag inte kan ut
slunga direkta anklagelser mot nå
gon utan att först ha verkliga bevis 
i min hand. Nu måste jag emeller
tid avlägsna mig, fru Arnes. Jag 
skall gå till ett annat ställe. 

— Vart? frågade -den gamla da
men häftigt. Hon tycktes känna, att 
det låg en hotelse i hans ord. 

— Jag ämnar mig till The To
wers, svarade Mallory. 

Fru Ames lyckades icke dölja den 
fruktan, som svaret ingav henne. 

— Ämnar ni tal-a med sir George 
Paradine? frågade hon lågmält. 

— Ja. 
F ru Ames tvekade ett ögonblick 

och böjde därefter huvudet, som om 
hon inte haft något mer att tillägga. 

När Mallory gick ned för trap
pan hade han en tydlig förnimmelse 
av, att förhållandet mellan honom 
och fru Ames undergått en genom
gripande förändring. De hade om
sorgsfullt undvikit att gå på djupet 
med frågorna, men båda kände de att 
den omgivande atmosfären var så 
laddad med sprängstoff, att de måste 
röra sig med den allra största försik
tighet. 

När Mallory lämnade Old Court 
gick han helt långsamt i den tro att 
Lilith skulle önska ett sammanträf
fande och komma efter. Han fick 
rätt —• bakom -honom hördes lätta 
steg, och innan han hann vända sig 
om hörde han Liliths röst: 

— Doktor Mallory, jag vill så gäi-
na tala med er. 
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da av sina 'böcker. Den som själv 
lidit 'skapandets kval bör förstå den. 
Men varje vaken själ måste gripas 
av den. Under den träffsäkra rea
lismen strömmar nu andaktens ny
vunna djup. Inför sin konst var hon 
städse andäktig. Nu har hon blivit 
det inför religionen. Icke fromhet i 
kyrkors eller sekters mening, ej ens 
konstnärsdrömmarnes fromhet, med 
dess himlar ock helveten, dess seg
rar och nederlag. 

Nej, den konst och den fromhet 
Hilma Angered-Strandberg slutligen 
nått äro de som komma människan 
att förlåta livet och le mot döden. 

Strand 24 okt. 1924. 
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ett möte. 
Det är lördag förmiddag. Höst

solen skiner över staden, där män
niskorna ila framåt gatorna med 
brådskande steg för att hinna ut
rätta sina göromål innan de nås av 
hälgdagens vila och frid. 

Det är livligt på torgen i dag och 
köpenskapen är i full gång. Över
allt är det blommor i höstens prun
kande färger — ringblommor, ast-
rar, penséer! — Och glänsande fruk
t-er locka. Vilken doft av blommor 
och mogna bär och av myllan från 
nyupptagna rotfrukter! Starka, gla
da och med levnadslust i sina ansik
ten vandra människorna där av och 
an med ständigt mer fyllda korgar 
på sina armar. Över allt detta lyser 
höstsolen strålande och frisk. 

Jag står i ett hörn och njuter av 
allt detta innan jag åter går in på 
de grå gatorna. Mina sinnen tillägna 
sig girigt den robusta levnadsfrisk-
het, som frodas här, och detta över

mått av färg. 
Då ser jag i vimlet en äldre dam, 

som jag känner. Hon bär på en 
praktfull och läcker börda av blom
mor och frukter . .. Hennes ansikte 
är visset och torrt, ögonen stirra stelt 
rakt fram. Jag häpnar ett ögonblick 
över kontrasten mellan vad jag nyss 
såg och uttrycket i detta ansikte. Är 
hon då förblindad, kan hon inte se 
omkring sig och låta sitt tillfrusna 
inre tina upp? Nej, under loppet av 
några sekunder hårdna dragen till 
allt mer. Nu ser jag anledningen. 
Mitt emot henne kommer en ung 
blek kvinna, en nära släkting till den 
äldre. Hon har böjt sitt huvud och 
det är något skälvande och skyggt 
över hennes ansikte. Hon synes va
ra färdig att när som helst slå upp 
ögonen och bön fallande se in i den 
andras. 

Ett andlöst ögonblick stå de båda 
kvinnorna mot varandra. Därpå irra 
deras ögon åt sidan. Nej, det finns 
ingen annan väg bland vagnar, pack

lådor och korgar, de måste gå tätt 
förbi varandra. Den äldre drar ett 
tungt andetag, och den unga böjer 
sitt huvud allt mer som för slag. Men 
på en gång räta de upp sig. Blom
morna, som de båda bära, ruskas till 
rätta, och med en knyck, som om ett 
osynligt motstånd måste hävas, gå 
de förbi varandra stelt som sömngån-
gare. Den gamla damens ansikte är 
olycksbådande hårt och en inre storm 
tycks skaka hennes ärevördiga grå 
lockar. Den ungas ögon blicka kallt 
och munnen är sammanbiten och hån
full. — Det var hatet som gick 
förbi. 

En storm drar fram över torget 
och strör vissna blad för deras fötter. 
Det går ett moln över solen, och jag 
känner att det är kallt. 

När jag går hem genom de grå 
gatorna, tänker jag på vad jag sett. 
Om det inte vore en tragedi skulle 
jag te ett stort löje över de båda och 
över hur dåraktigt de använda sitt 
korta liv. Ja, förgänglighet, fåfäng-
lighet är människor och människors 
verk. Och kanske är idet bäst så. Så 
att även deras hat måtte vara för
gängligt. 

Esse O.-L. 

•<É>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

ÜCTbidezsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Kvinnan som du gav 

l)onom. 
Striden om en bok. 

fredsrörelsen. 
I sin i England mycket uppmärk

sammade bok Ancillas Shore (=Tjä-
narinnans lott) skriver Elizabeth Ro
bins på ett ställe: Om ej människor 
allvarligt bemöda sig om att utrota 
krig med civilisatoriska medel, skola 
de kanske tvingas att göra det med 
barbariska". Detta är ju en vardags-
sanning fattbar för alla, eller borde 
vara det. Liksom alla medge att det 
mesta onda i världen härrör av okun
nighet. 

"Krig har alltid funnits — därför 
måste det alltid finnas", tror en del 
folk vara en ovedersäglig logik, lik
som det en gång troddes att smitt
koppor alltid funnits och därför all
tid måste finnas, tills den oväntade 
räddaren kom, såsom i miljoner an
dra fall. 

Låt oss utgå ifrån att det enda 
hopplösa i världen är hopplösheten 
och som ett botem-edl mot denna kan 
på det varmaste rekommenderas An
na Nilssons intresseväckande lilla 
skrift "Data och fakta rörande freds
rörelsen", som just genom de fakta 
som erbjudas blir av så stort värde. 

Fredsrörelsen är ingen ny förete
else, vi finna fredsröster i världens 
äldsta skrifter, icke minst i våra eg
na kristna urkunder. 

På 1600-talet antogo kväkarna op
position mot krig som en av hörnste
narna i sin religiösa bekännelse. Och 
att de blivit den trogna, därom vitt
nar den talrika krigsvägran inom de
ras led vid senaste världskriget. Räk
na vi fredsrörelsens organisation un
der de senaste hundra åren måste den 
betecknas som enorm och det bör vara 
varje människas plikt att icke vara 
okunnig därom. 

Ett särskilt kapitel ägnas Kvin
nornas insats i fredsarbetet. Den för
sta kvinnliga fredsföreningen bilda 
des 1810 i Boston. Och vår egen 
Fredrika Bremer skrev 1854 ett upp
rop i Times till kvinnorna att bilda 
ett världsfredsförbund, som äntligen 
en gång blev sanning och arbetar 
energiskt och målmedvetet. 

Det är frestande att relatera inne
hållet, men då detta icke är menin
gen med denna lilla anmälan som 

"Feminismen" är ett ord, som man 
i våra dagar sällan hör även i dess 
översättning "kvinnofrigörelse" eller 
"kvinnosak". 

Den strid som stått omkring dessa 
begrepp hör till ett förflutet, och 
när den nu med anledning av den 
danske professorn Wieth-Knudsens 
i dagarne utkomna bok "Feminis
men" åter för någon vecka eller nå
gon månad blossar upp, lämnar den 
ungdomen, såväl den manliga som 
den kvinnliga, oberörd, och huggen 
växlas uteslutande mellan män och 
kvinnor av medelålder. Men även 
bland dem äro kombattanterna fåta
liga. 

Ungdomen har definitivt och på 
fredlig väg löst denna fråga. Det 
är icke längre strid mellan dess man
liga och kvinnliga element utan kam
ratskap och vilja till samförstånd. 

Även för de något äldre står det 
klart att vad kvinnosaken rört sig 
om, könens jämställdhet, är eller 
mycket snart skall vara ett faktum 
åtminstone i fråga om själva förut
sättningarne för en sådan tingens 
ordning. Idén har slagit igenom i 
agstiftningen och godtagits av all

männa meningen. Vilken räckvidd 
dess förverkligande i det praktiska 
livet skall komma att få är icke 
längre en maktfråga eller en pre
stigefråga, utan en lämplighetsfrå
ga och en fråga om personliga för
utsättningar. 

Professor Wieth-Knudsens bok 
skulle säkerligen blivit rätt obeak
tad — vem är väl i våra dagar in
tresserad av en bok betitlad "Femi
nismen"? — om icke pressen i ar
betet sett, ett ypperligt sensations
nummer, vilket rättbehandlat skulle 
kunna åstadkomma en livlig "insän-
dare"-fejd till förnöjelse för läse
kretsen. 

Boken riktar sig på ett obehärskat 
och överdrivet sätt mot kvinnorörel
sen men även mot kvinnan som kön 
betraktad. Hon tål icke, förklarar 
förf., en jämförelse med mannen på 

endast avser att påpeka särskilt för 
kvinnliga läsare förvärvandet av den 
lilla innehållsrika boken för en myc
ket billig penning#(95 öre) som en 
kär plikt. 

Okunnighet om fredsrörelsen är en 
farlig samhällsfiende. 

Frigga Carlberg. 

något enda område. Hon är honom 
underlägsen i kroppsligt, själsligt 
och intellektuellt avseende, hennes 
känsloliv är grunt och färglöst, även 
om det ofta tar sig larmande uttryck. 

Antalet storslagna kvinnor i hela 
Danmark anslår Wieth-Knudsen till 
högst 150 exemplar. "Statistiskt 
sett, säger han, kommer det endast 
en enda ädel och heroisk kvinna på 
10,000 ädla och heroiska män! 

Också på det erotiska känslolivets 
område underkänner han kvinnorna, 
d. v. s. de vita, ljumma och liknöjda 
som de äro. De färgade hålla bätt
re måttet, "de skrika av glädje när 
en man lägger handen på dem." 

Det häftigaste angreppet riktar 
Wieth-Knudsen mot vad han kalla: 
den "ekonomiska feminismen". 

Medan tidigare samhällets hel,i 
inkomst disponerades av mannen och 
familjeförsörjaren såsom den av na
turen skapande kraften givas pän-
garne nu till väsentlig del ut av un
ga, vanligen ogifta kvinnor, vilka 
sakna "förnuft, erfarenhet och eko
nomisk insikt, men i stället äro dess 
mera bekajade med efterhärmnings-
lust, modegalenskap och nöjeslyst
nad". I familjen råder samma för
hållande. "Där finns råd till allting 
utom till att far får en ny rock". 

Den ekonomiska feminismens 
ofantliga utgifter för utländska lyx
varor är fördärvbringande för de 
därav berörda ländernas finanser. 

En japan frågade vid ett tillfälle 
förf. hur det kommer sig, att de eu
ropeiska männen visa sina kvinnor 
en sådan aktning och varför de till
bedja dem. 

F rågan gjorde ett starkare intryck 
på Wieth-Knudsen än explosionen av 
en bomb. Och det förstår man ju, 
så som han ser och utmålar kvin
norna ! 

Han finner dock svaret! 

Det är, säger han, ett egendomligt 
och för den vite mannen utmärkan
de karaktärsdrag — det är en idea
listisk önskan att i kvinnan finna 
en likasinnad icke blott av honkön 
utan en kamrat, en trofast vän, kort 
sagt, den hjälp Gud i Edens lustgård 
lovade mannen, men som denne al
drig fick! 

Så långt professor Wieth-Knud
sens bok. Vi skola längre fram åter
komma till de i densamma berörda 

iimuii imYiiiiimillltt'.'. 
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frågorna och söka att sakligt ocli 
objektivt belysa dem. 

Som ett första inlägg kan betrak
tas den i dagens nummer införda ar
tikeln "Är mannen intolerant mot 
kvinnan-konkurrenten" av fru Julie 
Gram. 

Ellen Bry de. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
;aloscher och bottiner till fabrikspriser. 
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"6enom- eget 
arbete". 

Den 2 nov. 1909 höll författarin
nan fru Malvina Bråkerihielm ett 
föredrag här i Göteborg inför en in
bjuden talrik kvinnlig publik. 

Hon .skildrade därvid varmt, med-
kännande, gripande det hårda öde 
många kvinnor, som sett bättre da
gar, gå till mötes som äldre, när de
ras förut goda ekonomiska ställning 
av någon orsak brytes ner. Hon be
skrev utan namns nämnande såda
na fall och hur tappert dessa värn
lösa gamla, stående ensamma i livet, 
t-ogo upp kampen för tillvaron, h,ur 
de ned-skrevo sina fordringar på li
vet till ett minimum, hur arm deras 
bostad var, hur alltför otillräcklig 
och kraftlös deras föda och hur iv
rigt de åstundade att genom eget ar
bete skaffa sig denna livets enklaste 
nödtorft. Vilken aktningsvärd och 
blygsam önskan och dock hur svår
uppfylld! Hur ensamma stodo de 
icke, hur rådvilla! Hur omöjligt 
var det icke att finna avsättning för 
de handarbeten, till vars förfärdi
gande de uteslutande voro hänvisa
de! 

Frågan om de närvarande ville va
ra med om att bilda en förening med 
uppgift att förhjälpa dessa aktnings 
värda gamla till arbetsförtjänst fick 
ett unisont jakande svar. Den be-
klämning, som gripit varje hjärta, 
sökte sig utlösning i detta "ja", löf
tet om hjälp och bistånd i nöden. Och 
så bildades föreningen Genom eget 
arbete! 

Under de femton år denna sam
manslutning bestått bar den arbetat 
efter de från början utstakade rikt
linjerna. 

Den 1 och 15 under månaderna 
sept.—maj mottager och inköper för
eningen handarbeten förfärdigade 
av dess gamla skyddslingar, vilka 
f. n. finnas antecknade till ett antal 
av 173, även om icke alla dessa re
gelbundet inleverera arbeten. 

Det sålunda inköpta avyttras se
dan vid offentliga försäljningar, vår 
och höst, som arrangeras av föreniu-
gen. 

Det blir sålunda i sista hand all
mänhetens intresse för saken och de is 
köplust, som avgöra i vilken ut
sträckning föreningen "Genom eget 
arbete" skall kunna utöva sin välsig-
nelsebringande verksamhet. 

De senaste årens allmänna depres
sion har tyvärr också inverkat på 
resultatet av de nämnda försäljning
arna. Det har icke varit så gott 
som förut. En del varor ha blifvit 
osålda och hota nu att bilda ett så 
stort lager, att föreningen kanske 
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på amerikanskt sätt, oväntat-, över
raskande och. eftersom det är ett-
lustspel, även muntert. Det är vi
dare god fart i handlingen, personer
na äro väl tecknade, tonen frisk och 
spelet förträffligt. Kring Josef 
Fischer som Reggie och Helga Carls
son som Rosalie, pjäsens centrala fi
gurer gruppera sig teaterns lovande 
unga krafter, vilka alla väl fylla 
sina uppgifter. Särskilt torde kun
na nämnas Nils Jacobsson -och Hil
ding Rolin. Maja Sjöberg är myc
ket vacker men hennes röst är för 
forcerad, vilket borde kunna över
vinnas. 

]Nar ar man 
uttjänad? 

doktorinnan Amalia lieman, ordf., 
fru Klara Wijkan-der, sekr., fru 
Kjerstin Wcijdlmg, skattmästare, 
samt friherrinnan Alice Ridderstol-
pe, professorskan Karen Norden-
skjöld, fru Anna Neijglick-Petters-
son, fru Lily Philipson, doktorinnan 
Sigrid Norden felt och fru Elin Blid

berg. 
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(Eftertryck förbjudes.) 

Gift kvinnas medborgarrättsliga 
ställning. 

Av jur. kand. M Ä R T A  B J Ö R N B O M  R O M S O N .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 
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Ceater. 
STORA TEATERN. 

"Läderlappen". 

Tidens suckar efter de gamla goda 
iprogrammen bli stundom hörda. Och 
till en isådan bönhörelse hör Stora 
teaterns repris av den betagande 
Straussoperetten "Läderlappen". En 
.gång misskänd -och oförstådd och 
därmed delande så många sedermera 
högt beundrade mästerverks öde —-
man -erinre blott den för vår genera
tion fullständigt oförståeliga köld, 
•varmed första Carmenpremiären 
mottogs — hör Läderlappen numera 
till de utvalda skapelsernas odödliga 

skara. Framsprungen -som ett stun
dens. barn ur ett konstnärstempera
ment, som alltigenom var musik, har 
den något av ett skimrande ögon
blicks ljusa lek över -sina vingar, 
äger, för att tala med en åhörare vin 
(Wien) i sitt blod. 

Men icke förty har den när detta 
läses, snart fladdrat för sista kväl
len å Stora Teaterns scen. Vår nyck
fulla tid vill ha gammalt — -och 
nytt, och det blir nästa gång Kål
måns -operett "Grevinnan Mariza". 
vari Oscarsteaterns firade stjärna, 
fru Margit Rosengren kommer att 
gästspela, i titelrollen. 

Men- innan publiken går att beseg
ras av -denna hela Stockholms favo
rit, borde den icke underlåta att in
finna. sig och lyssna till den förtju
sande musik, -som i Läderlappen hän

fört hela världen. 

NYA TEATERN 

spelar f. n. ett mycket roligt lust
spel, importerat från U. S. A. "Reg
gies bröllop" benämnt. Intrigen är 
bra spunnen, ehuru den skulle vara 
otänkbar i svensk miljö, där ett gif
termål som bekant är ett mycket 

j komplicerat företag. Här sker allt 

Av MARGARETA HEIJKEL. 

En fråga, som vi kvinnor vid val 
av yrke och under utövandet därav 
-alltför litet beakta-, är hur länge vi 
skola kunna stå kvar i arbetet och 
försörja, oss. 

I regel tar ju, om inte själva ar
betsförmågan så dock arbetsmöjlig
heterna slut före levnadstidens ut
gång. 

D-e som äro anställda i stat-ens, 
kommunens och en del större företags 
tjänst erhålla, vid en viss uppnådd 
ålder avsked med pension och för 
dem är det sålunda rätt väl sörjt. 
Men det stora flertalet -självförsör
jande kvinnor har ingen sådan sä
kerhetsanordning att trygga -sig till 
och motser därför ofta, med verkligt 
bekymmer icke blott ålderdomen 
utan även den högre medelåldern, 
vilken även den kan erbjuda stora 
svårigheter i fråga om möjligheten 
att behålla eller få en anställning. 

Det beklagliga i saken är, att des
sa- bekymmer vanligen inställa sig så 
sent, att vederbörande just ingenting 
kan göra för .att befria sig från dem. 
Det är icke längre tid till besparin
gar, det finns icke längre kraft, ener
gi och mod att upptaga en självstän
dig verksamhet. 

Tidigast uttjänad blir man i yrken 
där framför allt ungdomligh-et, för
delaktigt utseende, raskhet, hälsa och 
styrka, påkallas. Därnäst i sådana 
med stark tillströmning av ung bil
lig arbetskraft -och där själva utbild
ningen är lätt, t. ex. kontorsbanan. 

Längre k-an man hålla sig kvar i 
yrken, där grundligare kunskaper, 
svårförvärvad skicklighet och erfa
renhet spela en avgörande roll. men 
även här finnes dock en tidsgräns 
Man blir för gammal, för obekväm, 
för -envis, retlig och svårhanterlig, 

Anda till på allra- sista tiden har 
så gott som undantagslöst inom de 
olika ländernas medborgarrättslag
stiftning hyllats grundsatsen om 
medborgarrättslig enhet mellan äkta 
makar. Självfallet har mannens stats-
borgarskap härvid varit avgörande. 
Med äktenskaps ingående har sålun
da kvinnan, om hon varit av annan 
nationalitet än mannen, förvärvat 
medborgarrätt i hans land och i re
gel även förlorat sitt eget statsbor-
ga-rskap. 

Som -en följd av den utveckling 
varigenom gift kvinna tillerkänts en 
mer eller mindre fullständigt genom
förd självständighet över hela lin
jen, hava emellertid omsider rests 
krav på en för gift kvinna i förhål
lande till mannen mera oberoende 
ställning i medborgarrättsligt avse
ende. Man har ansett, att då dessa 
genomgripande förändringar i kvin
nans rättsliga -ställning kunnat kom
ma till stånd i trots av hänsynen till 
familjens enhet, ännu mindre några 
avgörande invändningar kunna gö
ras -emot kvinnans frigörelse i fråga 
om hennes -statslborgarskap. 

Det måste även medgivas, att- hen
nes beroende i detta avseende i mån
ga fall medfört en hel del stötande 
konsekvenser. Om (för att nu en
dast anföra ett exemnel ur vår nu 
gällande lag i ämnet) en svensk m-an, 
sedan han övergivit hustru och barn, 
•och utvandrat till ett annat- land, lå
tit naturalisera sig som detta lands 
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Eldbegängelseforeningens expedition. 

och även själva yrkesskickligheten 
ställes på avskrivning därigenom att 
själsförmögenheterna försvagas, häl
san sviker och arbetskraften avtager. 

Slutligen gäller att man är förr 
•uttjänad om man har anställning hos 
andra, än om man är "sin egen" och 
så gynnsamt situerad att man till sin 
hjälp kan anställa yngre dugliga 
medhjälpare, i vilket fall man ofta 
torde kunna förbliva yrkesutövare 
livet ut. 

Många som självständigt utöva ett 
yrke måste dock, om de äro nödsaka
de att uteslutande förlita sig på sitt 
eget arbete, beräkna, att de förr el
ler senare skola falla- för åldersgrän
sen. Det är t. ex. antagligt att en 
åldrande läkare och tandläkare efter 
hand skola se sina mottagningsrum 
avfolkas. 

Allt som allt, klok förtänksamhet 
synes bjuda de självförsörjande kvin
norna att i god tid ägna uppmärk
samhet åt den föreliggande frågan 
och -söka lösa den genom besparin
gar, genom ålderdomsförsäkring eller 
på andra sätt, som kunna befinnas 
lämpliga. 

l:ma Gäss och Ankor 
samt ailt slags Vildt < 

Björks Vildtaffär 
Saluhallen 1. 

Tel. 1648 och 20834. 

medborgare och naturalisationen en
ligt det ifrågavarande landets lag 
omfattar även hans hustru och min
deråriga barn, även om de bo på an
nat hàlf, förlora dessa sitt svenska 
medborgarskap, oavsett om de bo 
kvar i Sverige och bandet mellan dem 
och mannen är fullständigt slitet. 

Fullständigt genomförd har gift 
kvinnas självständighet i medborgar
rättsligt avseende hittills blivit en
dast i ett land, nämligen i Nord-
Amerikas Förenta Stater. Genom en 
lag av den 23 september 1922 hava 
däri införts bestämmelser, som avse 
att helt och hållet frigöra den gifta 
kvinnan från så gott som varje be
roende av mannen i fråga om hennes 
statsborgarskap. En kvinna av an
nan nationalitet, som gifter sig med 
en medborgare i Nord-Amerikas För
enta- stater, förvärvar sålunda icke 
i och med äktenskapet amerikanskt 
statsborgerskap, lika litet som en ut
ländsk kvinna utan vidare följer sin 
man i medborgarrättsligt avseende, 
om han under äktenskapet blir med
borgare i Förenta Staterna. Härför 
erfordras, att kvinnan själv ansöker 
om naturalisation, varvid man dock 
för att främja medborgarrättslig en
het mellan äkta makar medgivit vis
sa. lättnader för gifta kvinnor i frå
ga om deras upptagande till ameri
kanska medborgare. 

En konsekvens av den amerikan
ska lagens ståndpunkt till frågan -om 
gift kvinnas medborgarrättsliga 
ställning är å andra sidan att en ame
rikansk kvinna, s-o-m gifter sig med 
en utlänning, icke utan vidare för
lorar sitt amerikanska statsborgar
skap. I allmänhet inträder denna 
rättsverkan av äktenskapet först ef
ter en uttrycklig viljeföklaring från 
kvinnans sida. Genom bosättningen 
utrikes förlorar emellertid ameri
kansk kvinna, som gift sig med ut
länning automatiskt sitt statsborgar
skap i Förenta staterna efter två el
ler fem år. 

I europeisk lagstiftning har grund
satsen om gift kvinnas medborgar
rättsliga. självständighet ännu icke 
hunnit sätta några djupa spår. I en 
belgisk lag har ett litet medgivande 
gjorts till förmån för de nya strä
vandena på detta område genom be
stämmelsen, att en infödd belgiska, 
som gifter sig med en utlänning, ge
nom en förklaring, avgiven inom sex 
månader efter äktenskapets ingående, 
kan förbehålla sig sitt belgiska- stats
borgarskap vilket eljest skulle gå 
förlorat genom giftermålet. 

I vårt land har genom den nya 
lag om förvärvande och förlust av 
svenskt medborgarskap, som anta 
gits av innevarande års riksdag och 
som träder i kraft den 1 januari 1925, 
ett steg tagit-s i riktning emot tiller
kännande åt gift kvinna av en mera 
oberoende ställning i medborgarrätts 
ligt avseende än förut. Att de re
formatoriska strävandena på denna 
punkt icke blivit i högre grad till
godosedda, torde knappast bero på 
något principiellt avståndstagande 
från de nya grundsatserna på detta 
område. Anledningen härtill torde 
närmast vara att söka i ett hänsyns
tagande till utländsk lagstiftning 
ämnet, -med vilken givetvis en inten

siv växelverkan måste förefinnas och 
vilken ännu i det stora hela står kvar 
på en äldre ståndpunkt. Genom att 
söka hålla sig i nivå med utländska 
rätten på detta område har man trott 
sig kunna å ena sidan förhindra upp
komsten av dubbel medborgarrätt och 
å andra sidan förebygga medborgar-
rättslöshet. 

Trots den avvaktande ställning, 
som intagits till reformkraven, måste 
det erkännas, att den nya lagen ge
nomfört betydliga förbättringar i 
fråga om gift kvinnas medborgar
rättsliga ställning. Den rent for
mellt avgörande betydelsen härför av 
mannens nationalitet har frångåtts i 
stor utsträckning. Förvärv och för
lust av medborgarrätt har i stället 
i allmänhet anknutits till andra om
ständigheter såsom kvinnans hemvist 
och förhållandena mellan makarna 
(kan bandet dem emellan anses mer 
eller mindre fullständigt slitet, föl
jer kvinnan i allmänhet icke längre 
sin man vid hans ändring av natio
nalitet). 

I fråga om gift kvinnas förvärv 
av svenskt medborgarskap gäller en
ligt den nya lagen, att utländsk kvin
na genom giftermål med svensk all
tid -med giftermålet erhåller svenskt 
statsborgarskap. Att här undantags
vis ej uppsatts som villkor för för
värvet av svensk medborgarrätt, att 
kvinnan skall hava eller taga -sitt 
hemvist i landet, har föranletts av 
vissa lämplighetsskäl. Då enligt de 
flesta andra länders medborgarrätts-
lagar en inländsk kvinna, som gifter 
sig med en utlänning, i och med äk
tenskapet förlorar sin förra medbor
garrätt, har det ansetts mest välbe
tänkt att tills vidare bibehålla den 
förut gällande regeln, att svensk 
medborgarrätt automatiskt förvärvas 
av 'utländsk kvinna, -som gifter sig 
med svensk man, detta för att före
bygga uppkomsten av medborgar-
rättslöshet i större utsträckning för 
-sådana kvinnor. 

Förvärvar -mannen under äkten
skapet svenskt statsborgarskap, ge
nom naturalisation, omfattar denna 
som regel även hans hustru, vilken 
emllertid i allmänhet skall beredas 
tillfälle att yttra sig i ärendet. Den 
myndighet, hos vilken naturalisation 
sokes, d. v. s. kungl. m:t, får härige
nom möjlighet att taga vederbörlig 
hänsyn till kvinnans önskan att even
tuellt ej inbegripas i mannens natu
ralisation. 
- Vinner mannen under äktenskapet 
svensk medborgarrätt i annan ord
ning (vare sig han i egenskap av här 
i riket född utlänning oavbrutet haft 
sitt hemvist i Sverige till en uppnådd 
ålder av tjugotvå år utan att begag
na sig av sin rätt att avsäga sig det 
svenska medborgarskapet eller han 
efter förlust av sitt genom födseln 
förvärvade svenska statsborgarskap 
återvunnit detsamma enligt den nya 
lagens bestämmelser) följe honom 
hans hustru ej obetingat« Hennes 
upptagande till svensk medborgare 
tillsammans med mannen har i den 
nya lagen gjorts beroende av flera 
omständigheter. Har hemskillnad 
kommit till stånd mellan makarna, 
beröres sålunda hustrun ej av man
nens förvärv av svensk medborgar
rätt. Vidare erfordas, att hon vid 
tiden för mannens förvärv av svenskt 
statsborgarskap har sitt hemvist här 
i landet eller att hon senare under 
äktenskapets bestånd och medan 
mannen ännu är svensk medborgare, 
bosätter sig i Sverige. 

Förlust av svenskt medborgarskap 
inträder enligt den nya lagen för 
svensk kvinna, som gifter sig med 
utlänning, och genom äktenskapet 
erhåller mannens statsborgarskap, 
endast under förutsättning, att hon 
antingen redan vid äktenskapets in
gående är bosatt i mannens hemland 

(Eftertryck förbjudes). 

LiUth. 
R O M H N  

Av gttïav&cn. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 
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nnes röst hade en utmanande 
ang. vilken Mallory icke skulle 

a från en för sina gärningar mera 
a>isva 

li 
ng person än den lilla skröp-

förlåta, att jag säger 

&a d-amen 

Ni fàr 

Su»' men s®kert var det inte hr 
^t S°m S^n<^€ küd på er utan min 
^t^' 'omdöme borde ha hin-
]e^ er att efterkomma hennes kal-

e- Jag förbjuder er mitt hus för 
Samtiden! 

mera upphetsad fortfor hon: 

trä a" vet mycket väl 
"ger er iu här. Ni 

varför ni 
inbillar er, 

att något hemlighetsfullt- tilldrar sig 
här, och ni kommer hit för att för

söka- utspionera det. 
Doktor Mallorys blick mötte fast 

den gamla damens då han i lugn ton 

s varade : 
. Jag behöver icke spela rollen 

av spion, fru Ames — ty nu har jag 
gissat er hemlighet! 

Hans ord hade en ögonblicklig och 
fruktansvärd verkan på fru Ames. 
Den lilla damen syntes på ett egen
domligt sätt liksom skrumpna ihop. 
Hon vände sig om, som om hon velat 

fly-
Vad Mallory beträffar, erfor han-

genast samvetskval, då han såg, hur 
hårt hans ord träffat. Han skynda
de att erbjuda den gamla damen sin 
arm, men hon avvisade högdraget 
hans hjälp och vacklade bort till län
stolen vid fönstret, -där hon hade sin 

älsklingsplats. 
Hon var så späd till växten, att 

hon nästan försvann i stolens vida 
famn -och bland alla dess kuddar. 

Mallory kände sig som en hänsyns
lös grobian, där han på avstånd stod 
och iakttog henne. 1 yst-naden lade 
sic beklämmande över honom, men 

samtidigt önskade han icke fortsätta 
samtalet, sedan -det nått en så kritisk 
punkt. Han framstammade en ur
säkt -och närmade sig dörren. 

Ett bittert skratt från den gamla 
damen häjdade honom. 

— Ett ögonblick, doktor Mallory, 
utbrast hon, och då han vände sig 
om, såg han att hon återvunnit sin 
självbehärskning, ehuru hon var 
mycket iblek. Jag skulle gärna ön
ska veta vad ni menar med min 
"hemlighet". Jag har inga hemlig
heter. Jag vet mycket väl, att man 
spritt ut en mängd dumma rykten 
om mig och min dotter, därför att 
vi icke med förtjusning kastat oss 
in i sällskapslivet här på trakten. 
Men allt det där är ju bara enfal
diga påhitt. 

Mallory bugade sig utan att svara 
och vände sig åter mot dörren. 

Fru Ames hejdade honom ännu en 

gång. 
— Antag att vi verkligen hade en 

hemlighet — inte sant, ni skulle i 
så fall inte vilja förråda oss? Det 
skulle ju vara. tarvligt, ja, lågsinnat 
att sprida ut sådant, som vi önska 
behålla för oss själva. Jag är över

tygad om, att ni är alltför ridderlig 
för att kunna begå en sådan hand-
ling. 

Mallorys svar kom långsamt och 
dröjande: 

— Jag föredrager att inte avgiva 
något bindande löfte, innan jag vet 
mera än jag för ögonblicket gör. 

— Vad är det ni önskar veta? frå
gade fru Ames skarpt. 

Mallory betänkte sig ett ögonblick 
och svarade sedan: 

— Efter vad jag kan förstå under
stöder ni inte hr Smiths anspråk på 
fröken Ames hand? 

Den avmätta ton, med vilken han 
uttalade dessa ord, och den omstän
digheten -att han alltjämt undvek fru 
Ames blick, förrådde tydligt, att des
sa ord hade en särskild och dold me
ning, vilken båda två voro medvetna 
om. 

Nu var det fru Ames tur att be
tänka sig. Efter kort tvekan sade 
hon: 

— I början uppmuntrade jag ho
nom inte, men slutligen var jag tvun
gen att ge efter. När två unga män
niskor älska varandra —. 

Hon tystnade plötsligt, avbruten 

av Mallorys hånfulla skratt. Ingen 
sade något på en stund, men slutli
gen bröts den pinsamma tystnaden 
av fru Ames, som med en till hälv-
t-en bönfallande, till hälvten förnär
mad ton sade: 

—• Ni tror väl ändå inte, att jag 
.skulle vilja ge mitt samtycke till 
något, som skulle kunna vara till 
skada för Lilith? 

Nu gav Mallory henne en dristig 
och genomträngande blick. 

— Jag vet inte riktigt, hur jag 
skall kunna besvara den frågan, sa
de han. Uppriktigt sagt, så tror jag, 
att hon icke tillåtes att handla- fritt 
och eftef egen vilja. Hon står under 
påverkan av någon. 

— Av vem? frågade fru Ames 
skarpt. 

— Hur skulle jag kunna veta det. 
Ni förstår väl, att jag inte kan ut
slunga direkta anklagelser mot nå
gon utan att först ha verkliga bevis 
i min hand. Nu måste jag emeller
tid avlägsna mig, fru Arnes. Jag 
skall gå till ett annat ställe. 

— Vart? frågade -den gamla da
men häftigt. Hon tycktes känna, att 
det låg en hotelse i hans ord. 

— Jag ämnar mig till The To
wers, svarade Mallory. 

Fru Ames lyckades icke dölja den 
fruktan, som svaret ingav henne. 

— Ämnar ni tal-a med sir George 
Paradine? frågade hon lågmält. 

— Ja. 
F ru Ames tvekade ett ögonblick 

och böjde därefter huvudet, som om 
hon inte haft något mer att tillägga. 

När Mallory gick ned för trap
pan hade han en tydlig förnimmelse 
av, att förhållandet mellan honom 
och fru Ames undergått en genom
gripande förändring. De hade om
sorgsfullt undvikit att gå på djupet 
med frågorna, men båda kände de att 
den omgivande atmosfären var så 
laddad med sprängstoff, att de måste 
röra sig med den allra största försik
tighet. 

När Mallory lämnade Old Court 
gick han helt långsamt i den tro att 
Lilith skulle önska ett sammanträf
fande och komma efter. Han fick 
rätt —• bakom -honom hördes lätta 
steg, och innan han hann vända sig 
om hörde han Liliths röst: 

— Doktor Mallory, jag vill så gäi-
na tala med er. 
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|( tus ätularnes spalt 

Bör man fordra mer av 

kvinnan än av mannen? 

Det är närmast med anledning av 
den artikel som "Fru Elisa-Betta" 
har skrivit i detta ämne, som jag ta
ger till orda. Jag skulle då vilja än
dra om frågan till att lyda: Bör man 
fordra större ansvar av kvinnan än 
av mannen? Ty innerst inne är det 
väl en ansvarsfråga det gäller. För 
kvinnan gäller ansvaret inför barnet, 
för mannen gäller ansvaret inför 
kvinnan och barnet. Både man och 
kvinna veta väl att de kunna giva 
•upphov till en ny människovarelse? 

eller ock senare där tager sitt hem
vist. 

Den svenska lagens bestämmelser 
om gift kvinnas medborgarrättsliga 
ställning äro så gott som fullstän
digt överensstämmande med dem som 
återfinnas i de förslag, som i Norge 
och Danmark framlagts för respek
tive folkförsamlingar. Genom anta
gandet av dessa gemensamt utarbeta
de lagförslag skulle rättsenhet mel
lan de tre nordiska folken komma att 
åvägabringas på ännu ett viktigt lag
stiftningsområde. 

MJ 

mer 
Tyll, Tråd, Madras, 

Lenon, Allmoge 

D R A G G A  K D I N E R  
bomull och siden 

alla färger 
R U L L G A R D I N E R  

Gardinuppsättningar 
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son 
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Och då blir väl ansvaret lika stort 
•för dem båda? Oftast är väl mannen 
dessutom äldre och erfarnare än 
kvinnan och då borde man väl, om 
man vore fullt logisk fordra mest av 
den mest erfarne. Detta i de fall då 
det kan bliva tal om en "övergiven" 
kvinna. Men också i de fall där inte 
några följder finnas och det inte kan 

bliva tal om en "övergiven" kvinna, 
i den bemärkelsen, borde väl mora
len vara lika för båda parter? Dock 
beror det väl ytterst på kvinnan att 
så icke är förhållandet. Inte så att 
kvinnan i moraliskt avseende står 
lägre än mannen (undertecknad tror 
tvärtom) utan därpå att hon inte 
tillräckligt noggrannt i ord oc-h före
döme i handling fostrar de unga till 
ansvar inför alla sina handlingar. 
Det är ju dock kvinnan, eller kanske 
rättare, har varit kvinnan (nu har 
hon ju ofta sysselsättning utom hem
met och överlämnar åt andra sina 

skyldigheter) som maka och mor, 
som utgjort själen i hemmet, som 
fostrat släktet sådant det nu är och 
därför också bär ansvaret i första 
hand. "Och så är moralen som den 
är", säger Fru E.-B. Vidare säger 
hon: "Allt beror av kvinnans vilja. 
Ar den ond — ja, då blir allt av on
do". Tror Fru E.-B. att det är en 
ond vilja som mången gång offrar 
sig för den hon älskar? Vidare sä
ger Fru E.-B.: "En kvinna som äl
skar, är inte i stånd till en låg hand
ling" —• —. Kan en kvinna, som 
älskar sin man, anse kärleken mellan 
man och kvinna låg? Kärleken mel
lan man och kvinna blir väl det mest 
upphöjda, när den är Ibyggd på en 
ren, osjälvisk grund?" Och den grun
den måste finnas före vigseln om den 
skall vara till finnandes efter den-
samma. Och då kan det väl tänkas 
att en kvinna ger vika för den man 
hon älskar och som hon har lovat att 
leva hela livet samman med och att 
mannen sedan övergiver henne? Är 
hennes uppsåt rent kan väl ej hennes 
moral vara oren? Lika litet som ett 
genom vigsel stadfäst äktenskap blir 
rent och moraliskt när endera av kon
trahenterna ingått detsamma av nå
gon annan bevekelsegrund än kärlek. 
Vi veta ju att det gives äktenskap 
som ingås av motiv, som icke kunna 
nämnas samtidigt som orden osjäl
viskhet och kärlek. Prostitutionen är 

avskaffad. Men vad är väl ett så
dant äktenskap? Ty vi få väl utgå 
ifrån att moralen gäller alla, icke en
bart det ogifta ståndet utan kanske 
fastmer det äkta ståndet då ju hem
met är grunden till allt. 

Den moral vi insupit i vårt hem 
följer oss genom livet på ena eller 
andra sättet. Därför beror det väl 
ytterst på oss kvinnor om moralen 
skall kunna höjas på ett högre plan 
och därigenom bliva lika för alla. 
För att nå detta mål fordras först 
och främst att vi själva känna vårt 
a\nsvar (också när det gäller under
låtenhetssynderna) samt höja kärle
ken mellan man och kvinna så att 
ingen kan tala om densamma som 
låg och sedan fostra det uppväxande 
släktet i denna anda. Detta vore väl 
enda sättet att få den sedliga halten 
hos män och kvinnor på ett högre 
plan. Och när vi kommit så långt 
behöver en fråga, sådan som ovan
stående icke framföras till diskus

sion, ej heller kommer det då att fin
nas så många utomäktenskapligt 
födda barn eller barn tilhörande ka
tegorien "Vi fraskilte Barn". Men 
därtill fordras generationer av mäns 
och kvinnors samfällda medverkan, 
tror 

En som prövat livet. 

Ä K t a  s p i r e l l a K o r s e t t e r  
till salu genom fru Jenny Bengtsson, 
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Du kan inte finna 

en bättre skokräm än 

Viking, reste Du 

så jorden runt. Viking 

ger dina skor den 

rätta djupa, smetfria 

glansen. Viking kon

serverar lädret. Över 

allt där Viking finnes, 

är den också upp

skattad. 

V I K I N G  

Ofta sitter rikt barn på fattig mo
ders knä. 

försiktighet 
med 

elektriciteten. 
T anledning av de genom belys

ningselektricitet förorsakade döds
olyckor, som inträffat i dagarna, dels 
i stadens slakthus och dels i Burås, 
har Kvinnornas Tidning vänt sig till 
en fackman på området i och för er
hållande av en del upplysningar. 

När olyckor av samma art in
träffa tätt efter varandra ligger näm
ligen misstanken nära till hands att 
allt ej är som det borde vara och att 
måhända ingen går säker. Vår sa
gesman betonade emellertid att de 
inträffade olyckorna uteslutande 
bero på ren oförsiktighet från de 
förolyckades sida. Rörande olyckan 
vid Burås var sålunda den lösa sladd, 
som sträckts inifrån byggnaden ut 
mot brunnen ej tillräckligt isolerad 
för sitt ändamål. Det är ju bekant 
att alldeles särskilda isoleringsåtgär
der måste vidtagas så snart den elek
triska strömmen ledes intill vatten 
eller i rum, där det finnes fuktiga 
underlag, såsom i tvättstuga, bad
rum etc. Det är numera lag på över
trädelser av förordningen i dessa hän
seenden, och hade en entreprenör lagt 
ut en dylik olaglig sladd som den 
ifrågavarande, skulle han gjorts an

svarig för olyckan. 
Man förstår härav att möjligheter

na för olyckor äro ytterst ringa där 
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Den mycket omtyckta 

Spirella korsetten 
säljes av Fru ALICE Dahi L 

Kastellgatan 18 

verklig sakkunskap såsom ske v 

anlitas. Däremot framhölls vikt 
av att man i rum med fuktigt und^ 
lag såsom i tvättstuga, badrum Ï 
iakttar försiktighet vid iamporg , 

skruvning, enär även en under' vf" 
liga förhållande rätt ofarlig stöt C" 
bli ödesdiger för personer med ^ 
skilt svagt hjärta. Man bör där/" 
framför allt se till att stå på a J 

torrt och ej direkt på det fuktiga 
eller våta golvet samt vid påskniv-
ningen undvika beröring med metall' 
hylsan kring lampan och lampUll«-
ren. Behöver man fatta tag i lamp. 
hållaren skall detta ske i den krin» 
densamma slutande porslinsringe;,, 
som fullkomligt isolerar strömmen 
från handen. När denna porslins, 
ring, som ofta av en eller annan an
ledning sker, bortfaller, bör den 
omedelbart ersättas. Även böra kon
takterna ständigt vara i fullgott 
skick. Med iakttagande av dessa 
enkla försiktighetsåtgärder har man 
ingenting att befara. 

Han vände- sig om och sade med 
en prövande blick: 

—-Fru Ames har skickat er hit? 
Lilith rodnade häftigt men svara

de icke. 
De gingo genom parken bredvid 

varandra. 
—• Jag antar, att ni kommit för 

att bedja mig låta bli att uppsöka sir 
George Paradine. 

I en på samma gång överraskad 
och skrämd ton utbrast Lilith: 

— Ni vet alltså! 

Mallory skyndade sig att lugna 
henne. 

—- Jag vet något, men det är en 
bagatell mot vad jag inte vet. Jag 
antar, att sir George Paradine kan 
berätta mig en del. 

— Men om vi inte önska, att ni 
skall få reda på Vad han vet? Om 
det är något vi vill dölja för hela 
världen? Om vi äro rädda för att 
man skall tala om oss och våra vän
ner? Inte vill väl ni ge anledning 
till, att det sättes i omlopp skandalö
sa rykten om oss? 

Hennes röst var så bedjande och 
hon såg på honom med en så tillits

full blick, att det var omöjligt för 
Mallory att motstå henne. 

—-Ni vet mycket väl, att jag inte 
kan göra något, som vållar er sorg, 
sade han allvarligt, men —• 

Hon skyndade att avbryta honom. 
— Det visste jag, att ni inte ville, 

sade hon lågmält. Jag visste, att jag 
bara behövde säga ett ord för att ni 
iskulle göra som jag önskade. 

Men ehuru han kände sig djupt 
rörd av hennes tillit och den ömma 
blicken i hennes klara blåa ögon nä
stan förjagade hans misstankar, så 
bekämpade Mallory dock sin svag
het, emedan han tyckte sig förstå, 
att hans inblandning i denna sak 
skulle kunna komma att spela en av
görande roll i fråga om hennes och 
hans egen framtidslycka. 

—' Ni måste dock förstå, sade han 
i en ton, som han försökte ge en an
strykning av stränghet, att jag inte 
kan låta den här saken utveckla sig 
hur som häl st. Det ligger något bak
om den som behöver klaras upp — 
för er egen skull! 

Lilith avbröt honom brådskande 
och ivrigt: 

— Nej, riet finns ingenting sådant, 

förklarade hon bestämt. Jag ber er 
tro mig och vara övertygad om att 
jag handlar rätt och på bästa sätt. 

Mallory skakade på huvudet. 

— Jag önskade, att jag kunde 
tro det, sade han, men jag har olyck
ligtvis sett för mycket bakom kulis
serna för att kunna vara nöjd med 
en sådan fösäkran. 

— Nå, men ni måste väl medge, 
att jag har rättighet att handla som 
jag själv vill i en sak, som först och 
främst angår mig, utbrast Lilith 
häftigt. 

Mallory såg lugnt och allvarligt på 
henne. 

— Nej, det där vet jag inte om jag 
går med på, svarade han. Glöm 
inte att det har behagat er att till jen 
viss grad inviga mig i. ert förtroende, 
och när ni nu en gång gjort det, kan 
ni inte utan vidare draga er tillbaka 
och förbjuda mig att intressera mig 
för er och era affärer. 

Lilith ryckte till. 

— Nej, det har jag inte häller 
sagt, inte ett ögonblick menat, ut
brast hon. 

— Men icke desto mindre är det 
just 'det som ni försöker förmå mig 

till. Ni har själv förklarat, att ni 
inte bryr er om den här personen, 
den här Smith — 

Lilith såg sig omkring, som fruk
tade hon, att någon skulle höra ho

nom. 
— Tyst! viskade bon. 
Men utan att ' låta sig bekomma 

fortsatte Mallbry: 
—• Icke desto mindre förklarar ni, 

att ni ämnar gifta er med honom. 
Hur-skulle jag kunna vara nöjd med 
en sådan sakernas ordning? Jag 
förnekar inte, att jag är svartsjuk — 
det är jag nämligen. Men även bort
sett därifrån kan jag inte uthärda 
tanken, att ni skall gifta er med den 
där gynnaren, och jag tror inte att 
han kan göra er lycklig. Det kan 
ju vara fördom å min sida, men jag 
tror att min motvilja mot hans per
son är berättigad. Uppriktigt sagt, 
om ni inte vill eller inte kan ge mig 
de upplysningar jag önskar och be
höver måste jag försöka få dem på 
annat håll. 

De fortsatte sin väg under tystnad. 
Mallory förstod, att den unga flic
kan utkämpade en hård strid med 
sig själv. Hon andades tungt och 

hennes ögon sågo sig ängsliga och 
rådvilla omkring, som om hon sökt 
en utväg ur en eller annan svår inre 
konflikt. Slutligen föreföll hon 
lugnare. 

(Forts.). 
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B R E V L Å D A .  

Rennie, Malmö. Ert brev har an
länt för sent att vi skulle medhinna, 
att i detta nummer ge de önskade 
upplysningarna. Vi återkomma i 

nästa. 

Intresserad. Sätt Er i direkt för
bindelse med föreningen. Föredra
get hålles en av de sista dagarna i 

november. 

Ingela. Den offentligt uttalade 
sanningen är som salt i andras sai, 
den direkt adresserade mm svavels}'-

ra i egna. 

Lokalpatriot. Varför? Vi finnaa

tet anmärkningsvärt i detta. 

S. L—m. Önskade nummer till

handahållas å tidningens expedit* 
Magasinsgatan 12. Prenumera 
kan där verkställas oberoende a 

kvartal. 

"Tala och lyssna'. Tack. Kan 

ske i ett kommande nummer. 

Vän av rättvisa. Vi stod ju ^ 

och hållet utanför denna » . 
naturligtvis bör utageras inlor 
ma forum, där den påbörjats. 

Frågande. Påpekade rad ^ 

H. "Var komma 
bör naturligtvis 1«« ,, 

avspänning i  st. f . _  J  o X I 1  e t t  

spärrning", som mening 
förbiseende kommit att ly 
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I N N E H Å L L .  

utlandskrSnika i sammandrag. 
njaj anklagar". Av Ellen Bryde. 
En av de våra. Berta Burman=Ander= 

son. Av 1. D-
pet utslitna älsklingstemat. 
Göteborgs Ålderdomshem. 
Den lyckliga. Av*Den fundersamma. 
Efteråt. Av Kagna Peters. 
Den "nya" ""ga flickan. Striden kring 

Tor Hedbergs lustspel. 
Kvinnoskönheten är alltid defekt. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Den engelske statsministern, Bald 
win. har nu, i; stort sett, sitt kabi
nett färdigt. Det är, som väntat var, 
starkt genom pesonmlet. Duglig-, 
heta har fått fälla utslaget ifråga 
om vilka .som skulle kallas eller hål-
fe utanför regeringen av de många 
«spiran terna. 

Baldwin har icke upprepat sin fö
reträdares experiment att förena ut
rikesministerposten med chefsskapet 
för regeringen, utan har överlämnat 
ien till Austen Chamberlain, en an
ordning som hälsats med allmänt bi
fall. Den i rang med nämnda post 
stående f loa nsm i n i st er post en har 
anförtrötts till Winston Churchill, 
®tt val som bekämpats av det konser
vativa partiets högerflygel. Chur
chill har varit något obeständig i 
6'n politik,' först konservativ, så li-
Wl och nu åter högerman, ehuru 
visserligen av mycket moderat lägg-
iiing. Att han nu hedrats med det 
°ga uppdraget att vara finan,smini-

s'er i Bal dwin.ska ministären utgör 
erkännande av hans betydelse som 

Politisk personlighet — han är en 
! a utmärkt talare som skicklig po-

. tosk taktikar — men också ett tyd-
uärmande till det liberala par-

Churchill står nämligen på 
punkter detta parti nära och 

* 1- a. varm anhängare av frihan-
® 6n) vilken spelar en så domine-

»L.,,e ro^ ®m liberalismen, sär-
engelska. 

ogerpartiets förhoppningar att, 
m en moderat politik, kunna i 

„in uPPsuSa de två miljoner väljare, 
vid det senaste valet "kastade 
®ina röster på liberala kandi-

fylh k0"1"13 kn'aPPa'st att gå i upp-
;]n , "e' -^et liberala partiet är, om 

På livskraftigt för att 
^ e sätt kunna utplånas, 

kar n^'8 'enSelske statsministern 
"Ulk 'aditionsenligt vid lordmayor-
de 

en hållit ett tal, återspeglan-

ferit> n P0' 't'ska situationen och re-
j{,'gens ställning därtill. 

Wl]de
f
klarerad'e Sin vilj,a att upp" 

te j a red.s förd ragen och uttryck-
ordalag en önskan om 

'-"tein if°^ samtörstånd mellan en-

^liftöt °rna men an,sl°g 'också en 
îoreil?Sgàende ton mot Tyskland. 
'%®and S'a^erna fick ett särskilt er-
Hej ];. 'e den genom Dawes-pla-
eïropei ^adräckningen åt den 

a Politiken. Nationernas 

Hö! 

förbund belönades med en eloge för 
vad det uträttat. 

Vidare förebådade Baldwin en 
"imperial policy" d. v. s. en fast sam
manslutning av det brittiska impe
riets olika delar samt en reformvän
lig folklig inrikespolitik. 

Den politiska situationen i Frank
rike präglas av stor oro. Den radi
kala regeringens ställning är myc
ket svag, vilket återspeglas i dess 
vacklande och gent emot socialister
na alltför undfallande politik. Ka
binettets tid torde snart vara ute. 

En del av den franska pressen in
nehåller antydningar om en förestå
ende nyorientering i utrikespolitiken. 
Det engelsk-amerikanska maktinfly
tandet börjar besvära och anses be
höva en europeisk kontinental mot
vikt, vilken skulle kunna vinnas ge
nom ett närmande mellan Frankrike, 
Tyskland och Ryssland. "Vidare pla
neras ett för de berörda länderna i 
ekonomiskt hänseende fördelaktigt 
samarbete mellan den tyska och fran
ska industrien, varvid man närmast 
tänker på Ruhrs kol och Lothringens 
järnmalm. 

Man finner ett vänligt genljud 
härav även i tyska tidningar. Hö
gerpressen ställer sig emellertid full
ständigt avvisande. 

Dessa planer strida på ett avgö
rande sätt mot Englands intressen. 
Den engelska pressen har emellertid 
ännli icke aktat nödigt att ägna dem 
större uppmärksamhet, vilket icke 
hindrar, att de ur engelsk synpunkt 
kunna vara oroande. 

Är Mussolinis stjärna i nedgåen
de? Då tvåårsdagen av fascismens 
seger nyligen högtidlighölls i Rom 
visade, befolkningen en påfallande 
likgiltighet — ett oroande tecken! 
Och oppositionspartierna neka att 
deltaga i parlamentets arbete — ock
så det en orsak till bekymmer. Mus
solini förklarar emellertid att han 
med hjälp av sina fascister skall 
kämpa striden ut och — segra. 

Österrike har lyckligen överstått 
en samhällsfarlig järnvägsstrejk, vil
ken, om den lyckats, skulle skadat 
landets ömtåliga finansiella ställ
ning och även betytt den socaldemo-
kratiska oppositionens seger över det 
kristligt-sociala regeringspartiet. De 
strejkande fingo nöja sig med en 
oväsentlig löneförhöjning. 

I Spanien hava oroligheter före
kommit. Deras art och omfattning 
ha dolts av telegramcensuren. 

ft 

3ag anklagar." 
"Vad ligger bakom tmnnoförahtet? 

Av ELLEN BRYDE. 

Helga ordning, sällhetsrika 
Himladotter, som det lika 
Knyter hop till glatt förbund! 
Du som lägger städers grund, 
Du som samhällslivet danar 
Och den skygga vilden manar 
Från hans öde ökenlevnad 
Till din glada milda trevnad, 
Och som skåp t det helga band: 
Kärleken till fosterland! 

F. v. Schiller. 

* 

Låter allting ske på sin tid, så 
räcker eder tiden till; annars blir 
förargelse, havs och eftersättning i 

alla delar. 
Gustaf I. 

Den i föregående nummer av den
na tidning omnämnda boken "Fe
minismen", för vilken professor 
Wieth-Knudsen står som ansvarig, 
har givetvis icke blivit oemotsagd 
från ledande kvinnohåll, men man 
måste med beklagande konstatera, 
att diskussionen blivit fullständigt 
ofruktbar. 

Något annat var väl knappast att 
vänta, när det hela kommit att ut
kämpas som en förbittrad strid i 
stället för att taga formen av en sak
lig överläggning med vilja att få ut 
något av värde ur den. Vad som 
ytterligare och på ett lika avgörande 
sätt inverkat är, att stridens före
mål icke varit detsamma för båda 
parterna. 

När Wieth-Knudsen riktar sitt 
hatfulla angrepp mot kvinnan, utgår 
han tvivelsutan från de. personliga 
dåliga erfarenheter han har av hen
ne. Den kvinnotyp har för fram till 
allmänt beskådande är sådan lian 
sett kvinnan eller hört henne omta
las av andra, lågt stående och i alla 
avseenden undermålig. Han genera
liserar, gör typen allmängiltig och 
räknar endast med ett fåtal ädla un
dantag, vilka bekräfta regeln! 

När sedan de ledande kvinnorna 
granska hans bok för att å sitt köns 
vägnar bemöta den, -utgå de från att 
kvinnan i allmänhet i sitt innersta 
väsen är lik dem isjälva och de ut
vecklade ansvarskännande kvinnor 
bland vilka de röra -sig. Också de 
generalisera sin typ. Den Wieth-
Knudsenska kvinnan förefaller dem 
i sin fruktansvärda skröplighet 
overklig, obefintlig, ett fantasifos
ter av en sjuk, av kvinnohat angri
pen manlig hjärna, en företeelse icke 
värd efterforskning därför att den 
helt enkelt icke existerar. 

De ha fördenskull icke känt sig 
uppkallade till något egentligt för
svar för kvinnan utan ha nöjt sig 
med att harcelera författaren och att 
omåttligt framhäva de ondskefulla 
överdrifterna i hans arbete, på så 
sätt misstänkliggörande hela dess in
nehåll. 

Studentersamfundet i Köpenhamn 
anordnade en diskussionsafton, vid 
vilken prof. Wieth-Knudisen såsom 
inledare framförde ungefär samma 
synpunkter, som återfinnas i arbetet 
"Feminismen". 

Bland den representativa samlin
gen inbjudna gäster såg - man även 
spetsarne inom Köpenhamns kvinnli
ga intelligens, författarinnor och da
mer, vilka gjort sig ett namn inom 
den danska kvinnorörelsen. 

« 

Den egentliga åhörareskaran (be
stod emellertid av manlig och kvinn
lig akademisk ungdom, vänskapligt 
bänkad tillsammans, en bild vilken 
kunde uppfattas som ett vackert löf
te om framtida gott sam förstånd 
mellan könen. 

Prof. Wieth-Knudsen verkar i 
yttre måtto frodig goddagspilt och 
lebensbroder med ett utseende, som 

6n Ev Dc Våra. 

utesluter varje tanke på kvinno
gunst. Det blev mot dessa rent ytt
re personliga svagheter de kvinnliga 
debattörerna företrädesvis riktade 
sina pilar: 

— Vi betvivla icke ett ögonblick 
professor Wieth-Knudsens kompe
tens på det erotiska området, men i 
fråga om kvinnorörelsen etc. 

Eller : 
"Prof. Wieth-Knudsen klagar 

över, att kvinnan icke längre är en 
Venus (från Milo,,men är väl mannen 
en Apollo di Belvedere?" 

Åtskilliga något mera vägande 
kvinnliga inlägg än dessa för övrigt 
med hjärtligt skratt och bifall mot
tagna apostroferingar förekommo 
visserligen, men ungdomens uppfatt
ning — och det var ju inför ungdo
men frågan skulle belysas och klar
läggas! — fick antagligen ett sant 
uttryck i en ung students beklagan
de av att den närvarande mogna 
kvinnliga intelligensen icke sakligt 
bemött Wieth-Knudsens angrepp mot 
kvinnan utan endast sökt avfärda det 
medels billiga "valmöteskvickbeter". 

Aven i tidningsartiklar hava kvin
norna använt satirens vapen mot den 
misshaglige och på .samma person
liga sätt. Eljes milda och förfinade 
händer hava icke dragit sig för att 
ge ganska hänsynslösa hugg: 

"Vi unna. gärna W.-K. att till
fredsställa sitt erotiska behov hos den 
färgade kvinnan och vi sympatisera 
i hög grad med den iskalla vita kvin
na, som med förakt såg på hans ero
tiska hänryckning." — "Hans bok 
bevisar, att rönnbären alltjämt äro 
sura för den, som icke kan nå dem", 
o. s. v. 

Man förstår denna stridsmetod — 
man är ju alltid frestad att vid svar 
på tal hålla den först anslagna to
nen, vilken i detta fall var öppet bru
tal, men samtidigt skulle man gärna 
önskat, att den icke kommit till an
vändning just här, utan att man från 
auktoritativt kvinnohåll fått höra 
det värdefullaste, det tyngst vägan
de som därifrån kan sägas i denna 
för mänskligheten så omätligt vikti
ga fråga, vilken trots sin höga ålder 
ännu är obesvarad. 

Kvinnorörelsen framhävde starkt, 
helt säkert i god tro, kvinnans stora 
personliga förtjänster och slog, all
deles .som nu i fråga om den Wieth-
Knudsenska boken, ned varje kritik. 
Detta ensidiga lovprisande av kvin
nan var måhända nödvändigt —£' det 
gällde ju att stärka hennes position 
i samhället och arbetslivet, men sam
tidigt torde den ha förhindrat den 
självrannsakan och den upplysnings
verksamhet som, ifall även brister 
och svagheter vidgåtts, skulle kunna 
hava lett till kvinnans utveckling, 
till en höjning icke blott av hennes 
personliga värde utan även av hennes 
värde som maka och mor och med
borgare. 

Wieth-Knudsen är icke den ende 
man som utslungat sitt "Jag ankla-

BERTHA BURMAN-ANDEKSSON. 

När fru Bertha Burman-Anders-
son besvarar intervjuens första fråga 
med ett: "Det var 1912 jag kom hit 
till staden", träder denna tidpunkt 
på ett levande sätt fram för den frå
gande genom hågkomsten av den 
glädje, med vilken Göteborgs socialt 
intresserade kvinnovärld mottog fru 
Burman-Andersson vid hennes över
flyttning från rikets första till dess 
andra stad. Den kvinnliga före
ningsrörelsen hade då springflod. 
Bredvid rösträttsföreningen växte 
upp en rad andra kvinnasamman
slutningar, däribland "Göteborgs 
kvinnliga diskussionsklubb", som 

gar" mot kvinnan. ; Många andra 
honom i snille överlägsna män ha 
gjort detsamma. 'Sören Kierkegaard, 
Schopenhauer, Weininger, Brandes, 
Gustav Wied, Strindberg, Nietzsche 
för att nämna några. 

Vad ligger bakom detta kvinno
förakt? Könsantagonism? Men i 
så fall varför är icke denna antago
nism ömsesidig? Varför existerar 
icke något mansförakt? 

Då man ju icke berättigat kan 
ringakta det naturligt ofullkomliga^ 
det som i sin ringhet dock är det 
•bästa det kan vara, så måste i det 
manliga kvinnoföraktet ligga inne
sluten en aning, en känsla, en viss
het att kvinnan icke är den, hon 
kunde vara, samt smärta och raiseri 
över att hon icke vill, icke har håg 
för en utveckling! 

"Det finns", skriver Wieth-Knud
sen (han själv hör tydligen icke till 
deras skara), "inom den vita rasen 
en fåtalig typ av män, som aldrig 
uppge hoppet om att finna sina dröm
mars brud uta,n åter och åter söka 
henne bland de många kvinnor av 
alla slag, som de möta på sin väg 
genom livet. Ingen motgång kan 
hejda dem, ingen trolöshet förlama 
dem, inga missräkningar beröva dem 
tron på att någonstädes, någon gång 
i en eller annan tillvaro måste hon 
finnas, som icke på någon punkt av 
mannens väsen .står tillbaka för ho
nom, utan att därför i minsta mån 
vara en kopia av honom." 

När kvinnoföraktaren utslungar 
sitt "Jag anklagar", vad är det då 
han förnämligast riktar sig mot i 
kvinnans väsen och handlingar, vad 
är det hos henne han hatar? 

Det skall i efterföljande nummer 
givas tillfälle att återkomma till den
na fråga. 

hade och har till syftemål bl. a. att 
lära kvinnorna att uppträda i talar
stolen och att 'diskutera tidens frå
gor, vilket allt — då — var förenat 
med stor vedermöda. Blev så fru 
Burman-Andersson medlem av klub
ben, inom vilken hon i förbigående 
sagt sedan kom att intaga den ledan
de ställningen .som ordförande, och, 
se, hon både vågade och kunde tala, 
hon var en utmärkt debattör och in
ne i alla frågor, en i sanning efter
längtad utmärkt representant för 
Göteborgs kvinnor ! 

När intervjuaren berättar allt -det
ta, skrattar fru Burman-Anderson 
hjärtligt. 

—- Och jag som var så blyg att 
uppträda -och tala på den tiden, ut
brister hon. Ja, något nöje är det 
vi-sst inte nu häller, även om nervo
siteten är borta. 

Så -eftersinnar hon och tillägger: 
— Men jag minns, att jag vid vår 

överflyttning hit, blev mycket vän
ligt mottagen och att jag, innan jag 
visste ordet av, var med i förenings
livet och socialt verksam. 

— En fortsättning antagligen av 
en tidigare liknande verksamhet i hu
vudstaden? 

— Nej, kommer svaret. I Stock
holm var jag upptagen av allt det 
som följer med, när man har en stor 
umgängeskrets -och omfattande repre
sentationsskyldigheter. Men i lik
het med d-en krets-, i vilken jag rörde 
mig, var jag livligt politiskt -och so
cialt intresesrad. Direkt verksam i 
dessa hänseenden blev jag emel
lertid först i Göteborg. Liberal till 
mina åsikter v-ar jag med om att: 
starta föreningen "Frisinnade kvin
nor", där jag är styrelseledamot. 
Mitt huvudintresse har dock -det so
ciala arbetet varit. Våren 1919 val
des jag på den liberala listan till 
medlem -av Göteborgs stadsfullmäk
tige, ett -uppdrag, som vid senare val 
förnyats. 

Intervjuaren tänker i detta ögon
blick för -sig själv, att ett med hän
syn till Göteborgs kvinnovärld mera 
samlande namn än fru Burman-An
derssons kan ett parti knappast få. 
Hennes personlighet och hennes verk
samhet på olika områden ha för
skaffat henne sympatier, -som sträck-a 
sig långt utanför -den egentliga parti
gränsen. 

— Och det är mycket arbete? 
— Ja, det är det! svarar den till

frågade leende, men jag tycker om 
det, det intresserar mig. Också allt 
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