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Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

stol så fort som möjligt efter det att 
testamentet skrivits. Samma här 
•ovan återgivna, formella fordringar 
som ställes på det skrivna testamen
tet, gäller även för det muntliga, 
vilket naturligtvis ej alls är så be
tryggande som det skriftliga, och där
för helst bör undvikas. Användes 
denna form bör vittnena genast hö
ras vid domstol, annars riskerar man 
a*t de glömma det endast muntligt 
givna förordnandets innehåll och de 
närmare omständigheterna vid testa
mentets tillkomst. 

Att observera är att ett testamente 
kan när som helst återkallas, vilket 
sker enklast genom att riva sönder 
eller på annat sätt makulera detsam
ma. Beträffande ändring av testa-
mènte får det lov att ske med iakt
tagande av samma former som för 
upprättandet av ett testamente. Fin
nas flera testamenten blir det sist 
givna det gällande. 

Övergår man från studiet av de 
reella och formella förutsättningarna 
för ett testamentes laglighet till frå
gan: Hur bör man förfara för att 
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komma i åtnjutande av ett testamen
te? får man svaret i Ärvdabalkens 
adertonde kapitel par. 1. Enligt det
ta lagrum iskall testamentet bevakas, 
d. v. s. ingivas och anmälas vid viss 
domstol, nämligen rådhusrätten eller 
häradsrätten i den ort där testaments-
givaren vid sin död var mantalsskri
ven, inom viss tid, vid rådhusrätten 
inom 6 månader, och vid häradsrätten 
sist å det lagtima ting som infaller 
näst efter 6 månader sedan testa
mentstagaren "givarens död och te
stamente veta fick". Sedan testa-
mentsbevakning lagligen ägt rum, 
skall testamentet delgivas testa-
mentsgivarens närmaste arvingar. 
För denna delgivning är ingen fata-
lietid (föreskriven tid, inom vilken 
denna åtgärd måste företagas) stad
gad men då arvingarnas ettåriga 
klandertid d. v. s. den tid de ha på 
sig för att mot testamentstagaren 
väcka rättegång ang. testamentets 
upphävande eller rättande — löper 
från delgivningen, ligger det natur
ligtvis i testamentstagarens intresse 
att låta denna verkställas så fort som 
möjligt. Att märka är att ett testa
mente godkänt av samtliga testators 
närmaste arvingar blir utan bevak
ning och delgivning giltigt. 

En särställning i fråga om testa
menten intages av s. k. Inbördes Te
stamenten. Därför avslutningsvis 
några ord om dessa. Dylika, för 
vilka i övrigt gäller samma regler 
som för andra testamenten, föreligga 
när två eller flera personer ömsesi
digt och till den sist levandes förmån 
förordna om sin kvarlåtenskap eller 
en del därav. Inbördes testamenten 
upprättas i regel mellan äkta makar 
och innehålla vanligen bestämmelser 
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rörande den efterlevandes ägande-
eller nyttjanderätt till kvarlåtenska-
pen. Ofta förekommer dessutom fö
reskrift om vilken, släktinge eller an
nan person, egendomen skall tillfalla 
efter båda makarnas död. Dör dy
lik person före båda makarnas död, 
uteslutes . därigenom icke blott han 
själv utan även hans arvingar från 
att komma i åtnjutande av testamen
tet. Avlider sådan testamentstagare a 

\ 

före endast ena makens död är att 
skilja på det fall då inbördes testa
mentet föreskriver att egendomen ef
ter båda makarnas död skall förde
las mellan arvingarna efter lag och 
då inbördes testamentet innehåller 
bestämmelser om viss persons, icke 
släktinge eller i varje fall närmaste 
släktinge, insättande som testaments-
tagare. I förra fallet räcker det med 
att mannens arvingar överlever man
nen och hustruns arvingar hustrun. 
I senare fallet torde det vara nödvän
digt att testamentstagaren överlever 
båda äkta makarna. 

Inbördes testamente kan under bå
da makarnas livstid dels ändras och-
upphävas av båda makarna gemen
samt, dels av ene maken utan den an
dres vetskap eller samtycke. Be
träffande frågan huruvida en efter
levande make kan borttestamentera 
hela kvarlåtenskap en ha,r praxis, va
rit vacklande. Dock torde det f. n. 
vara så att detta får ske, när före
skrift saknas om vart egendomen ef
ter båda makarnas död skall gå samt 
efterlevande make fått kvarlåtenska-
pen med äganderätt. 

Äro däremot testamentstagarne ef
ter bägges död utsedda och i testa
mentet angivna eller efterlevande 
make endast i besittning av nyttjan
derätt till kvarlåtenskapen får endast 
den efterlevandes enskilda egendom 
och giftorätt resp. giftorättsgods gö
ras till föremål för testamentariska 
dispositioner. 

Som synes är testamente en hand
ling av ganska formell natur. Ett 

förbiseende av de lagliga föreskrif
terna kan medföra ett testamentes 
ogiltighet eller i varje fall leda till 
långa, tråkiga, testamentstvister. Det 
gäller därför att upprätta med avse
ende på innehållet klara och tydliga, 
och beträffande formen korrekta te
stamenten och till den ändan noga ta 
reda på rättspraxis och laga bestäm
melser rörande testamente. Det vore 
önskvärt att föregående, i allmänna 
drag givna framställning, tiärutinnan 
vore till hjälp och nytta. 
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De många pulvren. 

Svenska läkare ha nyligen fäst 
uppmärksamheten på den rådande 
väldiga efterfrågan på huvudvärks
pulver från kvinnovärldens sida. 
Man har antagit att orsaken skulle 
vara att söka i tidens béhov av Sti
mulantia. 

I England har man funnit en an
nan och sannolikare förklaring. De 
unga flickorna hemsökas i en hittills 
okänd utsträckning av huvudvärk 
och detta är särskilt fallet med 
flickor, som kortklippt, "shinglat" 
sitt hår. Nacken, som genom mäng
den av nerver är en av kroppens 
känsligaste delar utsättes för en köld, 
som den tidigare, då håret var långt, 
icke varit van vid. Resultatet är 
uppkomsten av svåra nervsmärtor i 
bakhuvudet. 

Sammanhanget är sålunda: — 
Shingling — acetyl. 
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De gifta kvinnornas 
arbetsrätt. 

Den holländska staten tvångsav-
skedar och pensionerar (med en mot 
tjänstgöringstiden svarande pension) 
kvinnliga post-, telegraf- och telefon-
tjänstemän när de gifta sig. Dessa 
avskedade befattningshavare hava nu 
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Redbar behandling. 

En person fick ett formulär att 
fylla d, vilket han gjorde på följande 
sätt: 

Namn: Jakob Svenson. 
Född: Ja. 
Yrke: Uselt. 
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Jo, därför att Viking sko-
kräm ger högsta glans på 

kortaste tid med minsta 
arbete. 

Höns. Kyckling o. Polar-
d e r ,  R e n s t e k  

och allt slags Vildt 

Björks Vildtaffär 
Saluhallen 1. Tel. 1648 och 20834. 

EKSTRÖMS „ 
JJTSTMJOÙ 
On.EB/lO KEM.-TEKN. FAOHIK 

S rLiJNOAD I 3 S3 

erhållit meddelande, att telefonverket 
i Rotterdam har behov av kvinnlig 
arbetskraft. De erbjudna platserna 
befinna sig alla inom den lägsta löne
klassen för de ordinarie anställda. 
Anmäler sig icke frivilligt ett till
räckligt antal sökande till dessa t jän
ster kan tvångsutskrivning äga rum. 
Neka de sålunda uttagna att inträda 
i tjänstgöring fråndömas de rätt att 
i fortsättningen uppbära sin pension. 

Och i Holland regerar ändå en 
drottning! 

London County Council, som hit
tills, i motsats till vad fallet varit 
med andra kvinnliga befattningsha
vare, tillåtit gifta kvinnor att beklä
da läkaretjänster . har nu återtagit 
detta medgivande. 

BREVLÅDA. 
81).åri,g. En förtjusande wsliir 

med en svunnen tid, för vilken Il VI ft.-y 
hjärtat tacka. 

Syster B. Hur skulle det vara 
möjligt att motstå så mycken över

tygelse. Även om frågan hittills 
varit oss totalt främmande -kan den 
numera räkna på vårt varma intresse ' 

Granntyckt. Rätt skall vara rätt' 
A i erkänna att er anmärkning är be
fogad. Uppgiften att Gloria Swan-
son "är den bäst (och minst) klädda, 
filmdivan" är oformlig. "Eäst" och 

minst svära i detta lall mot var
andra. Det borde i stället ha stått 
"dyrbarast" och "minst". Dessa be
grepp gå, som bekant, synnerligen 
viil ihop. 

Ansvarskännande brinna. Edert 
inlägg inflyter i följande nummer. 

E. B—z. Vederbörandes egen. 
brist på intresse förklarar utgången. 
Det bör nämligen vara större profe
ter för att bergen skola röra på sig.. 

Ett exempel iir lika mycket värt 
som tusen argument. 

Gladstone. 
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— Blixtrade det? frågade hon. Vad 
är det för en lukt? 

— Sitt ned, mamma, sade hennes 
son. Det är väl någon som roar sig 
med ljuskastare eller dylikt. 

Den unga frun gungade fram och 
tillbaka i sin stol, mycket söt att se 
på i en morgonrock av skärt siden 
och vita spetsar. Men hon syntes 

vara stött. 
— Se på Lillan, upprepade hon, 

hon tycker mer om sin pappa än om 

mig. 
Lillan som satt på sin pappas knä, 

vände på sitt guld lockiga huvud och 
såg på modern med allvarliga ögon. 

— Varför skulle jag inte göra det? 

frågade hon. 
Alla ryckte till av häpnad. Orden 

voro enkla nog, men Lillan var en
dast ett och ett halft år. De visste 
att hon kunde tala, men hade ingen 
aning om att hon kunde tänka. 

— Pappa har hela dagen arbetat 
strängt för vår skull. Vad har du 
gjort? frågade hon utan att ta sin 
blick från modern. 

— Nej, hör på henne, är hon inte 
storartad! Hon lutade sig fram för 
att ta den lilla i sina armar och över
hölja henne med kyssar. Men det 
märkvärdiga barnet sträckte ut sin 
lilla arm som en bom och sade 
"stopp!" så klart och tydligt att 
hennes mamma stoppade ögonblick
ligen 

— Bekymret med barn är at-t de 
inte kan tala, fortfor Lillan. Nu 
kan jag. Det vill säga — hon strök 
sig över ögonen med sin lilla hand 
på ett egendomligt lillgammalt sätt 
— nu kan jag i alla ifall — var snäll 
och hör på mig. 

De lyssnade andlöst. 
— Vad»gör du hela långa dagen, 

mamma? frågade hon högtidligt. 
Pappa arbetar för att ta vård om 
dig, Karin arbetar för att ta vård om 
mig. Maria arbetar för att ge oss 
mat. Farmor skulle arbeta, om du 
ville tillåta henne det. Vad gör du, 
mamma? Du gör det inte trevligt för 
farmor. Hon skulle vara mycket 
lyckligare om hon finge sköta mig. 
Och hon skulle göra det bättre än 
Karin. Du gör det inte trevligt för 
Karin eller Maria. De hata dig. Du 
gör det inte heller trevligt för pappa! 
Han har inte en vrå han kan kalla 
sin. Och jag försäkrar dig — du 
gör det sannerligen inte trevligt för 
mig. 

En baby, • en liten mjuk vitklädd 
unge, som för fem minuter sedan 
gallskrikit, som vilken annan baby 
som ihälst, satt där nu med alla tec
ken till skarp intelligens och sade sin 
mor sanningen. 

— Varför skulle jag tycka så myc
ket om dig? fortsatte det obevekliga 
barnet. Du ville inte en gång ha 
mig. Och du ville inte amma mig, 

fast du kunde göra det. Du sa att 
du ville bibehålla din figur. Mamma, 
vad är din figur till för? 

Fru Jessop flämtade för att få 
fram ett ljud, men föll tyst tillbaka 
i stolen. 

— Du visste inte vad slags mat 
jag skulle ha och försökte inte ens 
att lära dig, utan frågade doktorn. 
Pappa betalade för hans råd och jag 
för följderna av det. Du visste inte 
var du skulle få tag i en amma åt 
mig eller behålla henne när du fått 
henne. Du visste inte hur du skulle 
klä mig ordentligt. Du skickade mig 
ut med Karin eller Lisa eller Ellen 
eller Rosa eller vad den tillfälliga 
främlingen hette, som du anförtrodde 
mig åt. Och där får jag ligga i 
bullret med solen rakt i ögonen och 
inandas bensin och smuts. Det är 
du sam skall sköta mig. Men du 
vill inte göra det själv, och du vill 
inte låta farmor göra det, hon som 
kan, utan lämnar .mig åt dessa främ
mande flickor som inte kan. Du tyc
ker inte om mig. 

Fru Jessop satt som förhäxad med 
blicken fäst vid det lilla rosiga an
siktet. Den anklagande rösten skar 
i hennes öron och samvete. Farmor 
satt i 'bävan för att barnet skulle 
plötsligt försvinna ur deras åsyn och 
fadern höll det med darrande händer. 

Lillan vände sig om och lade sme

kande sina små mjuka fingrar på 

hans kind. 
—• Pappa, sade hon, kära pappa! 

Du ger ut så mycket pängar. Vad 
får du för dem? 

•—• Vad jag får — mitt hem, för
stås, svarade han förbryllad. 

— Icke vidare trevligt hem, eller 
hur, pappa? Vackert nog i salon
gen, men så tråkigt. Och ingen enda 
vrå för dig. Nu vet jag vad -som 
skulle vara trevligt, pappa. Låt far
mor sköta mig. Vill du inte det, 
farmor? 

— Jo, ack jo, ropade farmor och 

sträckte fram händerna. 
—• Så kan jag bo i farmors rum 

och pappa få igen sitt. Så skall du 
betala mammas inackordering och lå
ta henne sitta i salongen som förut. 

Unga fru Jessop rusade upp. 

Den lilla talaren var så klok och 
praktisk att de nästan glömde det 
onaturliga i situationen. 

— Detta är förfärligt, utbrast un
ga fru Jessop. — Jag — jag kan 
inte uthärda det. 

— Är det inte så, mamma? fort
for det obarmhärtiga barnet. — Du 
har inte utbildat dig till mor. Du 
fick ett barn bara därför att du kun
de inte slippa det. Du har aldrig 
utbildat dig till husmor. Du förstår 
dig inte på saken och bryr dig inte 
om att lära dig. Och här är farmor 

som kan allt detta, och du vill inte 
låta henne göra det. 

—- Ville, Ville! klagade den stac
kars kvinnan förtvivlad, jag är din 
hustru. 

—- Ja, mamma, det är du. Det 
kan han inte hjälpa. Och du är min 
mamma, och det kan jag inte hjälpa. 
Men vad allt det andra angår, så är 
du bara en inackordering och borde 
inte kosta så mycket eller vara till så 
mycket besvär. Har jag inte rätt? 

Hon vände sitt allvarliga ansikte 
mot fadern, som i sitt hjärta medgav 
att hon hade rätt men var alltför hä
pen att finna ord. 

— Ack Ville, om jag finge göra 
som hon föreslår. Det skulle spara 
dig trettio kronor i veckan och så 
finge du ha ditt eget rum. Och jag 
tror att Maria stannar, om Hon 
såg på sin svärdotter som låg gråtan
de bland vil stolens kuddar. 

— Jag har aldrig tänkt på det på 
det .sättet, snyftade hon. Men det är 
precis så, alltsammans. Ja, Ville, jag 
är glad och tacksam om din mor vill 
övertaga ledningen av hemmet, om 
det inte blir för mycket för henne. 
Och om hon vill lära mig att göra 
det trevligare för dig — skall jag 
ärligt försöka. 

Åter fylldes rummet av blixtljus, 
och de innevarande hörde tydligt hur 
ett fönster mitt emot sakta stängdes. 
Lillan stretade i sin pappas armar och 

jollrade, "mamma, mamma", med sm 

vanliga späda babyröst. 
Men ehuru hon under de närmaste 

dagarna betraktades med ängsliga» 
misstänksamma blickar, visade hon 
icke de:n ringaste benägenhet att vilja 

hålla tal. 
Det behövdes icke häller. 
Hinduen flyttade strax därpå. Men 

det händer ibland att farmor, när hon 
tackar Gud för att hennes sons lycka 
är i så goda händer, omedelbart ©r 
inrar sig det själfulla ansiktet från 

gårdsfönstret. r:
J I 

Unga fru Jessop har länges® 
glömt "spöket". Det stora och rika 

arbetsfält Lillans lära öppnade ior 
henne gav henne nog att tänka Pa 

ändå och fullt upp av glada intres-

sen. 
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Utlandskrönika i sammandrag. 

Livets desertörer. Av I. D. 
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femöringen. Av Crayon. 

barn- och människovän. Av S. B. 

Vårhatten. Av Ragna Peters. 
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Beställ om ert hus! 
Författarens intryck av press och 

tryck. Av Julie Grahm. 
Arvskifte. Några anvisningar av 

Hilma Hansson-Söderqvist. 

Nyutkomna böcker. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den engelska pressen .synes, åt
minstone på sina håll, luta åt åsikten 
att Frankrike leker politiskt kurra-
gömma med det. brittiska imperiet. 
Saken gäller säkerhetspakten om de 
tysk-fransk-belgiska gränserna. Eng
land vill forcera, frågans lösning, 
men det blir allt tydligare, att det 
.på franskt håll icke finns någon 
motsvarande iver och att man där ic
ke ämnar tillåta England att taga 
Hningen i denna fråga. Frankrike 
till lösa den efter sitt get huvud och 
till sin egen fördel! 

Den säkerhetspakt av tyskt ur
sprung, vilken England tänker sig 
som en ersättning för Genèveproto-
kollet tål, säger man i Frankrike, 
väl att tänka på. Man bör under 
inga. förhållanden förhasta sig. Vad 
är idet egentligen Tyskland vill med 
sina försök till närmanden? Vad är 
dess dolda motiv? Och pakten — 
är den väl något mera än ett löfte 
för framtiden? Men för detta löfte 
begär Tyskland ett ögonblickligt och 
enormt vederlag — att återfå de oc
kuperade områdena samt för en nä
ra framtid rätt att på diplomatisk 
väg revidera de polska gränserna 
samt — eventuellt -— att i sig upp
taga Österrike. 

Denna franska, enstämmighet vis-
à-vis säkerhetspakten, anmärker en 
engelsk tidning, tyder på en infor
mation från ledande håll. Varför, 
tillägges det, vill Frankrike på detta 
sätt draga, ut på saken? Väntar man 
på något för England obehagligt, på 
något som skall försvaga dess ställ
ning, göra dess tryck på den fran
ska politiken mindre starkt? Pet 
finns verkligen anledning att miss
tänka en sådan beräkning. 

Den engelska regeringen har sina 
bekymmer. Sammanhållningen mel-
tan imperiets olika delar är icke ab-
^lut. .Så länge det gäller det brit
tiska väldets egna vitala intressen 
«o dominions fullt lojala mot mo
derlandet, men de äro icke hågade 
'w en inblandning i andra länders 
ailgelägenheter, vilken skulle kunna 
'®da till krigiska förvecklingar. Do
minions ville av detta skäl icke veta 

Genèveprotokoll et. Antagligen 
de lika ohågade i fråga om den 

J&a säkerhetspakten. Om engel
ska regeringen hade hela imperiet 

'bakom sig, skulle dess hand-
'ingskraft vara större än vad den 

egyptiska parlamentet, därför att 
dess sammansättning förebådade en 
engelsk-fientlig politik. Landets här
skare, konung Fuad, Englands 
hanldgångne man och på grund därav 
synnerligen impopulär bland det eg
na folket, skall nu utlysa nya par
lamentsval men efter en mot författ
ningen stridande lag, vilken starkt 
begränsar både rösträtten och val
barheten. Man fruktar, att allt det
ta skall ge ökad näring åt folkets 
hat mot engelsmännen. 

Englands politik just. nu i Pale
stina synes icke häller lycklig. Man 
liar på engelskt håll livligt upp
muntrat den zionistiska rörelsen, 
återbördandet av det i förskingring 
levande judiska folket till Palestina. 
En stark judisk invandring från jor
dens alla delar har ägt rum, och i 
dagarne har ett judiskt universitet 
öppnats i Jerusalem. De judiska 
invandrarna ses med oblida ögon av 
landets muhammedanska och krist
na befolkning så 'mycket mera som 
de öppet ge tillkänna sin avsikt att, 
naturligtvis med fredliga medel, så 
småningom återtaga sina fäders jord. 
Deras inflytande på förvaltningen 
är redan nu mycket stort. Den in
födda befolkningens missnöje med 
anledning av allt detta riktar sig 
i utpräglad grad mot det engelska 
överherraväldet. 

Den. ekonomiska situationen i 
Frankrike är icke god. Regeringen 
har som syndabock offrat finansmi
nistern. 

Rikspresidentvalet, i Tyskland för
siggick under i allmänhet lugna for
mer. Endast kommunisterna i Ber
lin voro en smula högröstade -och dro-
go efter mörkrets inbrott genom ga
torna sjungande en av sina nyaste 
och vackraste visor: "Vi äro de röda 
kattornas falang, miau, miau; vi ka
sta tj.ekabo.mber — pang! Miau, 
miau, etc." — Det tysk-nationella 
partiet (höger) med d:r Jarres som 
kandidat samläde det ojämförligt 
största .antalet röster eller inemot 11 
miljoner. Närmast i röstetal kom so
cialdemokraten Braun med 8 miljo
ner röster. Då ingen av kandidater
na fick absolut majoritet skall nytt 
val äga rum den 26 april. Striden 
kommer antagligen att sta mellan de 
monarkistiskt sinnade högerpartierna 
å ena sidan och republikanerna, d. 
v. s. de borgerliga vänsterpartierna 
samt socialdemokraterna å den an
dra. Den senare gruppens seger är 
i så fall given. 

Frankrike ställer sig kallt avbö
jande till det amerik. förslaget om 
en konferens för nedbringande av 
flottrustningarne. Betecknande är 
att franska regeringen redan har 
färdigt ett flottprogram för de fem 
närmaste åren. Amerikansk miss-
stämning! _ . 

Studentoroligheter med politiskt 
inslag ha förekommit vid universite
tet i Sorbonne. 

Från Ryssland meddelas, att 
Trotzky försvunnit. Man antar att 
de makthavande i landet ombestyrt 
försvinnandet. Trotzky _ha.r mött 
samma dystra öde, åt vilket han 
själv prisgivit så många av sina mot
ståndare. Guds kvarnar mala väl. 

U 6n ny ande skall jag 
giva i deras inre." 

Det ligger otvivelaktigt en religiös 
undran i tiden. Man frågar sig: Har 
religionen något att skänka? Och i 
så fall varför ger den ingenting? 
Varför går man tomhänt från kyr
kan? Varför lämnar läsningen av 
Bibeln ingen behållning? Den en
gelske författaren James Douglas be
handlar frågan i Sunday Express. 
Han skriver: 

Men det finns också andra engel-
bekymmer, vilkas utveckling 

raiikrike med intresse följer, 
förhållandet mellan England och 
urkiet är med anledning av Mos-

111 rågan icke det bästa. 
ko annan fråga, på vars besva-

ande Frankrike väntar, är hur det, 
'Wsk-egyptiska förhållandet skall 

ï'eckla sig 
^Pplöstes 

Som förut meddelats 
omedelbart det nyvalda 

Den som lånar ett villigt öra åt 
förtalet har antingen en dålig karak
tär eller är han blott ett barn till 

s tt förstånd. 
Menander. 

'Något måste hända med läsarens 
I, innan han kan fatta den inre 

meningen i den religiösa uppenbarel
sen. Denna mystiska förändring är 
svår att definiera och förklara. Det 
är en fråga om ett nytt sinne lika 
verkligt som våra fysiska sinnen, sy
nen, hörseln o. s. v. Det är otvivel
aktigt något högre än förnuftet, ty 
förnuftet kan icke skapa det. 

Det nya sinnet ligger slumrande 
inom oss alla, ehuru vi icke äro med
vetna därom. Så länge det icke är 
utvecklat är vårt liv ofullständigt och 
vi känna, att det är ofullständigt, 
utan att förstå varför. 

Vår inre disharmoni har sin rot 
i de ansträngningar vår strypta själ 
gör för att få luft och för att kunna 
växa i sitt mörker. Nu och då faller 
genom våra yttre sinnen och genom 
vad vi erfara ett ljus in i detta mör
ker, väckande vår undran och vår 
oro. 

Endast detta nya sinne kan skän
ka oss verklig lycka. Det vill icke 
beröva oss livets övriga glädjeämnen. 
Lyckan vinnes genom ett rikt liv, icke 
genom ett utarmat. Det nya sinnet 
vill en rättvis avvägning mellan de 
fysiska sinnenas njutningar och sjä
lens njutningar. Det skapar jämn
vikt. 

Kroppen och hjärnan äro sköna 
oelh rikt utrustade boningar, i vilka 
själen bör finna behag. Dess liv bör 
pulsera inom dem i en fulländad 
rytm. Själen har kraft att förädla 
och utveckla dem och att bruka dem 
som. sina instrument. 

Människorna hata till väsentlig 
grad religionen därför at.t ^le tro att 
den ar fientlig ,mot livets naturliga 
glädje. Harmonien mellan våra hög
re och våra lägre sinnen betyder dock 
icke plåga. Och det är bedrägeri att 
påstå att jagets utveckling består i 
självförnekelse. Tvärtom, det är en 
självutveckling och en själverövring. 
Att vara herre över hela sin varelse 
är frihet, icke slaveri. Det är ett be
rikande nå varje punkt, av varje för
måga, icke ett utarmande. 

Det är svårt att ge lyckans hem
lighet i ett ord eller i en fras eller 
i en dogm eller i ett filosofiskt sy
stem, ty vi hava icke uppfunnit nå
got språk för .att uttrycka själens rö
relser och syner. Kristi ord utgöra 
de första elementen till detta oupp-
funna språk men för att vi skola kun
na förstå dem måste de överföras till 
vårt medvetande av det nya sinnet. 
Utan detta sinne synas de menings
lösa för vårt förmörkade förstånd. 
Det är intressant att se överlägsna 
intelligenser komma till korta med 
en gåta, vilken synes solklar för tu-
senden av enkla själar. Detta är ett. 
mysterium som ingen kan förklara. 

'Och dock är jag övertygad om att 
detta nya sinne kan förvärvas av 
varje dödlig soim ödmjukt, söker det. 

Det finns gifter i livets bägare och 
vi veta alla vilka de äro. Allt vad 
vi behöva är kraft att skjuta dem 
ifrån oss. 

Livets högsta gåva bjudes oss. Den 
är vår, om vi vilja taga emot den, 
men i stället använda vi dagar och 
år på att utfinna spetsfundiga skäl 

för att avböja den. En dag med 
den i vår ägo är lika mycket värd 
som ett helt liv. Och likväl spjärna 
vi hällre emot än att gripas av hän
ryckning. Sodoms äpplen och Döda 
havets frukter förtrolla oss åter och 
åter. Vi älska våra desillusioners 
gissel och vår disharmonis bojor. Om 
vi ville skulle friheten vara vår och 
friden bo i vårt hjärta. Det lyckliga, 
livet kallar på oss. Det håller sin 
bägare intill våra. läppar. Det oför
klarliga är att vi dag efter dag kunna 
finna en förevändning för att avböja 
denna gudadryck, dag efter dag ända 
tills vi gå i graven." 

Gn barn- och 
människovän. 

femöringen. 
Sol över staden. Vår i luften. 

Kuttrande duvor och en och annan 
tjock kråkmatrona på gräsmattan, 
blänkande bilar på körbanan, i vall
graven en smällande, klapprande mo
torbåt på väg mot älven och havet 
och i alléerna en ström av söndags-
flanerande människor. 

Då bär den lätta vinden fram lju
det av en tidningspojkes gälla här
skri. Man ser honom själv kila av 
och an mellan fotgängarne. Han säl
jer en tidning här och en där — inga 
stora nyheter väntas, och kommersen 
går trögt i den soliga söndagsluften. 

Jag köper en tidning av honom, 
lämnar en tjugufemöringoch skall ha 
femton öre tillbaka. 

— Finns inte jämna pängar? frå
gar pojken. Jag har bara en tioöring 

att ge tillbaka. 
Detta är ett vanligt knep, ett myc

ket vanligt knep för att förtjäna en 

femöring extra. 
Pojken ser in i mina ögon med en 

blå ärlig blick. En sådan liten hyck
lare! En sådan liten lögnare! En 
sådan liten bedragare! Jag säger ju 
inte allt det där högt, men jag kän
ner och tänker det. Och jag vänder 
honom med förakt ryggen och vand
rar dädan med ytterligare ett litet 
tillskott till det människoförakt jag 
liksom alla andrå går och bär på. 

Dagen är icke längre så vacker, so
lens sken är mindre gyllene och vin

den vass. 
Då hör jag bakom mig på trotto

aren löpande fötter. Det är tidnings-
pojken, andfådd och röd. Han har 
sprungit fort. Och långt! Nu räcker 
han fram sin lilla näve, och i den 
ligger —• ja, i den ligger femöringen! 

— Jag fick växlat sedan, .säger 
han förklarande och är med detsam

ma borta. 
Det hela är en bagatell odh dock 

— och doch! Redibarhet och pålitlig
het ha blickat ut ur ett par blåa pojk-
ögon, små pojkfötter ha ilat. fram på 
den goda vägen, en liten pojknäve 
har öppnat sig i en stolt åtbörd. En 
ung själ liar visat sin skönhet i denna 
oansenliga handling. Och såsom all
tid när sådana sällsynta händelser 
tilldraga sig, fylles åskådarens hjär
ta av en sällsam fröjd, känner det 
sig på ett underbart sätt berikat och 
lyckliggjort. Det är en märklig gär
ning han utfört den lilla parveln, en 
sådan som högst få mäkta — han 
har höjt en annan människas tanke 
om människorna! Crayon. 

JULIA ELSA STÉEN. 

• Här ovan återfinnas dragen av Sy
ster Elsa, fru Julia Elsa Stéen, 
grundarinna och ägarinna till "Hvita 
Korset". Detta namn bäres av. en 
stor1 och välkänd institution, belägen 
i köpingen Älmhult och inneslutan
de förlossningshem, spädbarnshem 
och sköterskeskola. m. m. 

Företaget startades — i Kumla. — 
under relativt anspråkslösa förhål
landen så tidigt som 1906 och om
fattade då endast förlossnings- och. 
spädbarnshem. Verksamheten växte 
emellertid raskt och överflyttades 
1911 till kurorten Adolfsberg vid 
Örebro. Det var här den redan nu 
betydande anstalten, omfattande för
lossningshem, spädbarnskrubbor, 
barnsjukhem och barnavårdsskola, 
antog namnet "Hvita Korset". 

Krigsåren kommo och de inträdan
de svårigheterna att förse en insti
tution av denna storlek och denna 
art med vad den behövde för sin 
klientel och personal av god och nä
rande föda framför allt mjölk lade 
betänkliga svårigheter i vägen för 
verksamheten. En person av vanli
ga mått skulle antagligen under så
dana förhållanden lagt ned hela före
taget i väntan på bättre tider men 
fru Stéen var på ett glänsande sätt 
den kritiska situationen vuxen — 
hon löste resolut hela den komplice
rade matfrågan genom att köpa en 
stor lantegendom, Sjökvarn, vid Em
maboda och förlägga verksamheten 
dit. De egna åkrarne oeh trädgårds-
landen, den egna ladugården försågo 
hushållet med det mesta av vad det 
behövde, den egna skogen gav ved 
och vintervärme. Själva läget var 
emellertid icke det bästa och när nor
mala tider efter krigets slut inträdde, 
företog fru Stéen ännu en flyttning 
för att finna just den plats oeh den 
miljö, som skulle giva Hvita Korset 
de bästa tänkbara möjligheter till ut
veckling och blomstring. Det var nu 
verksamheten förlades till Älmhult, 
en anordning som visat sig i alla av

seenden lyckosam. 
Hvita Korset förfogar f. n. över 

fyra stora fastigheter, inrymmande 
anstaltens olika avdelningar. De 
hava det härligaste läge alldeles in
till barrskog och nära den vackra 
sjön Möckeln. En egen lantegendom 
förser det stora hushållet med lant-
mannaprodukter samt med en ut
sökt mjölk från en renrasig kärnsund 
f jällkobesättning. 

Verksamheten oimfattar ett förloss
ningshem med modärnaste utrustning 
och förstklassig operationsavdelning, 
ett barnsanatorium med fysikalisk 
avdelning samt spädbarns-, konvale
scent- och barnsjukavdelningar tilli
ka med kindergarten och leksalar i" 
en särskild byggnad samt vidare teo
retiska och praktiska kurser i ett 
flertal ämnen. 

Hvita Korsets sköterske- och hus
moderskola har till uppgift att ut
bilda för barnavård, hem- och sjuk
vård intresserade bättre flickor till 
verkligt goda och kunniga yrkesskö
terskor för dels privat vård, dels för 
tjänstgöring som avdelningssköter
skor och föreståndarinnor vid barn
hem, barnkrubbor, ålderdomshem och 
sjukhem. Kursen sträcker sig över 
fyra månader med föregående teore
tisk förberedande kurs pr korrespon
dens. 

Under innevarande år har till an
stalten fogats ett seminarium eller 
en högre fackskoleavdelning för ut
bildning av lärarinnor och förestån
darinnor för kindergartenskolor, 
barnhem, sjukvårdsanstalter samt 
privathem. Kursen är ettårig. A.vlagd 
examen berättigar till anläggande av 
Hvita Korsets sköterskedräkt. 

Verksamhetens raskt fortskridan
de utveckling och ledningens önskan 
att i alla avseenden hålla anstalten 
på en hög nivå har i år föranlett an
ställandet av en egen läkare. Valet 
har därvid fallit på d:r Jenny Jo
hansson, specialist i förlossnings
konst samt barn- och kvinnosjukdo
mar. Mod sin tidigare avlagda gym-
nastikdirektörsexamen vid Gymnasti
ska centralinstitutet är d:r Johans-
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Vårhatten. 

son även sakkunnig på frisk- och 
sjukgymnastikens område. 

När fru Stéen nu efter uppnådda 
femtio år, för att vinna en välbehöv
lig lättnad i sitt aiibete, överlämnar 
fö r eståndarinn eskapet för Hvita 
Korsets anstalt till doktor Jenny Jo
hansson kan hon se tillbaka på en 
rik och vacker livsgärning. Hon gick 
till densamma väl rustad. Hon ägde 
mod, en enastående organisationsför
måga, ett vinnande, behagligt och 
förtroendeingivande väsende samt 
en sällsynt ledaretalang. Därtill 
kom att hennes arbete hade ideella 
bevekelsegrunder. Man ser i Syster 
Elsa framför allt barnavännen. Vad 
hon ville var att skingra den allmän
na okunnigheten på spädbarnsvar-
dens område, att i stället väcka in
tresset för en rationell sådan vård, 
att sprida kunskap och insikter här-
utinnan ooh att ställa till förfogande 
en skicklig ansvarskännande sköter
skekår. Hon har lyckats den goda 
Syster Elsa. Mer än ett tusental 
unga kvinnor hava. tills dato efter 
genomgången kurs vid Hvita Korset 
gått ut i livet för att i vårdande gär
ning omsätta mottagna grundliga 
kunskaper och undfångna goda im

pulser. 
För att visa den uppfattning 'inan 

på läkarehåll har av Syster Elsa bå 
de som personlighet och som yrkes
utövare tillåta vi oss citera några 
ord ur ett utlåtande avgivet av den 
kände Örebroläkaren d:r N. A. Nils
son, då fru Stéen flyttade sin verk
samhet från Örebro till Emmaboda: 
"Jag får härmed giva fru Julia Elsa 
Stéen mitt högsta erkännande för 
hennes ovanliga chefsegenskaper 
samt hennes stora praktiska förmåga 
att tillämpa sina gedigna kunskaper 
såväl i .förlossningskonsten som isyn
nerhet i konsten att artificiellt upp
föda och sköta späda och sjuka barn, 
varigenom hon i sanning kan göra 
anspråk på samtidens erkänsla och 
tacksamhet. Då hon nu flyttar här
ifrån åtföljes hon av mina bästa väl
önskningar för sitt storstilade socia
la arbete, som icke kan leda sitt ur
sprung annat än från en sällsynt god 
och moderlig kvinnosjäl." 
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En god kvinnas väg är visserligen 
strödd med blommor men de växa 
bakom, icke framför henne. 

RusJcin. 

PÄRLOR 
.n v I ;LI :H 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

"\ 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Jag skulle ha mig en ny vårhatt. 
Min gamla inger nämligen intet 
hopp mer. 

När jag kom in i affären var den 
nästan till trängsel fylld av en hel 
del andra damer, som också' skulle 
köpa vårhattar. 

— Vad sägs om den här? sade ett 
vänligt biträde och placerade en tin
gest på min näsa. — Den är mycket 
chic. 

Jag såg mig i spegeln. På tre 
kvart på mitt huvud satt ett före
mål varur någonting stack fram som 
liknade en yvig sotsvart borste. Det 
verkade som om jag gått förbi ett 
hus, just som mannen, som höll på 
aAt tjära taket, råkat. tappa pytsen 
över mitt huvud. 

— Kanske damen hade tänkt sig 
något gladare? sade det vänliga bi
trädet, då hon såg min bedrövade 
min. Och hon tog fram en gladare 
hatt. 

Förmodligen ett säsongens sista 
skri. På en kulle, bjärtgrön som ett 
koppartak i åskväder, växte en säll
sam rabatt av de praktfullaste röda, 
blå och rostbruna blommor och blad. 
Jag är ingen feg natur, men jag 
kände, att jag skulle behöva provgå 
den minst ett år inomhus, innan jag 
vågade föra denna fantastiska vege
tation ut bland allmänheten. 

— Den har onekligen sina sidor, 
sade jag. Men jag vill inte konkur
rera med Zara Backman. Hon har 
monopol på roliga hattar här i stan. 

— Vad sägs då om den här? sade 
fröken, utan att fästa någon vikt vid 
min lärda anspelning. -— Det är en 
annan stil, och damen tycker kanske 
om litet större hattar. 

Och hon fångade in representan
ten för den andra stilen och gjorde 
changemang på mitt huvudhår. 

Jag betraktade mig kritiskt. På 
mitt huvud satt en skrålla. över vil
ken man tycktes ha sopat ihop en 
ordinär trädgårds allt vissna löv en 
kulen höstafton. 

— Den är verkligen förtjusande. 
Och den klär damen, avgjorde det 
vänliga biträdet. 

— Det gör den obestridligen, sade 
jag suckande. Jag såg anskrämlig 
ut. Mycket värre än folk ibland 
kunde göra vid avfärden till Ame
rika för ett tjugutal år sedan. 

—• Kanske vi skola ta den? sade 
fröken en liten smula aggressivt. 

— Jag funderar på, sade jag och 
lyfte i plötslig förfäran av mig hat
ten, om jag kanske inte skulle ta en 
så absolut vårbetonad hatt, utan en 
mera vanlig som man kan ha nytta 
av under hela sommaren. 

— I så fall ha vi kanske något 
här, sade det outtröttliga biträdet och 
sköt undan en glasruta i väggskå
pet och plockade ned någonting från 
en ställning. — Här är en lätt och 
behaglig sak, som är användbar ock
så mitt i högsommaren. 

Jag mötte min återbild i den ele
ganta golvspegeln med verklig und
ran. Mitt huvud överskuggades 
denna gång av ett underbart föremål, 
som liknade något mitt emellan en 
lampskärm och en indianmammas 
privata soltält. Genom ett brungult 
tyll syntes den mörka karkasstommen 
såsom skelettet på en röntgenfoto
grafi. Från brättet hängde spetsar 
och simå dingel-dang-isaker i förtju
sande lekfullhet. 

— Den ja, sade jag helt överväldi
gad av så mycken smak och intuition. 
Och jag drömde mig under dess hägn 

bort till någon enslig och osedd vrå 
vid Zulufloden eller Klippiga bergen. 

— Det är också en sak, som inte 
går på vem som helst, sade det om
tänksamma biträdet uppmuntrad. 

— Nej, gudskelov! sade jag och 
såg mig med en rysning i nackspe-
geln. Och till hennes överraskning 
tog jag av mig hatten och räckte den 
tillbaka. 

— Passade inte den heller? sade 
hon med en liten, liten skymt av 
missnöje över min vrånghet. Och hon 
hängde decouragerad ånyo in fyndet 
bakom glasdörren och försvann föl
en ny forskningsexpedition bland sä
songens många nyheter. 

Hon kom aldrig igen. Jag betrak
tade de många damerna runt omkring 

som också skulle köpa vårhat-mig, 
tar. Och när jag sett de flesta av 
dem finna vad de sökte, försvann ook-
så jag. 

Jag kom heller aldrig igen. Men 
det gör inte så mycket. Ty det vän
liga biträdet trodde nog i alla fall 
att jag skulle resa till Amerika. 

Ragna Peters. 
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fruarnas extra
förtjänster. 

I Sonja. Hanesons utmärkta bok 
"Hemmets ekonomiska organisa
tion", utgiven från Lindblads förlag 
i Uppsala förra året, förekommer 
bland många, andra goda och förnuf
tiga råd ett beaktansvärt och hu
vudsakligen till våra fruar adresse
rat förslag rörande ett sätt att skaffa 
sig extraförtjänster. Förslaget är så 
häpnadsväckande enkelt och så 
praktiskt genomförbart för de flesta 
gifta damer, som ha någon tid att 
avsätta, för en extra inkomst, att man 
nästan förvånas över att det icke bli
vit framlagt och praktiserat långt 
förut. 

Villkoret är emellertid att den re
flekterande bör vara barnkär. För
slaget rör sig nämligen om att under 
vissa fastställda tider vissa dagar i 
veckan taga emot minderåriga barn 
från grannskapet och ge dem nödig 
tillsyn och vård, medan deras möd
rar av en eller annan anledning, för 
uppköp, besök eller någon välbehöv
lig förströelse skulle behöva att läm
na. dem på några timmar. Förf. 
synes ha tänkt -sig förslaget mest 
tillämpligt i villasamhället, där svå

righeten att anskaffa extra hjälp 
över huvud taget är lika så stor som 
de nödtvungna resorna, in till staden 
gör den behövlig. Emellertid finns 
stora skäl att förmoda att denna 
form av "barnkrubbor" skulle kun
na finna ett rikt verksamhetsfält 
långt utanför villasamhällets grän
ser. 

Tusentals mödrar skulle säkerli
gen med förtjusning hälsa möjlighe
ten att, när så behövdes, för några 
timmar kunna få överlämna sina 
barn i en bildad, pålitlig och an
svarskännande kvinnas vård. I hem
met förfoga de kanske endast över 
en ung och oprövad tjänsteflicka el
ler i vår "Sin-egen-jungfru"-tid 
över ingen alls. Och den lediga vän
innan eller grannkvinnan från forna 
dagar, vilkas tjänster kunde, påräk
nas i nästan obegränsad utsträck
ning, existera ju i våra dagar endast 
såsom ljuva minnen. En mor med 
ett eller flera, minderåriga barn i ett 
ham, där man icke har råd att hålla 
prima tjänarkraft är också nästan 
bokstavligt bunden till både händer 
och fötter. De övriga husliga göro-
målen gå alltid att lägga om och 
tänja på . . . men barnen ! 

Det vore att lösa ett för mången 
verkligen bekymmersamt problem, 
om några relativt lediga fruar med 
intresse och kompetens för uppgif
ten sökte omsätta denna 'barnkrubbe-
idé i praktiken. Förslagets fram-
ställarinna anser att starten lämpli
gast bör ske genom att man sänder 
ut brev till en del fruar imed minder
åriga barn i grannskapet och med
delar de tider man kan taga. emot 
deras småttingar, vad man kommer 
att ge dem till mat samt hur man i 
övrigt tänker sig programmet under 
de timmar man har dem i sin vård. 
Priset sättes förslagsvis till 1 krona 
per barn plus utgifterna för maten. 
Förutsätter man att antalet barn för 
varje särskilt angiven tid' uppgår till 
cirka. 10 stycken och mottagningar
na upprepas regelbundet två gånger 
i veckan, kan ju företaget rendera en 
liten nätt extraförtjänst utan att bli 
betungande för klientelen. 

För att få litet mera fläkt över 
mottagningarna rekommenderar förf. 
att dessa, alltefter den mottagande 
husmoderns talanger, arrangeras så
som sång-, sago- eller syaftnar eller 
att barnen tagas ut i det fria. 

Förslaget är gott och värt beak
tande. Vi ha härmed velat vidare
befordra detsamma i hopp att det 
alltid på något håll skall sätta frukt. 
Mången hemmets kvinna går och 

leooorcjetterssow 
cTCungsforgef 1. 

KLÄDESMAG.VHI.N 
DEN SOM KÖPER 

HERR: Kostym- och Paletåtyger 
DAM: Dräkt- och Kapptyger m. m. 

H O S  O S S  B L I R  \  
Jä 

ICKE BESVIKEN. V»«' 

önskar sig den egna lilla slanten, 
men kommer ej på sättet att förvär

va den. 
Här är en av de framkomliga vä

garna. Man bör med friskt mod 
försöka den. Finnas kvalifikatio
nerna bör den lyckas — och lyckas 
den icke medför försöket ju ingen 
risk. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

1 

Vätan tränger fort igenom 

ett par lädersulor. Ni blir 

våt om fötterna och är lätt 

förkyld. Nästan alla förkyl

ningar bero på våta fötter. 

Låt därför Eder skomakare 

påsätta 

Viskafors 
Sulor och Klackar 

Ni är då skyddad mot väta 

och får skorna att hålla 

mer än 3 gånger så länge. 

Således var förståndig: 
"VISKAFORSA" skorna 

Beställ om ert 
bus! 

T anledning av advokaten Hilma 
Hansson-Söderqvists artiklar röran
de testamenten, införda i föregående 
och föreliggande nummer av Kvin
nornas Tidning, rikta vi härmed läse
kretsens uppmärksamhet på vikten 
av att dylika testamen tar iska förord
nanden i god tid bli fullgjorda. 

Den alltför vanliga uraktlåtenhe
ten i denna allvarliga sak torde mer
endels bero på den rätt gängse miss
uppfattningen att det är en mycket 
invecklad och dyr historia att få ett 
testamente uppsatt och lagfaret. San
ningen är emellertid att det hela är 
en ytterst enkel affär, som man med 
bistånd av en jurist och ett par vitt
nen, vanligen utsedda inom den in
timare vänkretsen, kan få ordnad un
der loppet av ett par dagar. Kostna
derna, d. v. .s. advokatens arvode 
jämte stämpelavgifter variera mellan 
25—50 kronor för iden vanligaste ar
ten av testamenten. 

Man har icke rättighet att draga 
sig varken för denna lilla kostnad 
eller tidsspillan, då det gäller en så 
viktig för att icke säga nödvändig 
sak, som att skydda sina efterlevande 
för en mängd oöverskådliga obehag 
och orättvisor. De exempel som 
ständigt föras oss inför ögonen på 
den villervalla och de stridigheter 
som kunna uppstå vid ett sterbhus 
delning, då inga testamentariska för
ordnanden finnas, visa tydligare än 
ord vad en dylik uraktlåtenhet in
nebär. Med förtänksamhet i god tid 
hade skriande orättvisor kunnat för
hindras, tvistigheter Och fiendskap 
avvärjas. Men nu är faktum sådant 
det är — en livsfråga, för de när
maste har på grund av rena urakt
låtenheten icke blivit ordnad och 
olyckan kan icke repareras. 

Vi skola alla dö, därom råder in
tet tvivel, men dagen ooh stunden 
vet ingen. Vilja vi därför säker
ställa någon, och då väl vanligen 
närmast den som delat livets väl och 
ve med oss, skola vi göra det nu, i 
dag, medan den goda tiden är. Ett 
papper, som detta äter, som man sä
ger, icke bröd, det sparar endast mån
gen från den stora grämelsen att se 
det förskingras åt alla håll som var 
ämnat som stöd, och som kunde ha 
blivit det — om icke tanken att be
ställa om sitt hus kommit för sent. 

MERKURTVÀLEN 
är oöverträffad för tvätt af f 
nare tyger med ömtåliga färger" 

Förlovar 
eller 

Gif t e r  
Ni Eder, så annon
sera det i 

G ÖTEBORGS 

MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 

hem i västra Sverige. 

GUST. HOLMS IMISSIIM 
Advokatfirma. 

Etabl. 188 (. Ö. Hamngat. 39. 

Th. Frykholm . Olof Berg 
Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund. 

Åtaga sig och utföra: 

TESTAMENTEN 
BOUTREDN1NOAR - ARVSKIFTEN 
Äktenskapsförord Skillnadssaker 

Tel. 857, 8B8, 859, 862. 

BLANDAT. 

Sjuksköterskan miss Hazel Sims 
i Los Angeles, U. S. A., har an
hållits iför handel med småbarn till 
ett pris av c:a 720 kr. pr styck. 

Hon (försvarade sig med, att hen
nes affär endast var ett clearing-
hanse, där mödrar som ville hli av 
med sina barn och kvinnor som ön
skade adoptera barn kunde få dessa 
sina önskningar under betryggande 

former uppfyllda. 
Miss Sims frigavs mot hög borgen 

i avvaktan på domen. 
De rika amerikanska fruarna hava 

upphört att ha egna barn. De adop
tera i stället de mindre bemedlades, 
vanligen en gosse och en flicka. 

Detta förklarar uppkomsten av in

stitutioner som den Simsska, 

Några skämtsamma vänner till mr 
Clint Mooney i Hood River, Oregon, 

U. S. A., skrev i dennes namn oci 

med utsatt adress ett brev efter 

livsledsagerska och lade ner ^ine 

sen i en äpplelåda., såld till Eng 811 ' 

Brevet väckte vid framkomsten mun 

terhet och omnämndes i tidningarna-
Med första post började^varenj» 

friarebrevet inströmma. 

7TA —V 

Skandinaviska 
Gummiaktiebol. 

Viskafors 

Jurante 

Jag önskar jag bleve född sju gån
ger för att. sju gånger få offra livet 
för mitt land. 

Takeo Hirose (Japan). 

På en veclw 

fick den intet ont anande rar CbnJ 
Mooney mottaga 3,000 «krivel^ 

från flickor i Skotland, Eng an-
Irland som ville gifta sig med 

nom. ,, «-a 
Hans förstånd höll pa at ^ 

skada, så myck^ mera samha 
gift och breven kommo til 0 

Från Paris meddelas att det ̂  

naste klockmodet är att bara 

som spänne i skon. 

immun 
A.-B. FERD. LUNDQUiST & Co. 

för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

TV •• 1 • l»i. att hos oss köpa (,al(ll"!r|ör att 

Det ar eKonomisKt 
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väl tio gånger så länge, som en gottköpsvan ^ j)nskar' 

Prover sändas. Precisera god!'1 '•sfl ^ 

K O N S T F L I T E N , G ö t e b o r g  

S t o r a  Teatern.  
S ö n d a g  kl. 1,30 näst sista 

„•HiRhetsmatinéen för säsongen: 
3KYSKA SUSANNA. 

Alfhild Weijden. 

Varje ftfton kl. 8 : 
LA TB A VI ATA. 

rorensbergsteatern. 
. 2 g8ndag och i morgon måndag 

uppföres 

SWEDENHIELMS. 

, .  ;  4  akter av Hjalmar Bergman. 

pbs t Kedast dessa gånger ! 

Nya Teatern.  
Varje afton kl. 8: N:r 66. 

Obs. ! Matinépriser. 

Lilla Teatern.  
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné 

{ör 303 :dje gången: 

EN PIGA BLAND PIGOR. 

Varje afton kl. 8, 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

GIFTA UNGKARLAR. 

Hinnornas Självhjälpskassa 
Sjuk- och Begravningskassa 

Nya medlemmar vinna inträde. För-
-ikra Bder mot siukdom! Anmälningar 

till Ordf. Fr. Anna Larsson, Skans-

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

Slopa kaffe t  och dr ick  

CAJ? 
KAKAO 

o-Öras 
torg1 

,eet 6. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

Ceater. 
Stora Teatern har under den gång

na delen av säsongen följts av lyc-
];all raiden av segrar har varit 
obruten. En ny har inregistrerats 
vid veckans premiär på Verdis opera 
"La Traviata", vilken gavs för full
satt och entusiastiskt hus. Huvud
rollen "Violetta", som anförtrotts åt 
Inga Peters, fick ett i såväl sångligt 
som dramatiskt hänseende glänsande 
utförande. Det varma bifallet rik
tade sig jämväl till hrr Tjernlberg och 
Merman som återgåvo resp. Alfre
do Germont och Germont senior, 
samt till kapellmästare och regissör. 

Lorensbergsteatern ger för att till
mötesgå publikens önskningar "Swe-
denhielms" i dag och i morgon. En 
sista möjlighet att göra den angenä
ma bekantskapen med denna fina 
svenska komedi! 

Nya Teatern har sångfarsen N:r 
66 med nyinlagda kupletter på pro
grammet. Biljettpriserna ha sänkts 
till matinéläge! 

författarens 
intryck av press 

och tryck. 
Litteraturen är en spegel, vari allt 

lar synas utom författaren. Först 
efter hans död inträder ett omvänt 
förhållande, i det att intresset då 

bN-IABH 
a n d a r b e t e n  o c h  /  

m a t e r i a l  J /  

uteslutande knyter sig till hans per
son, medan ingen läser hans skrif
ter. Intill dess har han att vandra 
en lång och törneströdd väg. Den 
begynner vanligen med 

Den dagliga tid ningen 

som han en dag går upp till för att 
förära sitt första manuskript. Ögon
blicket är för honom stort, och be
tydelsefullt, men vardagligt och lik
giltigt för den mäktiga institutio
nen. 

Efter någon timmes kvalfull vän
tan släppes han äntligen in till re
daktören. 

Han presenterar under stark 
hjärtklappning sig själv och sitt •ma-
nuskript. Ingendera, gör minsta in
tryck. Efter ett. ögonkast på pap
peret och en pinsam paus lämnas ho
nom endast beskedet: 

— Kom igen om en vecka! 
Om en vecka är han där igen på 

samma, dag, samma timme och med 
samma hjärtklappning. 

Redaktören betraktar honom så
som en vilt främmande människa och 
säger: 

— Hur var namnet? 
Och så heter det igen: 
— Kom igen om en vecka! 
Efter sju veckor vet ingen, vart 

hans manuskript tagit vägen, och ef
ter sju år är hans själv mest benä
gen att tro att det aldrig existerat. 

Under tiden växer emellertid hans 
produktion och blir för lång för den 
dagliga tidningen. Han går då upp 
till 

Publikationen. 

Detta är en ärevördig, byråkratisk 
inrättning. Han slipper vänta och 
behandlas hövligt. Man ber till och 
med om hans adress, men detta en
dast för att omedelbart skicka ma
nuskriptet oläst efter honom så att 
han har det i sin brevlåda, när han 
kommer hem. 

Författaren som är en ömtålig och 
snarstucken varelse blir nu desperat. 
För att muntra, upp sig själv börjar 
han skriva, roliga saker och uppsöker 
en vacker dag 

Skämttidningen. 

Den ser glad ut, lustiga gubbar 
på väggarna, och karlar med poetiskt 
långt, hår, som kliva ut och in ge
nom väntrummet. 

Författaren föreställer sig nu att 
han skall påträffa en originell man 
som blixtrar, a v kvickheter och under 
en vitz trycker honom i sin famn. 

I stället finner han vid, redaktions-
bordet en korrekt gentleman, som ser 

ut att vara tyngd av all världens ve. 
Den allvarligaste man han i sitt liv 
har sett, näst apostelen Paulus, som 
han aldrig sett. 

Den allvarlige herrn, som fabrice
rat alla. landskviekheter under de se
naste tjugu åren, läser hans manu
skript med en min som genomsåg han 
en dödsannons och säger därpå: 

— Det här är inget nytt. 
Författaren tillåter en saktmodig 

anmärkning att den 'mänskliga dum
heten icke heller förnyar sig. 

Skämttidningsredaktören suckar, 
lägger manuskriptet åsido med still
sam avsky och ser ut som om han 
tänkte: 

— Jag tar ert manuskript. .Tag-
gör vad ni vill bara ni går. 

Och författaren går. 
Går hem och skriver en bok ur li

vet, sådant han ser det genom sitt 
temperament. När verket är färdigt 
får han anledning att. uppsöka 

Förläggaren. 

Det, är en fin karl, med guldbåga-
de glasögon och Shakespeare på väg
gen. Genom sina synglas tar han 
författaren i ögonsikte, räknar knap
parna i hans rook och håren på hans 
huvud och säger artigt, sedan denne 
presenterat sig (.dock utan prästbe
tyg) : 

— Har ni något namn? 
Sedan frågan, såsom varit förut

sett, besvarats med nej, löper förhöret 
vidare: 

— Har ni .skrivit förr? 
Författaren, som skrivit hela sitt 

liv, svarar sanningsenligt: ja. 
—• Var? frågar förläggaren. 
— Hemma, svarar författaren och 

går i naiv uppriktighet i fällan. 
— Kom igen när ni debuterat och 

gjort er ett namn! säger förläggaren. 
Ty förr är det inte lönt att söka pub
licera. något. 

Och författareiT går hem. I likhet 
med Salig Dumboms kräftor är nu 
hans enda återstående lott att "dö le
vande". 

Eftersom hans öde står under stjär
nornas hägn anträffas emellertid 
hans manuskript en dag av den in
flytelserike 

Litteraturforskaren, 
* . 

som gör till sin livsuppgift att till
varataga. hans produktion. Och som 
även gör det — och lyckas. 

Men vid denna tid är författaren 
själv endast ett porträtt på en vägg. 
Och hela världen känner hans lev
nadssaga — men ingen orkar läsa 
hans skrifter så långt, efteråt. 

•Julie Gram. 

Några anvisningar. 

' "f alforvacknrngnr à 1Û0 gr. o 500qr 
v- alwerkaa aobasta fjim.ocrna kakaoböna 
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fen som smakar CAP KAKAO 
dricker den sedan daaiiaen 

a 
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Av Advokaten 

Hilma. Hansson-Söderq vist. 

Rörande arvskifte, den akt, vari
genom en persons kvarlåtenskap för
delas mellan hans sterbhusdelägare 
innehåller Arvdabalkens 12:te och 
13:de kapitel vissa stadganden. För 
dessas innehåll samt för rättspraxis 
på ifrågavarande område kommer i 
det följande att i korthet redogöras. 

Ang. tid och ort för ett arvskifte 
överlämnar lagstiftaren åt sterbhus-
delägarna själva- att bestämma där
om. Kunna de icke enas om denna 
sak, kan vem som helst av dem vända 
sig till domstol och få tid och ort för 
skiftet fixerade. Likaså kan sterb
husdelägare rikta stämning med yr
kande om ingående i skifte av boet 
mot annan tredskande sterbhusdel
ägare och få domstol att utse två 
personer som verkställa arvskifte. 

Vilka personer skola enligt lag va
ra närvarande vid ett arvskifte? För
utom alla sterbhusdelägarna, själva 
eller genom ombud — härvid iaktta-
ges att omyndig representeras av för
myndaren och bortavarande arvin
ge av hans av domstol förordnade 
godeman — är det för ett arvskiftes 
laglighet nödvändigt att. dessutom 
minst två godemän äro närvarande. 
Arvskifte, förrättat i en sterbhusdel-
ägares frånvaro liksom även dylikt 
i endast en gode mans närvaro har 
enligt flera rättsfall förklarats ogil
tigt. 

Ang. skiftets verkställande så skall 
därvid först all behållen egendom så
väl lös som fast enligt lag läggas i 
"jämngoda delar". Därpå sker själ
va fördelningen antingen genom lott-
kastning eller ock utan lottning efter 
överenskommelse mellan samtliga 
sterbhusdelägarna. Ar nå,gon av 
dem omyndig får emellertid skiftet 
ej verkställas utan lottning. Sker 
detta kan hela skiftet bli förklarat 
ogiltigt, ifall den omyndige kland
rar detsamma • inom laga tid sedan 
han blivit myndig. 

Sedan all främmande egendom 
blivit avskild uttager vid det först 
nämnda slaget av arvskiftesförfaran
den först vardera maken sin lagliga 
rätt i boet varpå arvingarna erhålla 
sina arvsandelar efter lottning. Här
vid är att märka att föräldrars ut
gifter för ett barns personliga behov, 
såsom exempelvis skolbildning och 
bröllopskostnader, icke får avräknas 

Gör ett besök i vår Möbelavdelning och 'bese 
den vackra sovrumsmöbel i moderniserad 

GUSTAVIANSK STIL 
varom bilden gèr en föreställning. Den 

har utgått från 

ODAFOI 
välkända établissement och säljes till ett 
i förhållande till konstnärlighet och soli
ditet utomordentligt förmånligt pris. In
hämta samtidigt upplysningar om bosätt
ningsförsäkringen och våra förmånliga 

.avbetalningsvillkor. 

ArB. FERD. LUNDQUIST C.C? 
<yn.ÖB CIA VDGLMlNGWr 

Tel.16845. GÖTEBORG Tel.1684$. 

Sidenhusets Vårnyheter 
i  Y L L E  o c h  S I D E N  
för Dräkter och Klädningar. 

å. ifrågavarande barns arvslott. Har 
däremot något av barnen fått annan 
gåva för annat ändamål än till "nöd
torftig föda. kläder, upptuktelse och 
bröllopskost" och denna gåva är av 
värde, skall den avräknas på resp. 
arvslott, men ej till skiftet återbäras, 
varför gåvotagaren behåller det av 
gåvan som möjligen överstiger arvs
andelen. Enligt prejudikat kan dock 

ett förordnande att gåva ej skall be
räknas, utesluta dylik avräkning. 

Over varje arvskifte skall upprät
tas en skriftlig handling, ett arvskif
tesinstrument. Detta innehåller lämp
ligen förutom namn m. m. för den 
person efter vilken arvskiftet skall 
verkställas och namnen på närvaran
de sterbhusdelägare eller ombud även 
uppgift om innehållet i de handlin-

HOOVER SPARAR 
EDRA MATTOR. 

Det som förstör mattorna, är icke så mycket 
nötning i vanlig bemärkelse, det är den in
grodda smutsen — smnts» huvudsakligen bestå
ende av skarpkantade små sandkorn, intrampade 
djupt i mattvävnaden. 

Under fötternas ständiga tramp skära dessa 
skarpa partiklar sönder den fina luggen och för
orsaka bara fläckar. 

Denna med kanske 60 à 70 kg. tryck, in
trampade bottensats kan varken dammsugaren 
eller sopborsten rubba. 

Den måste först piskas loss. HOOVER är 
den enda maskin i hela världen, som piskar och 
.sopar medan den dammsuger. Bekväma betal
ningsvillkor. Endast 15 kronor kontant. 

H O O V E R  
Ben piskar, medan den sopar, medan den suger .  . . 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co., Göteborg. 
1IOO VER-A VD. Tel. 4614. 

Civets 
desertörer. 
Ett uppslag till en artikel kan 
®ffla på olika sätt. I detta fall 

"Mde det fram på följande vägar: 
1- Minnet av en vred passus i det 

ögtidstal den ståtliga finska kvin-
®°sakskvinnan fröken Annie Furu-

höll Vid den stora nordiska 
^önokongressen i Hälsingfors i 
0rtlras- Admonitionen riktade sig 

den finska akademiska kvinn-
'?a «ngdomen, som lyste med sin 

Ständiga frånvaro. Vilken otaok-
ambet mot kvinnorörelsen, "som lå-
^ flickorna gå till dukat bord i frå-
%a °m studierätt, arbetsrätt, röst-
Tatt!" 

^ Hågkomsten av ett brottstycke 
i'n föreläsning, hållen för någon 

£ Sedan i Göteborg av teol. d:r fru 
er Eutteman om "Kvinnoideal 

förr och nu". Nutidens unga kvin
nor, framhöll tal., hylla icke sina 
mödrars ideal, uttryckta i kvinnorö
relsen. De ha svårt att finna sig 
tillrätta i livets förhållanden sådana 
de blivit. De se icke klart sin väg. 
De äro icke lyckliga. De finna in
gen glädje i självförsörjningsarbetet. 
De skulle som sina mormödrar vilja 

vara en hemmets kvinna. 
3. Ett uttalande nu i dagarna av 

en ung dam som tolk för flickvärl-
t|ell : "Våra mödrar och tanter, 
som varit med om kvinnorörelsen, 
finna oss otacksamma — vi sätta icke 
tillräckligt värde på vad de med den
na rörelse givit oss! De tyckas inte 
.se hur dåligt ställda vi äro! Sämre 
än någon kvinnogeneration före oss. 
Våra utsikter att bli gifta, äro osäk
ra. Som fruar måste vi i stor ut
sträckning göra ensamjungfrutjänst i 
våra hem. Man kallar det "studie-
rätt", att vi måste plugga oss fram 
till en examen för att vinna tillträde 
till arbetslivet, dit vi icke längta och 
där man knappast vill veta. av oss 
Man kallar det för "arbetsratt , at 
vi måste arbeta för att inte svälta 
ihjäl. — Vi leva under skräcken att 

bli arbetslösa. Vi våga inte vara 
trötta, inte sjuka, av fruktan för ett 
avsked från en själlös och glädjelös 
sysselsättning. Och vad skall det bli 
av oss på vår ensamma fattiga ål
derdom? — Det är kanske något myc
ket värdefullt att få lov att rösta på 
en riksdagsman, men vi känna det 
icke så — det ger oss ingenting! 
Ack, om vi som våra mormödrar och 
deras mödrar finge vara hemma som 
barn. tills vi i slutet av tonåren för
des ut i livet, om vi finge stanna hos 
våra föräldrar tills vi gifte oss, om 
vi, ifall vi icke bleve gifta, kunde 
finna en fristad i anförvanters hem, 
finge leva i kretsen av och arbeta 
för människor, till vilka vi äro knut

na med ""blodets band ! 
Dessa tre uttalanden bildade till

sammans det i ingressen omnämnda 
uppslaget. Nu återstår att se \ad 
detta uppslag kan ge i artikel väg! 

När de bildade unga kvinnorna för 

fyra, fem decennier sedan gifigo ut 
i arbetslivet, gjorde de det i allmän
het icke av nödtvång utan frivilligt 
— hemmen voro ännu burgna. De 

gjorde det icke under knot och kla

gan utan med glädje. De gjorde det 
icke för att vinna socialt anseende, 
större frihet, en bättre ekonomisk 
ställning — de gingo i regeln från 
ett bättre till ett sämre. 

Vad de sökte ute i livet dessa unga 
flickor var de arbetsuppgifter, som 
genom omständigheternas makt un
danryckts dem i hemmet, och icke 
blott handens och hjärnans utan även 
och kanske framför allt hjärtats ar
bete. De tänkte icke på att roffa 
åt, sig, de ville giva. De önskade icke 
makt, de ville tjäna i detta ords skö
naste betydelse, i hemmets anda, i 
samma anda som en god maka, en* 
öm moder, en hängiven dotter gör det 
i hemmet. 

Det var för dem inte en fråga om 
goda löner, om ansedda befattningar, 
om lätt arbete, om pension och tryg
gad framtid. Det var en fråga, om 
att göra nytta, att vara till hjälp 
och glädje, att vara medlevande i li
vet. 

Det var på den tiden som de unga 
bildade flickorna, utan ett spår till 
anledning för egen del, gingo in i 
goodtemplarlogerna och med strålan
de ögon gåvo broder- och systernamn 

åt sin fars arbetare och deras hust
rur, åt stadens tillnyktrade hamnbu
sar. Det var då som de lämnade sina 
vackra hem för att tillbringa kvällar
ne i de kusliga, möteslokalernas 
dammfyllda luft och marterade av 
den ohyggligaste ramp feber bidrogo 
till underhållningen med deklama
tion, sång ooh föredrag. Det var då 
som de unga, bildade flickorna sökte 
"höja" de illa ansedda fabriksarbe
teriskorna genom gemensamma sam-
kväm, eller gåvo gratislektioner i ar-
betarklubbarnas studiecirklar, eller 
voro redo att. gå in och arbeta i varje 
förening med ideellt syftemål. Icke på 
grund liv viktighetsmakeri, icke för 
att synns. icke för att bliva, 'beund
rade, vilket de visserligen icke häller 
blevo, utan rätt och slätt för glädjen 
att få sprida kunskap, att få göra 
något för andra! 

Och när de skulle välja ett yrkes
arbete vilket var det. väl då, som syn
tes dem mest åtråvärt? Sjuksköter

skans! 
Hur sällsamt! Och hur betecknan

de! En ung man i deras ställning 
skulle tyckt sig deklasserad, nedstör
tad till samhällets botten om han bli

vit sjukvårdare, men dessa unga da
mer vigde sig med glädje åt sjukskö
terskans kall. Och detta på en tid 
då sjukvården på lasaretten som ett 
synnerligen simpelt arbete låg i hän
derna på kvinnor av enklaste hjälp
gummetyp. Flickor ur goda famil
jer, från förnäma hem tjänade här 
samhällets allra fattigaste, mest för
komna och elända. De högmodades 
icke över det vidunderliga i sitt själv
uppoffrande barmhärtighetsarbete. 
De blygdes lika litet över de låga-
sysslor deras händer måste utföra 
under vårdandet av dessa sjuka, 
hjälplösa människor — för dem var 
det hela en naturlig och lycklig kvin-
nogärning! 

De blevo diakonissor. De under
kastade sig glatt en sträng kloster-
liknande disciplin. De avsade sig 
världen och dess glädjeämnen. De 
iförde sig en oföränderlig dyster, 
oskön dräkt, anlade en vanställande 
huvudbonad. De vigde sig åt fattig
domen, bosatte sig i slumkvarteren, 
funno lycka i att vara de armas, de 
sjukas, de fallnas vänner och hjäl
pare. 

De blevo lärarinnor. Hur dyr-
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Vårhatten. 

son även sakkunnig på frisk- och 
sjukgymnastikens område. 

När fru Stéen nu efter uppnådda 
femtio år, för att vinna en välbehöv
lig lättnad i sitt aiibete, överlämnar 
fö r eståndarinn eskapet för Hvita 
Korsets anstalt till doktor Jenny Jo
hansson kan hon se tillbaka på en 
rik och vacker livsgärning. Hon gick 
till densamma väl rustad. Hon ägde 
mod, en enastående organisationsför
måga, ett vinnande, behagligt och 
förtroendeingivande väsende samt 
en sällsynt ledaretalang. Därtill 
kom att hennes arbete hade ideella 
bevekelsegrunder. Man ser i Syster 
Elsa framför allt barnavännen. Vad 
hon ville var att skingra den allmän
na okunnigheten på spädbarnsvar-
dens område, att i stället väcka in
tresset för en rationell sådan vård, 
att sprida kunskap och insikter här-
utinnan ooh att ställa till förfogande 
en skicklig ansvarskännande sköter
skekår. Hon har lyckats den goda 
Syster Elsa. Mer än ett tusental 
unga kvinnor hava. tills dato efter 
genomgången kurs vid Hvita Korset 
gått ut i livet för att i vårdande gär
ning omsätta mottagna grundliga 
kunskaper och undfångna goda im

pulser. 
För att visa den uppfattning 'inan 

på läkarehåll har av Syster Elsa bå 
de som personlighet och som yrkes
utövare tillåta vi oss citera några 
ord ur ett utlåtande avgivet av den 
kände Örebroläkaren d:r N. A. Nils
son, då fru Stéen flyttade sin verk
samhet från Örebro till Emmaboda: 
"Jag får härmed giva fru Julia Elsa 
Stéen mitt högsta erkännande för 
hennes ovanliga chefsegenskaper 
samt hennes stora praktiska förmåga 
att tillämpa sina gedigna kunskaper 
såväl i .förlossningskonsten som isyn
nerhet i konsten att artificiellt upp
föda och sköta späda och sjuka barn, 
varigenom hon i sanning kan göra 
anspråk på samtidens erkänsla och 
tacksamhet. Då hon nu flyttar här
ifrån åtföljes hon av mina bästa väl
önskningar för sitt storstilade socia
la arbete, som icke kan leda sitt ur
sprung annat än från en sällsynt god 
och moderlig kvinnosjäl." 

Bo h u s b a n k e n  

5 O/ å Kapital-, Depositions- och Sparkasseräkning 
/ GÖTEBORG, Drottningg. äö (intill Asea. Ö. Hannig.) Tel. 9439, 18829. 
IQ Träd i förbindelse med banken, som gärna lämnar upplysningar o. råd. ^ 

En god kvinnas väg är visserligen 
strödd med blommor men de växa 
bakom, icke framför henne. 

RusJcin. 

PÄRLOR 
.n v I ;LI :H 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

"\ 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Jag skulle ha mig en ny vårhatt. 
Min gamla inger nämligen intet 
hopp mer. 

När jag kom in i affären var den 
nästan till trängsel fylld av en hel 
del andra damer, som också' skulle 
köpa vårhattar. 

— Vad sägs om den här? sade ett 
vänligt biträde och placerade en tin
gest på min näsa. — Den är mycket 
chic. 

Jag såg mig i spegeln. På tre 
kvart på mitt huvud satt ett före
mål varur någonting stack fram som 
liknade en yvig sotsvart borste. Det 
verkade som om jag gått förbi ett 
hus, just som mannen, som höll på 
aAt tjära taket, råkat. tappa pytsen 
över mitt huvud. 

— Kanske damen hade tänkt sig 
något gladare? sade det vänliga bi
trädet, då hon såg min bedrövade 
min. Och hon tog fram en gladare 
hatt. 

Förmodligen ett säsongens sista 
skri. På en kulle, bjärtgrön som ett 
koppartak i åskväder, växte en säll
sam rabatt av de praktfullaste röda, 
blå och rostbruna blommor och blad. 
Jag är ingen feg natur, men jag 
kände, att jag skulle behöva provgå 
den minst ett år inomhus, innan jag 
vågade föra denna fantastiska vege
tation ut bland allmänheten. 

— Den har onekligen sina sidor, 
sade jag. Men jag vill inte konkur
rera med Zara Backman. Hon har 
monopol på roliga hattar här i stan. 

— Vad sägs då om den här? sade 
fröken, utan att fästa någon vikt vid 
min lärda anspelning. -— Det är en 
annan stil, och damen tycker kanske 
om litet större hattar. 

Och hon fångade in representan
ten för den andra stilen och gjorde 
changemang på mitt huvudhår. 

Jag betraktade mig kritiskt. På 
mitt huvud satt en skrålla. över vil
ken man tycktes ha sopat ihop en 
ordinär trädgårds allt vissna löv en 
kulen höstafton. 

— Den är verkligen förtjusande. 
Och den klär damen, avgjorde det 
vänliga biträdet. 

— Det gör den obestridligen, sade 
jag suckande. Jag såg anskrämlig 
ut. Mycket värre än folk ibland 
kunde göra vid avfärden till Ame
rika för ett tjugutal år sedan. 

—• Kanske vi skola ta den? sade 
fröken en liten smula aggressivt. 

— Jag funderar på, sade jag och 
lyfte i plötslig förfäran av mig hat
ten, om jag kanske inte skulle ta en 
så absolut vårbetonad hatt, utan en 
mera vanlig som man kan ha nytta 
av under hela sommaren. 

— I så fall ha vi kanske något 
här, sade det outtröttliga biträdet och 
sköt undan en glasruta i väggskå
pet och plockade ned någonting från 
en ställning. — Här är en lätt och 
behaglig sak, som är användbar ock
så mitt i högsommaren. 

Jag mötte min återbild i den ele
ganta golvspegeln med verklig und
ran. Mitt huvud överskuggades 
denna gång av ett underbart föremål, 
som liknade något mitt emellan en 
lampskärm och en indianmammas 
privata soltält. Genom ett brungult 
tyll syntes den mörka karkasstommen 
såsom skelettet på en röntgenfoto
grafi. Från brättet hängde spetsar 
och simå dingel-dang-isaker i förtju
sande lekfullhet. 

— Den ja, sade jag helt överväldi
gad av så mycken smak och intuition. 
Och jag drömde mig under dess hägn 

bort till någon enslig och osedd vrå 
vid Zulufloden eller Klippiga bergen. 

— Det är också en sak, som inte 
går på vem som helst, sade det om
tänksamma biträdet uppmuntrad. 

— Nej, gudskelov! sade jag och 
såg mig med en rysning i nackspe-
geln. Och till hennes överraskning 
tog jag av mig hatten och räckte den 
tillbaka. 

— Passade inte den heller? sade 
hon med en liten, liten skymt av 
missnöje över min vrånghet. Och hon 
hängde decouragerad ånyo in fyndet 
bakom glasdörren och försvann föl
en ny forskningsexpedition bland sä
songens många nyheter. 

Hon kom aldrig igen. Jag betrak
tade de många damerna runt omkring 

som också skulle köpa vårhat-mig, 
tar. Och när jag sett de flesta av 
dem finna vad de sökte, försvann ook-
så jag. 

Jag kom heller aldrig igen. Men 
det gör inte så mycket. Ty det vän
liga biträdet trodde nog i alla fall 
att jag skulle resa till Amerika. 

Ragna Peters. 
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fruarnas extra
förtjänster. 

I Sonja. Hanesons utmärkta bok 
"Hemmets ekonomiska organisa
tion", utgiven från Lindblads förlag 
i Uppsala förra året, förekommer 
bland många, andra goda och förnuf
tiga råd ett beaktansvärt och hu
vudsakligen till våra fruar adresse
rat förslag rörande ett sätt att skaffa 
sig extraförtjänster. Förslaget är så 
häpnadsväckande enkelt och så 
praktiskt genomförbart för de flesta 
gifta damer, som ha någon tid att 
avsätta, för en extra inkomst, att man 
nästan förvånas över att det icke bli
vit framlagt och praktiserat långt 
förut. 

Villkoret är emellertid att den re
flekterande bör vara barnkär. För
slaget rör sig nämligen om att under 
vissa fastställda tider vissa dagar i 
veckan taga emot minderåriga barn 
från grannskapet och ge dem nödig 
tillsyn och vård, medan deras möd
rar av en eller annan anledning, för 
uppköp, besök eller någon välbehöv
lig förströelse skulle behöva att läm
na. dem på några timmar. Förf. 
synes ha tänkt -sig förslaget mest 
tillämpligt i villasamhället, där svå

righeten att anskaffa extra hjälp 
över huvud taget är lika så stor som 
de nödtvungna resorna, in till staden 
gör den behövlig. Emellertid finns 
stora skäl att förmoda att denna 
form av "barnkrubbor" skulle kun
na finna ett rikt verksamhetsfält 
långt utanför villasamhällets grän
ser. 

Tusentals mödrar skulle säkerli
gen med förtjusning hälsa möjlighe
ten att, när så behövdes, för några 
timmar kunna få överlämna sina 
barn i en bildad, pålitlig och an
svarskännande kvinnas vård. I hem
met förfoga de kanske endast över 
en ung och oprövad tjänsteflicka el
ler i vår "Sin-egen-jungfru"-tid 
över ingen alls. Och den lediga vän
innan eller grannkvinnan från forna 
dagar, vilkas tjänster kunde, påräk
nas i nästan obegränsad utsträck
ning, existera ju i våra dagar endast 
såsom ljuva minnen. En mor med 
ett eller flera, minderåriga barn i ett 
ham, där man icke har råd att hålla 
prima tjänarkraft är också nästan 
bokstavligt bunden till både händer 
och fötter. De övriga husliga göro-
målen gå alltid att lägga om och 
tänja på . . . men barnen ! 

Det vore att lösa ett för mången 
verkligen bekymmersamt problem, 
om några relativt lediga fruar med 
intresse och kompetens för uppgif
ten sökte omsätta denna 'barnkrubbe-
idé i praktiken. Förslagets fram-
ställarinna anser att starten lämpli
gast bör ske genom att man sänder 
ut brev till en del fruar imed minder
åriga barn i grannskapet och med
delar de tider man kan taga. emot 
deras småttingar, vad man kommer 
att ge dem till mat samt hur man i 
övrigt tänker sig programmet under 
de timmar man har dem i sin vård. 
Priset sättes förslagsvis till 1 krona 
per barn plus utgifterna för maten. 
Förutsätter man att antalet barn för 
varje särskilt angiven tid' uppgår till 
cirka. 10 stycken och mottagningar
na upprepas regelbundet två gånger 
i veckan, kan ju företaget rendera en 
liten nätt extraförtjänst utan att bli 
betungande för klientelen. 

För att få litet mera fläkt över 
mottagningarna rekommenderar förf. 
att dessa, alltefter den mottagande 
husmoderns talanger, arrangeras så
som sång-, sago- eller syaftnar eller 
att barnen tagas ut i det fria. 

Förslaget är gott och värt beak
tande. Vi ha härmed velat vidare
befordra detsamma i hopp att det 
alltid på något håll skall sätta frukt. 
Mången hemmets kvinna går och 

leooorcjetterssow 
cTCungsforgef 1. 
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ICKE BESVIKEN. V»«' 

önskar sig den egna lilla slanten, 
men kommer ej på sättet att förvär

va den. 
Här är en av de framkomliga vä

garna. Man bör med friskt mod 
försöka den. Finnas kvalifikatio
nerna bör den lyckas — och lyckas 
den icke medför försöket ju ingen 
risk. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

1 

Vätan tränger fort igenom 

ett par lädersulor. Ni blir 

våt om fötterna och är lätt 

förkyld. Nästan alla förkyl

ningar bero på våta fötter. 

Låt därför Eder skomakare 

påsätta 

Viskafors 
Sulor och Klackar 

Ni är då skyddad mot väta 

och får skorna att hålla 

mer än 3 gånger så länge. 

Således var förståndig: 
"VISKAFORSA" skorna 

Beställ om ert 
bus! 

T anledning av advokaten Hilma 
Hansson-Söderqvists artiklar röran
de testamenten, införda i föregående 
och föreliggande nummer av Kvin
nornas Tidning, rikta vi härmed läse
kretsens uppmärksamhet på vikten 
av att dylika testamen tar iska förord
nanden i god tid bli fullgjorda. 

Den alltför vanliga uraktlåtenhe
ten i denna allvarliga sak torde mer
endels bero på den rätt gängse miss
uppfattningen att det är en mycket 
invecklad och dyr historia att få ett 
testamente uppsatt och lagfaret. San
ningen är emellertid att det hela är 
en ytterst enkel affär, som man med 
bistånd av en jurist och ett par vitt
nen, vanligen utsedda inom den in
timare vänkretsen, kan få ordnad un
der loppet av ett par dagar. Kostna
derna, d. v. .s. advokatens arvode 
jämte stämpelavgifter variera mellan 
25—50 kronor för iden vanligaste ar
ten av testamenten. 

Man har icke rättighet att draga 
sig varken för denna lilla kostnad 
eller tidsspillan, då det gäller en så 
viktig för att icke säga nödvändig 
sak, som att skydda sina efterlevande 
för en mängd oöverskådliga obehag 
och orättvisor. De exempel som 
ständigt föras oss inför ögonen på 
den villervalla och de stridigheter 
som kunna uppstå vid ett sterbhus 
delning, då inga testamentariska för
ordnanden finnas, visa tydligare än 
ord vad en dylik uraktlåtenhet in
nebär. Med förtänksamhet i god tid 
hade skriande orättvisor kunnat för
hindras, tvistigheter Och fiendskap 
avvärjas. Men nu är faktum sådant 
det är — en livsfråga, för de när
maste har på grund av rena urakt
låtenheten icke blivit ordnad och 
olyckan kan icke repareras. 

Vi skola alla dö, därom råder in
tet tvivel, men dagen ooh stunden 
vet ingen. Vilja vi därför säker
ställa någon, och då väl vanligen 
närmast den som delat livets väl och 
ve med oss, skola vi göra det nu, i 
dag, medan den goda tiden är. Ett 
papper, som detta äter, som man sä
ger, icke bröd, det sparar endast mån
gen från den stora grämelsen att se 
det förskingras åt alla håll som var 
ämnat som stöd, och som kunde ha 
blivit det — om icke tanken att be
ställa om sitt hus kommit för sent. 

MERKURTVÀLEN 
är oöverträffad för tvätt af f 
nare tyger med ömtåliga färger" 

Förlovar 
eller 

Gif t e r  
Ni Eder, så annon
sera det i 

G ÖTEBORGS 

MORGONPOST 
Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 
Läst i varje bildat 

hem i västra Sverige. 

GUST. HOLMS IMISSIIM 
Advokatfirma. 

Etabl. 188 (. Ö. Hamngat. 39. 

Th. Frykholm . Olof Berg 
Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund. 

Åtaga sig och utföra: 

TESTAMENTEN 
BOUTREDN1NOAR - ARVSKIFTEN 
Äktenskapsförord Skillnadssaker 

Tel. 857, 8B8, 859, 862. 

BLANDAT. 

Sjuksköterskan miss Hazel Sims 
i Los Angeles, U. S. A., har an
hållits iför handel med småbarn till 
ett pris av c:a 720 kr. pr styck. 

Hon (försvarade sig med, att hen
nes affär endast var ett clearing-
hanse, där mödrar som ville hli av 
med sina barn och kvinnor som ön
skade adoptera barn kunde få dessa 
sina önskningar under betryggande 

former uppfyllda. 
Miss Sims frigavs mot hög borgen 

i avvaktan på domen. 
De rika amerikanska fruarna hava 

upphört att ha egna barn. De adop
tera i stället de mindre bemedlades, 
vanligen en gosse och en flicka. 

Detta förklarar uppkomsten av in

stitutioner som den Simsska, 

Några skämtsamma vänner till mr 
Clint Mooney i Hood River, Oregon, 

U. S. A., skrev i dennes namn oci 

med utsatt adress ett brev efter 

livsledsagerska och lade ner ^ine 

sen i en äpplelåda., såld till Eng 811 ' 

Brevet väckte vid framkomsten mun 

terhet och omnämndes i tidningarna-
Med första post började^varenj» 

friarebrevet inströmma. 

7TA —V 

Skandinaviska 
Gummiaktiebol. 

Viskafors 

Jurante 

Jag önskar jag bleve född sju gån
ger för att. sju gånger få offra livet 
för mitt land. 

Takeo Hirose (Japan). 

På en veclw 

fick den intet ont anande rar CbnJ 
Mooney mottaga 3,000 «krivel^ 

från flickor i Skotland, Eng an-
Irland som ville gifta sig med 

nom. ,, «-a 
Hans förstånd höll pa at ^ 

skada, så myck^ mera samha 
gift och breven kommo til 0 

Från Paris meddelas att det ̂  

naste klockmodet är att bara 

som spänne i skon. 

immun 
A.-B. FERD. LUNDQUiST & Co. 

för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 

TV •• 1 • l»i. att hos oss köpa (,al(ll"!r|ör att 

Det ar eKonomisKt 
I||||||||lllllllllllllllllllllllllll,ll,llllllllllllllllllllllll, l l l l l l l l l l l l l l l ! l l!lllll! l l 1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l !  våra tillyerKtui 0 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvan ^ j)nskar' 

Prover sändas. Precisera god!'1 '•sfl ^ 

K O N S T F L I T E N , G ö t e b o r g  

S t o r a  Teatern.  
S ö n d a g  kl. 1,30 näst sista 

„•HiRhetsmatinéen för säsongen: 
3KYSKA SUSANNA. 

Alfhild Weijden. 

Varje ftfton kl. 8 : 
LA TB A VI ATA. 

rorensbergsteatern. 
. 2 g8ndag och i morgon måndag 

uppföres 

SWEDENHIELMS. 

, .  ;  4  akter av Hjalmar Bergman. 

pbs t Kedast dessa gånger ! 

Nya Teatern.  
Varje afton kl. 8: N:r 66. 

Obs. ! Matinépriser. 

Lilla Teatern.  
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné 

{ör 303 :dje gången: 

EN PIGA BLAND PIGOR. 

Varje afton kl. 8, 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

GIFTA UNGKARLAR. 

Hinnornas Självhjälpskassa 
Sjuk- och Begravningskassa 

Nya medlemmar vinna inträde. För-
-ikra Bder mot siukdom! Anmälningar 

till Ordf. Fr. Anna Larsson, Skans-

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

Slopa kaffe t  och dr ick  

CAJ? 
KAKAO 

o-Öras 
torg1 

,eet 6. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

Ceater. 
Stora Teatern har under den gång

na delen av säsongen följts av lyc-
];all raiden av segrar har varit 
obruten. En ny har inregistrerats 
vid veckans premiär på Verdis opera 
"La Traviata", vilken gavs för full
satt och entusiastiskt hus. Huvud
rollen "Violetta", som anförtrotts åt 
Inga Peters, fick ett i såväl sångligt 
som dramatiskt hänseende glänsande 
utförande. Det varma bifallet rik
tade sig jämväl till hrr Tjernlberg och 
Merman som återgåvo resp. Alfre
do Germont och Germont senior, 
samt till kapellmästare och regissör. 

Lorensbergsteatern ger för att till
mötesgå publikens önskningar "Swe-
denhielms" i dag och i morgon. En 
sista möjlighet att göra den angenä
ma bekantskapen med denna fina 
svenska komedi! 

Nya Teatern har sångfarsen N:r 
66 med nyinlagda kupletter på pro
grammet. Biljettpriserna ha sänkts 
till matinéläge! 

författarens 
intryck av press 

och tryck. 
Litteraturen är en spegel, vari allt 

lar synas utom författaren. Först 
efter hans död inträder ett omvänt 
förhållande, i det att intresset då 

bN-IABH 
a n d a r b e t e n  o c h  /  

m a t e r i a l  J /  

uteslutande knyter sig till hans per
son, medan ingen läser hans skrif
ter. Intill dess har han att vandra 
en lång och törneströdd väg. Den 
begynner vanligen med 

Den dagliga tid ningen 

som han en dag går upp till för att 
förära sitt första manuskript. Ögon
blicket är för honom stort, och be
tydelsefullt, men vardagligt och lik
giltigt för den mäktiga institutio
nen. 

Efter någon timmes kvalfull vän
tan släppes han äntligen in till re
daktören. 

Han presenterar under stark 
hjärtklappning sig själv och sitt •ma-
nuskript. Ingendera, gör minsta in
tryck. Efter ett. ögonkast på pap
peret och en pinsam paus lämnas ho
nom endast beskedet: 

— Kom igen om en vecka! 
Om en vecka är han där igen på 

samma, dag, samma timme och med 
samma hjärtklappning. 

Redaktören betraktar honom så
som en vilt främmande människa och 
säger: 

— Hur var namnet? 
Och så heter det igen: 
— Kom igen om en vecka! 
Efter sju veckor vet ingen, vart 

hans manuskript tagit vägen, och ef
ter sju år är hans själv mest benä
gen att tro att det aldrig existerat. 

Under tiden växer emellertid hans 
produktion och blir för lång för den 
dagliga tidningen. Han går då upp 
till 

Publikationen. 

Detta är en ärevördig, byråkratisk 
inrättning. Han slipper vänta och 
behandlas hövligt. Man ber till och 
med om hans adress, men detta en
dast för att omedelbart skicka ma
nuskriptet oläst efter honom så att 
han har det i sin brevlåda, när han 
kommer hem. 

Författaren som är en ömtålig och 
snarstucken varelse blir nu desperat. 
För att muntra, upp sig själv börjar 
han skriva, roliga saker och uppsöker 
en vacker dag 

Skämttidningen. 

Den ser glad ut, lustiga gubbar 
på väggarna, och karlar med poetiskt 
långt, hår, som kliva ut och in ge
nom väntrummet. 

Författaren föreställer sig nu att 
han skall påträffa en originell man 
som blixtrar, a v kvickheter och under 
en vitz trycker honom i sin famn. 

I stället finner han vid, redaktions-
bordet en korrekt gentleman, som ser 

ut att vara tyngd av all världens ve. 
Den allvarligaste man han i sitt liv 
har sett, näst apostelen Paulus, som 
han aldrig sett. 

Den allvarlige herrn, som fabrice
rat alla. landskviekheter under de se
naste tjugu åren, läser hans manu
skript med en min som genomsåg han 
en dödsannons och säger därpå: 

— Det här är inget nytt. 
Författaren tillåter en saktmodig 

anmärkning att den 'mänskliga dum
heten icke heller förnyar sig. 

Skämttidningsredaktören suckar, 
lägger manuskriptet åsido med still
sam avsky och ser ut som om han 
tänkte: 

— Jag tar ert manuskript. .Tag-
gör vad ni vill bara ni går. 

Och författaren går. 
Går hem och skriver en bok ur li

vet, sådant han ser det genom sitt 
temperament. När verket är färdigt 
får han anledning att. uppsöka 

Förläggaren. 

Det, är en fin karl, med guldbåga-
de glasögon och Shakespeare på väg
gen. Genom sina synglas tar han 
författaren i ögonsikte, räknar knap
parna i hans rook och håren på hans 
huvud och säger artigt, sedan denne 
presenterat sig (.dock utan prästbe
tyg) : 

— Har ni något namn? 
Sedan frågan, såsom varit förut

sett, besvarats med nej, löper förhöret 
vidare: 

— Har ni .skrivit förr? 
Författaren, som skrivit hela sitt 

liv, svarar sanningsenligt: ja. 
—• Var? frågar förläggaren. 
— Hemma, svarar författaren och 

går i naiv uppriktighet i fällan. 
— Kom igen när ni debuterat och 

gjort er ett namn! säger förläggaren. 
Ty förr är det inte lönt att söka pub
licera. något. 

Och författareiT går hem. I likhet 
med Salig Dumboms kräftor är nu 
hans enda återstående lott att "dö le
vande". 

Eftersom hans öde står under stjär
nornas hägn anträffas emellertid 
hans manuskript en dag av den in
flytelserike 

Litteraturforskaren, 
* . 

som gör till sin livsuppgift att till
varataga. hans produktion. Och som 
även gör det — och lyckas. 

Men vid denna tid är författaren 
själv endast ett porträtt på en vägg. 
Och hela världen känner hans lev
nadssaga — men ingen orkar läsa 
hans skrifter så långt, efteråt. 

•Julie Gram. 

Några anvisningar. 

' "f alforvacknrngnr à 1Û0 gr. o 500qr 
v- alwerkaa aobasta fjim.ocrna kakaoböna 
utan ttfca/5 WJ oairijt&rkmMitr 

fen som smakar CAP KAKAO 
dricker den sedan daaiiaen 

a 

& 

Av Advokaten 

Hilma. Hansson-Söderq vist. 

Rörande arvskifte, den akt, vari
genom en persons kvarlåtenskap för
delas mellan hans sterbhusdelägare 
innehåller Arvdabalkens 12:te och 
13:de kapitel vissa stadganden. För 
dessas innehåll samt för rättspraxis 
på ifrågavarande område kommer i 
det följande att i korthet redogöras. 

Ang. tid och ort för ett arvskifte 
överlämnar lagstiftaren åt sterbhus-
delägarna själva- att bestämma där
om. Kunna de icke enas om denna 
sak, kan vem som helst av dem vända 
sig till domstol och få tid och ort för 
skiftet fixerade. Likaså kan sterb
husdelägare rikta stämning med yr
kande om ingående i skifte av boet 
mot annan tredskande sterbhusdel
ägare och få domstol att utse två 
personer som verkställa arvskifte. 

Vilka personer skola enligt lag va
ra närvarande vid ett arvskifte? För
utom alla sterbhusdelägarna, själva 
eller genom ombud — härvid iaktta-
ges att omyndig representeras av för
myndaren och bortavarande arvin
ge av hans av domstol förordnade 
godeman — är det för ett arvskiftes 
laglighet nödvändigt att. dessutom 
minst två godemän äro närvarande. 
Arvskifte, förrättat i en sterbhusdel-
ägares frånvaro liksom även dylikt 
i endast en gode mans närvaro har 
enligt flera rättsfall förklarats ogil
tigt. 

Ang. skiftets verkställande så skall 
därvid först all behållen egendom så
väl lös som fast enligt lag läggas i 
"jämngoda delar". Därpå sker själ
va fördelningen antingen genom lott-
kastning eller ock utan lottning efter 
överenskommelse mellan samtliga 
sterbhusdelägarna. Ar nå,gon av 
dem omyndig får emellertid skiftet 
ej verkställas utan lottning. Sker 
detta kan hela skiftet bli förklarat 
ogiltigt, ifall den omyndige kland
rar detsamma • inom laga tid sedan 
han blivit myndig. 

Sedan all främmande egendom 
blivit avskild uttager vid det först 
nämnda slaget av arvskiftesförfaran
den först vardera maken sin lagliga 
rätt i boet varpå arvingarna erhålla 
sina arvsandelar efter lottning. Här
vid är att märka att föräldrars ut
gifter för ett barns personliga behov, 
såsom exempelvis skolbildning och 
bröllopskostnader, icke får avräknas 

Gör ett besök i vår Möbelavdelning och 'bese 
den vackra sovrumsmöbel i moderniserad 

GUSTAVIANSK STIL 
varom bilden gèr en föreställning. Den 

har utgått från 

ODAFOI 
välkända établissement och säljes till ett 
i förhållande till konstnärlighet och soli
ditet utomordentligt förmånligt pris. In
hämta samtidigt upplysningar om bosätt
ningsförsäkringen och våra förmånliga 

.avbetalningsvillkor. 

ArB. FERD. LUNDQUIST C.C? 
<yn.ÖB CIA VDGLMlNGWr 

Tel.16845. GÖTEBORG Tel.1684$. 

Sidenhusets Vårnyheter 
i  Y L L E  o c h  S I D E N  
för Dräkter och Klädningar. 

å. ifrågavarande barns arvslott. Har 
däremot något av barnen fått annan 
gåva för annat ändamål än till "nöd
torftig föda. kläder, upptuktelse och 
bröllopskost" och denna gåva är av 
värde, skall den avräknas på resp. 
arvslott, men ej till skiftet återbäras, 
varför gåvotagaren behåller det av 
gåvan som möjligen överstiger arvs
andelen. Enligt prejudikat kan dock 

ett förordnande att gåva ej skall be
räknas, utesluta dylik avräkning. 

Over varje arvskifte skall upprät
tas en skriftlig handling, ett arvskif
tesinstrument. Detta innehåller lämp
ligen förutom namn m. m. för den 
person efter vilken arvskiftet skall 
verkställas och namnen på närvaran
de sterbhusdelägare eller ombud även 
uppgift om innehållet i de handlin-

HOOVER SPARAR 
EDRA MATTOR. 

Det som förstör mattorna, är icke så mycket 
nötning i vanlig bemärkelse, det är den in
grodda smutsen — smnts» huvudsakligen bestå
ende av skarpkantade små sandkorn, intrampade 
djupt i mattvävnaden. 

Under fötternas ständiga tramp skära dessa 
skarpa partiklar sönder den fina luggen och för
orsaka bara fläckar. 

Denna med kanske 60 à 70 kg. tryck, in
trampade bottensats kan varken dammsugaren 
eller sopborsten rubba. 

Den måste först piskas loss. HOOVER är 
den enda maskin i hela världen, som piskar och 
.sopar medan den dammsuger. Bekväma betal
ningsvillkor. Endast 15 kronor kontant. 

H O O V E R  
Ben piskar, medan den sopar, medan den suger .  . . 

A.-B. Ferd. Lundquist & Co., Göteborg. 
1IOO VER-A VD. Tel. 4614. 

Civets 
desertörer. 
Ett uppslag till en artikel kan 
®ffla på olika sätt. I detta fall 

"Mde det fram på följande vägar: 
1- Minnet av en vred passus i det 

ögtidstal den ståtliga finska kvin-
®°sakskvinnan fröken Annie Furu-

höll Vid den stora nordiska 
^önokongressen i Hälsingfors i 
0rtlras- Admonitionen riktade sig 

den finska akademiska kvinn-
'?a «ngdomen, som lyste med sin 

Ständiga frånvaro. Vilken otaok-
ambet mot kvinnorörelsen, "som lå-
^ flickorna gå till dukat bord i frå-
%a °m studierätt, arbetsrätt, röst-
Tatt!" 

^ Hågkomsten av ett brottstycke 
i'n föreläsning, hållen för någon 

£ Sedan i Göteborg av teol. d:r fru 
er Eutteman om "Kvinnoideal 

förr och nu". Nutidens unga kvin
nor, framhöll tal., hylla icke sina 
mödrars ideal, uttryckta i kvinnorö
relsen. De ha svårt att finna sig 
tillrätta i livets förhållanden sådana 
de blivit. De se icke klart sin väg. 
De äro icke lyckliga. De finna in
gen glädje i självförsörjningsarbetet. 
De skulle som sina mormödrar vilja 

vara en hemmets kvinna. 
3. Ett uttalande nu i dagarna av 

en ung dam som tolk för flickvärl-
t|ell : "Våra mödrar och tanter, 
som varit med om kvinnorörelsen, 
finna oss otacksamma — vi sätta icke 
tillräckligt värde på vad de med den
na rörelse givit oss! De tyckas inte 
.se hur dåligt ställda vi äro! Sämre 
än någon kvinnogeneration före oss. 
Våra utsikter att bli gifta, äro osäk
ra. Som fruar måste vi i stor ut
sträckning göra ensamjungfrutjänst i 
våra hem. Man kallar det "studie-
rätt", att vi måste plugga oss fram 
till en examen för att vinna tillträde 
till arbetslivet, dit vi icke längta och 
där man knappast vill veta. av oss 
Man kallar det för "arbetsratt , at 
vi måste arbeta för att inte svälta 
ihjäl. — Vi leva under skräcken att 

bli arbetslösa. Vi våga inte vara 
trötta, inte sjuka, av fruktan för ett 
avsked från en själlös och glädjelös 
sysselsättning. Och vad skall det bli 
av oss på vår ensamma fattiga ål
derdom? — Det är kanske något myc
ket värdefullt att få lov att rösta på 
en riksdagsman, men vi känna det 
icke så — det ger oss ingenting! 
Ack, om vi som våra mormödrar och 
deras mödrar finge vara hemma som 
barn. tills vi i slutet av tonåren för
des ut i livet, om vi finge stanna hos 
våra föräldrar tills vi gifte oss, om 
vi, ifall vi icke bleve gifta, kunde 
finna en fristad i anförvanters hem, 
finge leva i kretsen av och arbeta 
för människor, till vilka vi äro knut

na med ""blodets band ! 
Dessa tre uttalanden bildade till

sammans det i ingressen omnämnda 
uppslaget. Nu återstår att se \ad 
detta uppslag kan ge i artikel väg! 

När de bildade unga kvinnorna för 

fyra, fem decennier sedan gifigo ut 
i arbetslivet, gjorde de det i allmän
het icke av nödtvång utan frivilligt 
— hemmen voro ännu burgna. De 

gjorde det icke under knot och kla

gan utan med glädje. De gjorde det 
icke för att vinna socialt anseende, 
större frihet, en bättre ekonomisk 
ställning — de gingo i regeln från 
ett bättre till ett sämre. 

Vad de sökte ute i livet dessa unga 
flickor var de arbetsuppgifter, som 
genom omständigheternas makt un
danryckts dem i hemmet, och icke 
blott handens och hjärnans utan även 
och kanske framför allt hjärtats ar
bete. De tänkte icke på att roffa 
åt, sig, de ville giva. De önskade icke 
makt, de ville tjäna i detta ords skö
naste betydelse, i hemmets anda, i 
samma anda som en god maka, en* 
öm moder, en hängiven dotter gör det 
i hemmet. 

Det var för dem inte en fråga om 
goda löner, om ansedda befattningar, 
om lätt arbete, om pension och tryg
gad framtid. Det var en fråga, om 
att göra nytta, att vara till hjälp 
och glädje, att vara medlevande i li
vet. 

Det var på den tiden som de unga 
bildade flickorna, utan ett spår till 
anledning för egen del, gingo in i 
goodtemplarlogerna och med strålan
de ögon gåvo broder- och systernamn 

åt sin fars arbetare och deras hust
rur, åt stadens tillnyktrade hamnbu
sar. Det var då som de lämnade sina 
vackra hem för att tillbringa kvällar
ne i de kusliga, möteslokalernas 
dammfyllda luft och marterade av 
den ohyggligaste ramp feber bidrogo 
till underhållningen med deklama
tion, sång ooh föredrag. Det var då 
som de unga, bildade flickorna sökte 
"höja" de illa ansedda fabriksarbe
teriskorna genom gemensamma sam-
kväm, eller gåvo gratislektioner i ar-
betarklubbarnas studiecirklar, eller 
voro redo att. gå in och arbeta i varje 
förening med ideellt syftemål. Icke på 
grund liv viktighetsmakeri, icke för 
att synns. icke för att bliva, 'beund
rade, vilket de visserligen icke häller 
blevo, utan rätt och slätt för glädjen 
att få sprida kunskap, att få göra 
något för andra! 

Och när de skulle välja ett yrkes
arbete vilket var det. väl då, som syn
tes dem mest åtråvärt? Sjuksköter

skans! 
Hur sällsamt! Och hur betecknan

de! En ung man i deras ställning 
skulle tyckt sig deklasserad, nedstör
tad till samhällets botten om han bli

vit sjukvårdare, men dessa unga da
mer vigde sig med glädje åt sjukskö
terskans kall. Och detta på en tid 
då sjukvården på lasaretten som ett 
synnerligen simpelt arbete låg i hän
derna på kvinnor av enklaste hjälp
gummetyp. Flickor ur goda famil
jer, från förnäma hem tjänade här 
samhällets allra fattigaste, mest för
komna och elända. De högmodades 
icke över det vidunderliga i sitt själv
uppoffrande barmhärtighetsarbete. 
De blygdes lika litet över de låga-
sysslor deras händer måste utföra 
under vårdandet av dessa sjuka, 
hjälplösa människor — för dem var 
det hela en naturlig och lycklig kvin-
nogärning! 

De blevo diakonissor. De under
kastade sig glatt en sträng kloster-
liknande disciplin. De avsade sig 
världen och dess glädjeämnen. De 
iförde sig en oföränderlig dyster, 
oskön dräkt, anlade en vanställande 
huvudbonad. De vigde sig åt fattig
domen, bosatte sig i slumkvarteren, 
funno lycka i att vara de armas, de 
sjukas, de fallnas vänner och hjäl
pare. 

De blevo lärarinnor. Hur dyr-
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För mOR o. FAR 

i 

gäller det att kläda barnen 

snyggt och billigt. 

Vi bortslumpa 
rester av 

Goss- och FliGkkläder 
i ylle o. bomull, för åldrar 1-15 år. 

Passa detta till fülle! 

Lindemarki 
Kyrkogatan 32 

Mitt emot Domkyrkan. 

0 

WüTERSREN?. 
BRRNKONFErCTPN. 

gar som företas till ledning för arv
skiftet, testamente, bouppteckning, 
etc., vidare redovisningsräkning från 
dödsdagen, utvisande att alla sterb-
husets gälder blivit betalda, förteck
ning på de behållna tillgångarna och 
uppgift på deras fördelning mellan 
de olika sterbhusdelägarna och vid
räkning med var och en av dessa. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••b 

För 

i Vårflyttning j 

jo. Bosättning 

Tapeter 
i en mångfald mönster, 

fr. 25 öre pr rulle. 

5 Tapetlister fr. 35 öre pr rntr. 

• 

i Rillprdiier 
8115X200 cm Kr. 2.25J 
• 120X155 „ extra prima väv „ 5.00 • 
• Ovanstående tillverkas i alla storl. S 
S och färger. 
: s 

i Gardinstänger 1 
• • 
S Polerade i björk, ek, valnöt, mahogny S 
• o. vitlack, längd 160 cm. Kr. 2.00 J 
S Messing, längd 160 cm „ 2.50 S 
• Ovanst. finnnes även i andra längder J 
! och grovlekar till lägsta priser, 

Vaxduk 
Läderklot, 

i  i  

i Speglar j 
! Borstar ! • • • 
J alla slag 

I Skirdikar m. m. ! 
• • 
• • 
• • 
• • 

£ Ä.-B. Carl Johnsson I 
• • 
• • 
S 2 Kungstorget 2 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••BBS 

För att ett arvskiftesinstrument 
skall anses lagligt bör det nödvän
digt vara underskrivet av alla sterb
husdelägarna eller ombud samt gode 
männen. En underskriften bifogad 
förklaring om ett godkännande av 
skiftet utesluter klander enligt rätts
praxis. 

Förutom genom utövande av viss 
lösningsrätt till arvfången fastighet 
(enl. 12: 7 Arvdabalken) kan än
dring i arvskifte eller Upphävande 
av dylikt åvägabringas av missnöjd 
sterbhusdelägare genom klandertalan 
till den underdomstol, varunder den 
avlidne lydde vid dödsfallet —• här
vid iakttages att alla isterbhusdel-
ägarna instämmas. En speciell klan
derprocess är den varom omförmäles 
i Ä. B. 13: gående ut på jämkning 
av den« lott, som fått mindre än vad 
honom rätteligen tillkommer. Tiden 
inom vilken dylik talan skall anhän-
giggöras är vid häradsrätt ett år och 
beträffande rådhusrätt tre månader. 
Någon dylik eller annan preklu-
sionstid är ej stadgad för annan 
klandertalan än den nu nämnda. Har 
således t. ex. arvskiftesintsru,mentet 
icke underskrivits av båda godemän
nen och arvskiftet av detta skäl ön
skas förklarat såsom ogiltigt har 
man obegränsad tid på sig för 
att stämma på klander av skiftet. 

Lagens bestämmelser om arvskifte 
äro visserligen långt ifrån detaljera
de; dock utgöra de en god ledning. 
På landet i de flesta trakter anlitas 
icke jurist vare sig vid bouppteck
ning eller vid arvskifte. Gode män
nen, goda vänner som tillkallats för 
att underskriva arvskiftesinstrumen
tet, författa också vanligen detta och 
ombesörja skiftet i övrigt. Tack vare 
sunt bondförstånd och ett förstån
digt isätt att läsa lagen, lösa dessa 
lekmän vanligen på ett lyckligt sätt 
sin uppgift. 

Världens första 
djurskyddsförening. 
England har hedern av att stå som 

det första land i världen som infört 
lagar till djurens skydd. År 1822 
antog engelska parlamentet en djur
skyddslag, framlagd av underhusle
damoten Richard Martin. Fyra gån
ger förut från 1800 hade liknande 
försök gjorts men utan resultat. Man 
fann i allmänhet tanken att djur 
skulle skyddas komisk, och när det 
vid ett tillfälle upplystes att även 
åsnor och kattor skulle inbegripas i 
detta skydd drunknade hela under
huset i hejdlöst skratt. 

När djurskyddslagen slutligen an
togs fann den ingen anklang hos det 
engelska folket, vilket var lika okäns
ligt för djurens lidanden som alla 
andra folk på denna tid, och myn
digheterna isågo fördenskull genom 
fingrarne med1 alla fall av djurmiss
handel. 

För att genomföra lagen även i 
praktiken bildade en av prästerna vid 
engelska hovkyrkan Arthur Broome 
en djurskyddsförening, den första i 
sitt slag i hela världen. 

Föreningen vann endast ringa an
slutning och kämpade med stora eko
nomiska svårigheter ända tills 1835, 
då den 16-åriga prinsessan, seder
mera drottning Victoria blev beskyd-
darinna för sammanslutningen. Då 
hon två år* senare besteg tronen för
nyade hon sitt löfte om protektorat 
över föreningen och 1840 gav hon 
den tillstånd att kalla sig "Kungliga 
sällskapet till förhindrande av grym
het mot djur". Hennes efterkom
mande, som delat hennes djurvänlig* 
het, ha kraftigt befrämjat djurskyd
det. 

Så snart det blev bekant, att den 
unga drottningen ahslutit sig till 
djurskyddsrörelsen blev denna som 
genom ett trollslag populär — den 
allmänna meningen, pressen, parla
mentet, myndigheterna, adeln, präs
terskapet och ämbetsmannakåren, 
alla började visa ett levande intres
se för djurskyddet. Från England 
spred sig sedan djurskyddsrörelsen 
till andra länder. 

M i l i t ä r e n  -

hela långa raden, 
för vardag och paraden 

V I K I N G  

S K O K R Ä M  

vid lyssnandet i radion skulle trä 1 fa 
en »vor, en nära anförvant eller en 
vän. Nu kan invändas att de kun
na läsa det genom tidningarna. Ja, 
men om de än äro oförberedda, synes 
mig slaget mindre hårt, mindre bru
talt, om de på detta sätt la nyheten 
än om de få den genom radion, vilken 
ju är avsedd att vara och även är en 
källa till glädje och uppmuntran i 
livets kanske hårda och tunga kamp. 

Vore det inte något för oss kvinnor 
att söka få detta ändrat, undrar 

Ansvarskännande kvinna. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN 
Kungsgatan 55. 

BråsthM(onditori 
Storgatan 4, (hörnet av Victoria«!^ 

REKOMMENDERAS 

KOL VED 

C. 1ST. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

/ sagans dunkel som i våra 

dagar 

var kvinnans fägring varje 

mans idol — 

men ingen kvinna någon man 

behagar 

så starkt som den som nyttjar 

YvY-Tvål! 

Säljes överallt à 1 krona. 

A.-B. YvY-FABRIKEN 

YSTAD 

|(itsänilarne;» spalt 
Till Redaktionen av 

Kvinnornas Tidning, 
Göteborg. 

Vore mycket tacksam om nedan
stående synpunkter finge i någon 
form framkomma i Kvinnornas Tid

ning: 
Vi ha blivit undfägnade med den 

stora och underbara uppfinning som 
heter Radio, och vi ha all anledning 
att vara tacksamma för den fostran 
och underhållning som Radio-tjänst 
tillförsäkrar lyssnarne — men, det 
gives ett men där vi kvinnor borde 
samla oss för att få en ändring ge
nomförd — det gäller dagsnyheterna 

från T. T. 
Om mycket är inte annat än gott 

att säga men ofta röra sig dessa 
nyheter huvudsakligast om försking
ringar, mordbrand, häktningar, rät
tegångar o. d. Det verkar brutalt 
oc-h stötande att få dessa "nyheter" 
sedan man suttit och njutit a;v ett 
lyftande och höjande program. Dess
utom finnes det enligt min uppfatt
ning två mycket vägande* skäl för 
att en gallring borde företagas innan 
dagsnyheterna läsas upp. 

1) Det finnes ingen som hülst möj
lighet att kontrollera . vem som ar 
åhörare och det är väl troligt att ung
dom, ja, t, o. m. bOrn kanske lyssna, 
och de unga höra väl hållas utanför 
dylikt så mycket som möjligt till 
dess de äro gamla nog att förstå och 

urskilja. 
2) De som bryta mot lägens bud 

stå väl sällan ensamma. Nog är det 
antagligt, att de äga någon anför
vant, någon vän. Tänk vilket bru
talt slag om ett dylikt meddelande 

Fruar! 

Vill Ni glädja Edramänsäkön 

S P I S B R Ö D  
från 

G ö t e b o r g s  Å n g b a g e H  
ty det är främst i skörhet o. smak 

EKSTRÖMS 

JJJÔTMJOL 
Ön.£On.O KEM.-TEKN. FA O/II/C 

s n,u m o a o i B ss 

TAPETER 
Nyheterna för våren 

nu inkomna 

Nyutkomna böcker. 

J. A. LINDBLADS FÖRLAG, Upp

sala: 

Kraitschek—Krauss: "Raskun
skap". Pris kr. 3:75. 

H. Martensen-Larsen: "Spiritis
mens bländverk och Själsdjupets gå
tor". Del. I och IT. Pris för båda 

del. tillsammans kr. 7:50. 
./. H. Jowett: "Min dagliga betrak

telse". Pris klotb. 3:75, skinnb. 7:50. 
F. W. Pym: "Psykologien och det 

kristliga livet". Pris kr. 2:50. 
Ernst Klein: "Runö, Folklivet i en 

gammal svensk by". Pris kr. 12:50. 
Axel Carlborg och A. Bergström,: 

"Skattelagarna". Pris häft. kr. 2:—, 
klotb. kr. 3:—. 

Ralph Inge. "Det inre livet". Pris 

kr. 2:25. 

FRÄLSNINGSARMÉNS HAN
DELSDEPARTEMENT, Sthlm : 

Laura Petri: Hanna Cordelia 
Ouchterlonv. Pris kr. 4:50. 

m 
VÅSTP.A 

HAMNGATA vtirr CMor Dow 

Vitrums FERR0L 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält förd rages det av den öm
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess angenäma smak gör att 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fäs pä alla apotek. 
Om Vitrums Ferrol ej finnes på närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

BREVLÅDA. 
Fru M—e R. Tack! I)et var si 

friskt som om en ventil sprungit npp-
eller en fanfar klingat in i döda 
tystnaden. Tänk att det finns en 
sådan entusiasm som Er! Hell nel, 
hälsning! 

( I ar y V—d. Det finns människor, 
-som kunna begå en hel massa dum
heter och ändå vara oförvitliga ka
raktärer, och andra som leva till sy
nes oförvitligt och dock vara under
måliga till karaktären. Det är den
na psykologiska rättvisa man förgä
ves söker i de här behandlade fallen. 

II. N. O—e. Vi deia av hjärtat 
Edra synpunkter på förhållandena 
och se gärna den utlovade fortsätt
ningen. 

Radioägare. Sättet är givet en 
smula ryskt. Men så länge vi icke 
finna det oförenligt med vårt sven
ska, kynne att gratisåka i spårvagnar, 
tjuvläsa andras tidningar och tjuv-
lyssna i radio få vi finna oss i kon
trollen. 

Varje ond människa har makt att 
åstadkomma osämja och träta; frid 
och harmoni fordra goda människor. 

Tacitus. 

* 

Det land är fagrast där de ädlaste 
människorna bo. 

Emerson. 

E 
H G E L B R E K  

Välgöpa nde 
Väl smakande 
Oö /eptpäftad 

A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes övepallt i påsai» om 1 hg. à 50 ö*e. 

Lagligen 
skyddad 

Endetillvepkape 

Syster Elsas Firliuiiniln 
Älmhult, erbjuder verkligt trygg ock 
ogenerad vistelse o. nedkomst. Billiga 
avgifter. Prosp. mot porto. 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

S. Hamngatan 59. Göteborg. Tel.: 4692. 

kansvärda i sin allvarliga godhet. 
Hur gripna av högheten i sitt kall. 
Hur nitiska hur skickliga, hur giv
milda i sitt dåligt avlönade kunskaps-
meddelande! Jeanna Oterdahl har 
skildrat typen, som ännu dröjer 
kvar, i sip bok "Skolflickor" — lä
rarinnan "Millan" som finner det 
vara ett sådant privilegium att un
dervisa barn, att det hälst borde gö
ras gratis! 

De blevo kontorister. De älskade 
de gråa glädjelösa kontoren som sitt 
hem, och de gåvo dem också en fläkt 
av hem. Det blev renare på golvet, 
fönstren skimrade klara, det kom en 
blomma på pulpeten, tonen blev mera 
hövisk. Affären, fabriken blev de
ras hjärtebarn, dess vård deras lycka, 
dess framgång deras belöning. Erkän
nandet av deras insats utlästes väl 
sällan i lönerna men det fanns där! 
Dessa goda och trogna tjänare kände 
aldrig hotet av ett avsked över sina 
huvud — de visste sig oersättliga. 

Man står efter konstaterandet av 
allt detta en smula undrande inför 
de modärna synpuntker, som fram
föras i de uttlanden vilka givit upp
slag till föreliggande artikel. Å ena 

sidan en så tapper och upprätt håll
ning inför livet, en så självklar och 
glättig vilja att göra det bästa av 
förhållandena, en så varm och äkta 
kvinnlig åstundan att vara till gagn 
-och hjälp och å andra sidan denna 
modlöshet inför svårigheterna, den
na fullständiga glömska av förplik
telserna mot andra, denna räddhå
gade önskan att fly undan livet så
dant det blivit för att suckande 
drömma sig tillbaka till en gången 
tid, vilken synes lättare, men som 
nog var bister också den, om än på 
annat sätt. 

Varför denna skillnad mellan då 
och nu? 

Förklaringen är icke svår att 
finna. 

Då fanns i kvinnoarbetet ett ad
lande, lyekliggörande element, den 
inre värmen, hängivenheten, offervil
jan, idealiteten. Dess förefintlighet 
förklarar, att kvinnorna kunde se sitt 
arbete stort och skönt även när dess 
sysslor voro enkla, kanske låga, att 
de kunde älska det fastän det var 
tungt och gav varken berömmelse el
ler guld. Det förklarar att den 
kvinnliga arbetskraften vid sin an

komst möttes av en våg av sympati 
från arbetsgivarnes sida och -att den 
i tävlan -med den manliga arbetskraf
ten kunnat vinna så stor terräng. 

Men låt, så som det antagligen 
skett, de ideella motiven försvinna 
från kvinnoarbetet, gör det hela till 
en fråga om egen fördel och pen
ningförvärv, och detta arbete skall 
förlora icke blott sin upphöjdhet och 
skönhet utan även sin lyckliggöran
de förmåga. 

Betraktade på ett kallt, okänsligt 
och utvärtes sätt skola en mängd 
kvinnliga sysselsättningar synas 
triviala, tarvliga, enformiga, under
ordnade, glädjelösa. Kvinnorna 
skola plötsligt upptäcka, att deras 
livsarbete utgöres av samma stän
digt återkommande ointressanta, an
språkslösa, tröttande, uppslitande 
sysslor: att laga mat, att städa, att 
stoppa strumpor, att taga temperatu
ren, att lägga förband, att tömma 
kärl, att traggla läxor, att skriva 
räkningar, att addera, multiplice
ra -—- — 

Ute i förvärvslivet skall kvinno
arbetet, när det idke längre har kvar 
sina kvinnliga särdrag, sin förnöj

samhet, sin förmåga av intressege
menskap med företaget, sin vårdande, 
tjänstvilliga tillgivenhet, uppskattas 
rätt och slätt efter sin prestations
förmåga. Den kvinnliga arbets
kraften skall komma att utstå en 
mördande konkurrens från den man
ligas sida. Den skall ratas, om den 
icke är lika god, - den skall pressas 
till yttersta gränsen av sin förmå
ga, och den skall slungas så snart 
den blir sliten eller gammal. 

Vi ha hunnit rätt långt på denna 
utförsväg. De citerade uttalandena 
i ingressen till föreliggande artikel 
vittna därom. 

Men situationen är icke hopplös 
och de unga flickorna kunna kom
ma att se på livet på ett ljusare och 
lyckligare sätt än vad de nu göra. 
Låt oss icke längre meningslöst tala 
med dem om "studierätt", "arbets
rätt" och "rösträtt" utan i stället om 
motsvarande plikter och låt oss in
giva dem självtillit, offervilja och 
hjältemod inför dessa plikter. Låt oss 
icke så uteslutande tala med dem om 
befordringsmöjligheter och löneför
måner, pension och semesterförhål
landen utan även om den förtrolla

de atmosfär av intresse, kärlek och 
idealitet som förlänar lyftning och 
skönhet även åt det enklaste, lägsta 
och mest triviala arbete, ger livet 
glädje, värde och -mening. 

I. B. 

GLÖM EJ att anmäla nya adres

sen, de som flyttat! 

En lämplig 

Födelsedags
present 
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Kvinnornas Tidning 
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Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om ock om igen 
och ändock se frasen ut. 
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INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
«änzen ti» »vet. Av Crayon. 
från gatan. Av Sial. 
ilänniskornas gudar. Av Marie-Louise 

Ingeman-
påskägg. AvKagna Peters 
£n hy av ros och persika. 
Studentskrivningarna. Av LouiseBergh. 
Hinderskänslor. Av Frida Eriksson. 

Den rökande kvinnan. 
Ett tjänsteår för den kvinnliga ung

domen. 
Lyckostenen. Novell av Ulla Eeimer. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Diskussionen om säkerhetsfrågan 
har trängts i bakgrunden av den in
repolitiska kris, varav Frankrike 
f. n. hemsökes, och vars lösning kan 
komma att medföra en mer ellér min
dre vittgående omläggning av lan
dets utrikespolitiska kurs. 

Den Herriotska regeringens ställ
ning är så vacklande, att dess snara 
fall, när detta före påsken skrives, 
iåe synes osannolikt. Vad regerin
gen i så fall stupar på är landets 
statsfinansiella vanskligheter och 
svårigheten att finna räddningsåt
gärder, som allmänheten har lust att 

gå med på. 
Regeringen är som bekant radikal 

och mycket starkt påverkad av so
cialdemokraterna, av vilkas välvilja 
dess vara eller icke-vara är beroen
de. Detta förklarar att regeringen 
för att tillföra statskassan erforder
liga belopp velat tillgripa ett så yt-
terligtgående medel som konfiska
tion av en viss del av den burgna 
befolkningens förmögenhet. 

Planen har väckt stark opposition 
icke blott på högerhåll utan även 
bland de frisinnade befolkningsgrup
per, som skulle beröras av konfiska
tionen, särskilt bönderna. Finans
ministern, Clémentel, tyckes icke 
häller ha anslutit sig till planen, och 
detta skulle alltså ha legat bakom 
bans tillbakaträdande. — Herriot 
tar redan funnit en ny finansminis-
fe1! de Monzie, men har dock tydligen 
för att vinna dennes medverkan måst 
$ra en del eftergifter. Det av de 
Monzie framlagda finansprojektet in
faller i stället för kapitalkonfisk.x-
tionen ett "frivilligt men kontrolle-
ta^" lån, varigenom statsverket 
*kulle få åtkomst till 10 procent av 
bandets kapital. "Frivilligheten" 
® givetvis endast skenbar; i själva 
|'erket är det fråga om ett tvångslån, 
^net har gjorts angenämare för 
a"®änheten därigenom att det är 
^sett att löpa med tre procents rän-

Vidare upptar projektet en ar
om ökning av sedelmängden 

®ed fyra miljarder francs. Det hela 
ar från oppositionens sida mötts 

Wi omfattande och skarp kritik. 
. aQ förklarar, att det franska fol-
^ icke kan ha ekonomiskt förtro-

för den sittande radikala rege-
på grund av dess beroende av 

ra°t kapitalet fientliga socilali-
partiet. 

B 

att det framlagda projektet kan 
medföra någon förbättring av de 
franska finanserna. Det kommer, 
säges det, att framkalla en ny infla
tion — francen skall rutscha utför 
och prisnivån i landet stiga. 

Antages icke de Monzies förslag 
kommer enligt Herriots förklaring 
regeringen att avgå. 

Det belgiska parlamentsvalet har 
tillfört det socialdemokratilska par
tiet en del nya mandat, tagna från 
liberalerna. Katolikerna ha hållit 
sin ställning. Regeringen Theunis, 
som stött sig på katoliker och libera
ler, har avgått. Man väntar en so
cialdemokratisk regering med stöd 
även av liberalerna. 

Det tyska rikspresidentvalet kom
mer icke att bli en kraftmätning 
mellan de borgerliga partierna och 
socialdemokraterna utan mellan re
publikaner och monarkister. De 
förstnämnda (centern, demokrater

na och socialister) ha uppställt cen
termannen Marx som sin kandidat. 
Högerpartierna, som äro monarkisti
ska, söka ännu, när detta skrives, sin 
kandidat. Hindenburgs namn har 
nämnts. Ger den gamle fältmarskal
ken vika för de inträngande hänvän
delserna torde hans seger vara given. 

Den segslitna preussiska regerings
frågan har lösts. Socialdemokrater
na hava godtagit centermannen 
Marx som sin rikspresidentkandidat 
— centern har kvitterat tillmötes
gåendet genom att stödja socialisten 
Brauns val till preussisk minister

president. 
Mussolini har jämte posten som 

statsminister övertagit även krigs
ministerportföljen. Krigsministern 
hade avgått på grund av att italien
ska senaten icke godtagit den före

slagna arméreformen. 
Trotzky, som antogs vara undan

röjd, synes, enligt meddelande från 
Ryssland, ha kommit till rätta igen. 

Franska deputeradekammaren har 
antagit lagen om kommunal röst

rätt för kvinnor. 

Sången till livet. 

tikel 

'en engelska pressen anser icke, 

Yi ha ingen rättighet att karak
tärisera en iman som en spelare, en 
girigbufc eller drinkare. Han kan 
\ ara sådan, men han är icke uteslu
tande detta — han kan också ha an
dra och goda sidor, som vi äro skyl
diga att jämväl ise. Detta är också 
det enda hållbara skälet mot döds
straffet. När samhället avrättar en 
mördare, så skiljer det från livet ock
så goda egenskaper som förtjänt att 

få leva. 
Dean Inge. 

* 

Om vi icke äro villiga att betrakta 

äktenskapet som ett sakrament må

ste vi dock medge att det är ett stort 

äventyr, ett vågstycke, «n farlig 

upptäcktsfärd. Ingen klok människa 

stävar ut till havs i ett nötskal till 

båt, utan proviant och utan kompass. 

Två obemedlade unga dårar som ka

sta sig ut i äktenskapet eftersträva 

icke varandra utan undergången. 

H. A. Vac hell. 

Det är den första riktiga vårda
gen. En underbar dag! Ett klar
blått himmelsvalv, icke ett vinddrag 
i den milda luften och solen glödan
de i zenith — man ser uppslagna roc
kar och en och annan ungdom går 
med Wilkehatten i hand för att låta 
solen skina på sig. 

I ett litet hagtornsträd, vilket om 
somrarne speglar sin blomsterhöljda 
röda krona i kanalens blanksvarta 
vatten men nu står med naken gren 
och kvist, har en hel härskara av 
sparvar slagit ner och musicerar av 
livsens alla krafter. 

Det är ett öronbedövande oväsen, 
men det ligger i detta konstlösa gälla 
pip en sådan stormande glädje, ett 
sådant hänryckt jubel, att man måste 
stanna i undran. 

Vad står då på? Vad är det som 
kommer dessa små gråbruna fjäder
bollar att skälvande av iver med fulla 
strupar upphäva detta samfällda 
skri av lycka? 

Ack, det är lätt att förstå. 
De föddes de här sparvarne tidigt 

förra sommaren. De föddes till den 
härligaste av världar. Solen sken 
från fästet, vinden lekte i trädkro
norna, och själva lågo de, nyss kom
na, ur boet, och myllade sig i de sol-
värmda rabatterna över vilka rosor
na gungade på långa, stjälkar. 

På alla bänkar i de vidsträckta 
planteringarne lekte barn med stora 
kakpåsar, ocli det var rent otroligt 
så mycket goda smulor det föll från 
deras rika bord ner till sparvarne som 
tiggde på sandgången. 

Men tiden ilade åstad och världen 
antog en ny, en underlig, en skräm
mande uppsyn. Solen giok i moln, 
rägnet strömmade, blombladen snöa
de över rabatterna och stormen blå
ste löven från träden. Barnen med 
kakpåsarne lekte icke längre på 
parkbänkarne och det blev livsme
delsbrist i sparvarnes förfärade 

värld. 
Vad tänkte de? Nykomlingar på 

jorden kände de ännu icke till årsti
dernas Växling. De sågo endast att 
utvecklingen gick från skönt och 
lyckligt till ont, och fran ont till 
värre. Marken blev stenhård, mat 
kunde knappast uppbringas, luften 
fylldes av yrande snö och när morg-
narne mödosamt arbetade sig fram 
efter ändlöst långa, bittert kalla 
nätter var det alltid någon liten kam
rat som icke mera lyfte vingen till 
flykt. — Till'vilken grym och ond-
kefull värld de blivit födda! 

Men något händer. Solen skiner 
äter från fästet, det dagas allt tidi
gare, gröna strån skjuta upp ur jor
den, träd och buskar knoppas och på 
parkgångarne rulla åter barnvagnar

na. 
Börja sparvarna ana årstidernas 

växling? Tändes hos dem hoppet om 
en ny sommar? Kanske! 

I dag den första riktiga vårdagen 
med flödande solljus och stilla som
marvarm luft är det icke längre en 
aning, ett hopp, utan visshet. Astri

den skall åter bli vad den en gång 
var, en härlig värld av sol och värme, 
av grönskande lunder och blomman
de rabatter, av givmilda små barn och 
outtömliga kakpåsar. 

Det är icke ett vanligt kvitter som 
sångarskaran i hagtornsträdet upp
stämmer. Yra av lycka med svällan
de bröst och vibrerande strupar sjun
ga de samfällt i glada, gälla toner 
sången till livet. 

Crayon. 

JVTärimökornaö gudar. 
Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

från gatan. 
En gubbe kommer gatan fram. kö

rande en kärra med några, vedsäckar. 
Han är liten och grå, ryggen kutig. 
Händerna, som darrande omsluta 
skalmarna, lysa röda och svällda av 
köld. Det upphettade ansiktets mån
ga färger vittna om en oerhörd an
strängning. 

Han har säkerligen redan länge 
kört sitt tunga lass, och på en lämp
lig plats stannar han. Står en stund 
och liksom samlar kraft i den dar
rande gestalten, skakande armarna 
och händerna. Därpå lyfter han hat
ten och torkar den svettdrypande 
pannan och fuktiga kala hjässan. Ett 
uttryck àv sorgsen eftertanke lägrar 
sig över hans drag, och bröstet häves 
av en djup suck. Så kastar han en 
blick upp mot den blå rymden som 
ville han anropa en osynlig makt om 
kraft och hjälp, sluter de darrande 
händerna om skalmarna, gör skälvan
de i alla leder en titanisk .ansträng
ning ocli fortsätter. 

Den gamla plikttrogna tiden, som 
i en gammal grå, darrande gubbes 
gestalt in i det sista söker fullgöra 
ett åtaget värv! 

På andra sidan gatan har en stor 
lastbil stannat. Några smärre lådor 
stå på det stora flaket. En av dem 
har nyss burits in i huset bredvid, 
och de återkomna bärarna belöna nu 
sin möda med en liten pratstund med 
chauffören. De äro alla unga män, 
präktigt påpälsade mot stormvinden. 
Deras blickar irra hit och dit, och 
anmärkningar åtföljda av skrattsal
vor hagla över de förbipasserande. 

Slutligen få de syn på gubben med 
kärran. Med nyfikna blickar följa 
de hans ansträngningar att få lasset 

gång. Det är ett par steg mellan 
bilen och kärran, men ingen av dessa 
unga, starka män rör ett finger för 

att hjälpa den gamle. 
Nu har gubben fått kärran loss. 

Männen på bilen vända sig ointres
serade bort, bedragna på en väntad 
sensation. Chauffören sätter sig till

rätta och slår ifrån spaken. 
Bilen sätter sig i rörelse. Ett 

skramlande, hänsynslöst vidunder 
varpå den nya tiden sitter med syss
lolösa händer och kastar sin segrar

blick över världen. 
Sial.  

Yi människor ha- många olika 
slags gudar, som vi med den stör
sta redobogenhet offra vår levnads 
dagar. En har gjort nöjet till sin 
gud, en annan framgången, en tred
je pänningen, en fjärde arbetet, en 
femte konsten o. s. v. Och den gud 
vi valt äro vi var i sin stad benägna 
att anse som den högste och den 
ende, som kan bereda oss verklig 
tillfredsställelse och valuta av livet. 

Den nöjeslystne ser i sin krafts 
och välmakts dagar ingen gräns för 
sin guds förmåga att ständigt bereda 
honom nya njutningar och glädje
ämnen. Så fästligt och lustigt som 
i dag skall det gå till under livets 
alla dagar. Den höga stämningen 
vid senaste gillet har knappast för
tonat, förrän det nästa omsluter ho
nom med sin ljusglans och sitt mun
tra sorl. Därutanför ligger den 
tråkiga betyngda världen, som lian 
ilar ifrån såsom genom en mörk kor
ridor till upplysta rum. Därinne 
hör han hemma, där har han sin all
tid givna plats vid fästens bord. 

Verkligen alltid? Ack nej! En 
dag har världen liksom ett nytt an
sikte, alla gamla lag äro sprängda-, 
alla dörrar hemlighetsfullt stängda, 
och själv är han en trött man. Nöjet 
har för alltid flytt, lämnande ho
nom ensam kvar i livets återvänds
gränd. 

Kanske tänker ihan då med ruelse 
att han valt en svag och opålitlig 
gud och att han gjort bättre i att 
välja framgångens. Men också fram
gången har ,sin begränsning. Auster-
litz i dag, Waterloo i morgon. Det 
ofrånkomliga ögonblicket, då led
stjärnan icke längre är någon lyc
kans stjärna, då alla ansträngning
ar äro förgäves! Då vacklar även 
denna gudom mot sitt fall. 

Och pänningens gud — vilken 
glädje gör han längre sina dyrkare, 
sedan han skänkt dem allt som det 
står i hans makt att giva? Han 
syntes så allsmäktig, allt i världen 
har böjt sig för hans välde — allt 
utom det öde. som står och vaktar 
på timmen för sina gåvor utanför 
varje människas dörr -— prövnin
gar, sjukdom, förluster, sorger. Da 
rämnar masken på guldets gud och 
röjer att intet anlete, vari man kan 
blicka in med förtröstan och tro, 
finns bakom det lysande skalet. 

Men arbetet. Innesluter icke det 
en verkligt hållbar lycka för livet? 
frågar sig den verksamme. Ar icke 
detta en glädje som ingen kan beröva 
en att sjudande av liv stå upp varje 
morgon med hjärtat fyllt av längtan 
efter sitt verk? — Förvisso, jo. Men 
dessa flitiga händer kunna förlamas, 
denna klara intelligens fördunklas, 
hela detta villiga och överlägsna red
skap som den arbetsamme ställt i sitt 
verks tjänst kan en dag bli obruk
bart. Vilken öken måste då ej till
varon bli, vilken plåga de sysslolösa 

dagarna! Vilken ny ooh plötslig 
sanning framträder då ej ur Kristi 
ord till Maria, när denna, intagit 
lärjungens plats vid Mästarens föt
ter, medan Martha, likgiltig för de 
högre tingen, rastlöst hängav sig 
åt dagens sysslor: Maria, du har ut
valt den bästa, delen. 

Och konsten. Hur ljuvligt att 
kunna läsa, se och höra de sköna 
skapelser som människoanden fram-
bragt i dikt, färg och toner. Ett 
lyckorike utan gräns! Nej,, även 
denna lycka berövas oss en dag, när 
försvagad syn och hörsel isolera oss 
från omvärlden. Den gud, som bod
de i en tanke, i en färg, i en ton för
nyas icke längre för oss —• han vi
ker alltmera fjärran till minnenas 
skumma land. 

Och det står kanske klart för oss 
en dag att allt detta som var inne
börden i vårt liv skall sköljas bort av 
tidens vågor såsom förgängligheten 
—• att våra gudar och vårt verk 
skola, glömmas med oss. 

Och dock! När vi äro borta och 
allt det som utgjorde vårt liv förlorat 
sin betydelse skola alltjämt de eviga 
vittnesbörden om en allsmäktig, ska
pande oelh upprätthållande Gud med 
samma oföränderliga styrka stråla 
ur rymd och ur jord, i de liv som 
tändas utan att de själva kunna gö
ra något däremot och som släckas 
utan att de själva kunna förhindra 
det. 

Varför var vägen längst till den
ne ende evige Gud, om vars härlighet 
och makt jorderl är fylld av uppen
barelser. Livet gav han oss och allt 
vad livet behöver. Tecken gav han 
oss och en lång betänketid. Vid 
varje fjät har han mött oss med nya 
vittnesbörd om sin outgrundliga 
kärlek. 

Hur sällsam därför denna vår inre 
ovilja att vilja se och erkänna. Hur 
oförklarligt detta skygga undvikan
de av hans namn, denna fruk
tan för att böja oss inför hans stor
het och visdom! Vi som så bered
villigt beundra naturens avbild på en 
duk oeh värmda hylla den mästare, 
som med sin pensel lyckats fram
trolla den — varför beundra vi icke 
med ännu större hänförelse naturens 
egna outgrundliga och -oefterhärmli
ga under och böja bevekta knä inför 
den Store Mästare, som givit alla 
dessa under icke blott synlig gestalt 
utan även livets förmåga av evig 
förnyelse. 

Yi lovprisa vetenskapsmannen, 
som lyckats göra några nya rön, 
men äro stumma inför den världar
nas härskare som givit honom dessa 
fakta i händerna. Vi sätta vår tillit 
till läkaren, som räcker oss den häl
sobringande örten, men ägna icke en 
tanke åt Honom, som lät örten växa 
oss till nytta och lindring i våra plå

gor. 
Känslan av samhörighet med en 

DRICK FRIMÄRKS THE rli<3en 
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