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OCH 
HYGIENISKA 
GOLV 

det ar vad Hydrox lovar och: 
aven håller. En strykning med. 
Hydrox, som torkar p+ 45 minu- 
'ter, ger en elastisk yta, som ald- . 
rik blir hal och har en diskret 
glans. Ett  Hydroxbehandlat 
golv kan siiptvättas, men behö- 
ver aldrig bonas. 

Gök vad hundratals s j q u s  
och vårdhem redan gjort, be- 
handla Edra golv med H y d m ,  
den äldsta, främsta cellulosalac- c 

ken fik golv. 
En liter Hydrox tacker c:a 

15 ii 20 kvm. 

A B .  ALFORT & CRONWOLM STOCKHOLM- 
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DET GALLER. 
emtioårsfesten hör redan'det förgtolngna till, förbundet har blivit ett vackert minne . F rikare. Men det ä r  ett minne, dom förpliktar och manar till nya, friska tag. Det 

galler, kanske jnist m mer an någonsin, akt mot bakgrhden sv j,ubileet, som riktat 
aktualitetens strålkastare mot förbundet och dess .vittfamnande verksamhet, arbeta 
vidare, oförtrutet och oegennyttigt, på at t utvidga vår verksamhetmfar. Det gaYbr 
att gGra propaganda så som al,drig tillförne för f6rbmde:s strävanden, att med aindra 
ord ej låta j.ubileumsåret gå till ända utan att vi, var och ea i sin stad, kunna notera . 

nya framgångar: ökad medlemsnumerar, ökat antal kretsar, ökat intresse för vir sak; 
De indifferenta m'.åste vachais, de som tappat den ratta hågen, måste stimuleras, nya ' 
v ä & s d . ~ ~ r o p ~ ,  ra$onel~pqpagtndametoder komma till användning, erfarenheter, i ar- - 

bekt dryfbas. En höjod môdlemssiffra är  under nuv , a rde  Fiirhållanden ett livsvil~kor 
för fGrhundet och dess fortsatta verksamhet ! 

Framhal vad förbundet betytt för landets kvinnor ,under dika tidsskeden, hur det 
måttfullt och klart Kampat och alltjämt kämpar för an rattrisare stailnihg at kvinnor- - 
na i hemmet, samhället och på arbetsmarknaden! Låt .denna upplysning ock& nå 
ungdomm som ej sällan i t+nkl6s indifferens njuter frukterna av den ddre  gene- 
rationens mödosamma gärning! Påpeka för de unga,, &t det galler att upp- 
riitthålla och arbeta vidare på det vunna resultatet och göra det till levande . 
verklighet! Intresisera &ven miannen och låt dem förstå, att förbundet ej ar  någon - 
renodlad kvinhoorgainisation utan a t  t det all tid uppskattrsiit fönstiiende manliga med- ' 

lemmars shöd, att vi vilja arbeta m e d m h e n  f ö r fostei~hdet  mm .goda, m,ed 
dem i teori och tillämpning fullt likställda medborgare! I 

Glöm ej heller att påpeka, att förbundets politiska neutralitet ar  en värdefull till- ., 
gång, att  dess arbete alltid priiglats av en sund och.hgn saklighet, att det alltjämt . 

onit tröttligt slår vakt kriitg kvinnornas riittmatiga anspråk och befogade stravaiidepi,. . 
att det geno,m att gagna kvinnorna också är  samhallet till en god -hjälp! Sprid 1uahne-" 
dom om förbundets tieskrift Hertha! 

. . 

L%t jubileumsiiret för oss alla och en var i obrottslig solidaritet för ge- . - 
mensamma mal bli ett framgångens och de ljusa förhoppningarnas air! 

ä r  strömming i olika former en om- 
tyckt rätt. Nästa g&ng Ni har  n&gre. 
vanner hemma s& bjud dem p& 

. iittiksströmming - inlagd i FALU- 
ATTIKA - och Ni skall f& se  hur 
förtjusta de bli. 

u-Anra1 



N AR DELTAGARNA I F.-'B.-F:S 
årsmöte den 4 april samlades pä 

Jernkontoret i Stockholm, sågo sig de 
myndiga herrarna i olja därinne i den 
ståtliga sessionssalen omgivna av en 
betydligt större skara damer, an de 
vor0 vana vid från tidigare - tillfallen. 
Men så låg det också jubileum i luf- 
ten, och det givande årsmötet blev pä 
sitt satt  uvertyren till det ståtliga 
f estackord, vari f emt.io%rsminnet pä- 
följande dag mynnade ut  inom Stads- 
husets imponerande ram. Trettiotre 
kretsar voro f öretradda, nar f ör- 
bundsordföranden, fru Lizinka Dyrs- 
sen, i v m h j a r t a d e  ordalag halsade 
de närvarande välkomna. Förbundets 
"guldbröllopsfest" skulle, framhöll 
hon darvild bl. a. bli ej  blott en min- 
nets -och tacksamhetens utan ocksä 
en 'framtidens och hoppets fest. 

F r i n  kretsarna hade följande represen- 
tanter kommit tillstädes: Arvika: fru Gre- 
t a  Rogstadius; BOT&: fru Ester Lindén; 
Falköping: fru Tullie Koch, fröken Ruth 
Gustafsson; Gotlandskretsen: fru Gertrud 
Rodhe; Gävle: fruarna Anna Klingberg, 
Anna Berggren, Gerda Serrander; Göte- 
borg: fröknarna Thyra Kullgren, Emy 
Kullgren, Nanny Lindström, fruarna Ka- 
ren Nordenskjöld, Marta Leffler, Astri 
Levisson ; Halmstad: fru Ruth Hernqvist, 
fröknarna Anna Ljungberg, Signe Håkans- 
son, Ingeborg Mei je1 ; Hudiksvall : fröken 
Karin Olsson ; Hälsing borg : rektor Signe 
Wennberg, advokat Stina Peyron, fruarna 
Margit Froste, Hildur Brunnström, Astrid 
Gierow, Selma Högstedt-Olsson; Hari.nö- 
sand: fröken Emma Westerström; Jönkö- 
ping: fru Kerstin Bendz; Ka~lshona:  gre- 
vinnan Carola Wlachtmeister, fröknarna 
Signe Nelsson, Disa Skantze, fruarna Ast- 
rid Bergstrand, Anna-Lisa Lindgren,; Kad-  

stad: fruarna Gerda Hellberg, Elsa Lovén, 
fröken Edith Alirenlöf ; Kristianstad: f m- 
arna Elisabeth Sjövall, Astrid Feuk ; Lands- 
krona: fruarna Klara Torpson, Elisabeth 
Munck af Rosenschöld, Signe Bergvall ; 
Lainköping: fruarna Eva Hanzén, Margit 
Muscat; Lund: fruarna Carola Eklundh, 
Torborg Petrén; Malmö: dr Eva Smedberg, 
fruarna Edith Berggren, Ada Hultgren, 
Anna Nordenstedt, fröken Werna Callmer; 
MarZestad: fröken Gudrun Langenheim, fru 
Martha Bergenfeldt ; Mjölb y: fru Gertrud 
Wågman, fröken Anna Brizer ; Norrköping : 
fruarna Fanny Björkman, Elsa Alkman, 
Anna Bruno, Ester Lindberg, Gulli Måns- 
son, fröken Emelie Andersson ; Nyköping : 
fru Klara Gullstrand ; Skellef te&: f ru  Anna 
Gordon; Stockholm: fröknarna Elsa Ek- 
ström, Kerstin Fjetterström, Ellen Kleman, 
Greta Mueller, Hilda Selander, Sigrid U1- 
rich, advokat Marta Wikström, dr  .Anita 
Nathorst, fruarna Mary Granström, Karin 
Hjelrnqvist, Dorthe Hubner, Asta Hägg, 
Brita Johansson, Margareta von Konow, 
Mabel Ramsjö, Ruth Schurer von Wald- 
heim, Elisif Théel; Strang-ILas: fru Inga Ro- 
senqvist ; Sundsvall : f ru  Mela Strömberg, 
fröken Ingeborg Hedström; Svalöv: fruar- 
na Emy von Sydow, Gunhild Forslid; To- 
melilla: fru Ebba Bengtsson; Umeå: lektor 
Siri Hallström; Varberg: f ru  Karin Sundh; 
Växiö: d r  Ruth Grubb, fruarna Blenda Syl- 
van, Hedvig Lindvall; Ystad: fruarna Cla- 
ry  Schultz, Ebba Holme; Örebro: fruarna 
Elisabeth Karlsson, Vivi W arne. 

Samtliga styrelseledamöter i Stockholm 
voro närvarande, och ledamöterna för lands- 
orten återfinnas bland ombuden harovan, 
varjämte aven f ru  Stina Rodenstam, Hu- 
diksvall, var närvarande. 

De sedvanliga årsmötesf örhand- 
lingarna togo sedan sin början. Till 
mötesordf. utsågs fru Dyrssen och 
till v. ordf. rektor Th. Kullgren, Göte- 
borg, fru G. Rohde, Visby, och rektor 
S. Wennberg, Hälsingborg. Till mö- 
tessekr. valdes fröknarna I. von 

Tillgod 
. husmanskost hör 
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Plomgren och . K. pjetterström och 
till protokoll justerare fru E. Hanzén, 
Lkpg, och fru R. Schurer von Wa1.d- 
heim, Sthlm. . En valkommitté tillsat- 
tes for beredamde av styrelsevalet, och 
därmed hade man nått fram till den 
punkt i programmet, som heter krets- 
representanternas rapporter. De f or- 
made sig som vanligt till en intres- 
sant och levande bild av förbundets 
mångsidiga ferksamhet övei" hela 
landet. , 

. Decharge och ekonomiska 
fråsor. . . 

Sedan styrelsen beviljats ansvars- 
frihet, framlade kassaf öryaltaren; ad- 
vokat M. Stael von Holstein, den eko- 
nomiska planen f ör innevarande Ars 
verksamhet, vilken godkändes. Hon 
påpekade nödvändigheten ,av en ef- 
f ektiv propaganda och medlemsan- 
skaffning samt bildande av nya kret- 
sar som den mest framkomliga vägen 
till den någorlunda tryggade ekono- 
mi, förbundet efter vad planen utvi- 
sade, var i så-starkt behov av för att  
överhuvudtaget . kunna. f ortsatta sin 
verksamhet: . I 

. . 

Föredrag och diskussioner. 
Efter gemensam quick lunch p& 

Arsta - tiden var långt framskriden 
p% förmiddagen - samlades man 
åter kl. 2, under fröken Thyra Kull- 
grens presidium, for' a t t  höra under- 
visningsradet A. Thomson inleda dis- 
kussionen om "Atgärder motung- 
domsarbetslösheten'l.. . Tal. påpekade 
bl,. a. det skadliga i a t t  ungdomen 

medel. De talrika &hörarna, bland 
vilka man märkte kronprinsessan, 
mottogo anförandet med.st.ort intres- 
se: En livlig diskussion utspann sig, 
vari det bl. a. framkom önskem%l om- 
högre anslag till utbildningsanstalter ' 

-för a t t  dessa i sin tur skulle kunna ' 

omhändertaga de unga arbetslösa, 
inskränkt arbetstid, minskat elevan- 
tal i klasserna, framflyttad pen- 
sionsålder samt internationellt sam- 
arbete och slopande av tullmurarna. 
Inlägg gjordes av rektor M. Aspman, . 

dr  G. Pauli, fruarna A. Gierow och E. 
Sjövall, f r u  E.. Kj elsberg, Oslo, och f rö- 
ken 0. Oinola, Helsingfors, två av de 
skandinaviska gästerna, rektor N. 
Widerberg, rektor A. sorensen, fru- 
arna V. Schlyter-Jonsson, K. ' Fjäll- 
bäck-Holmgren, Håkansson, G. Tör- 
nell och Harms. 

Enskild överläggning mellan krets- 
representanterna vidtog, varefter . 

man kl. 8 samlades p& nytt, under 
fröken Signe Wennbergs presidium, 
d% aktuarien fru Hedvig Dernby in- 
ledde diskussion om "Gift kvinnas ' 

förvärvsarbete". I det sakliga och ' 

klart orienterande anförandet redo- 
gjordes för de motioner vid arets. 
riksdag, som avse en begränsning av . 
gift kvinnas rat t  till arbete. Sveriges 
k g  %lägger kvinnorna f örsör jnings- 
plikt, och staten har pålagt dem eko- 
nomiskt ansvar på samma sätt som 
männen,. men samtidigt vill man min- 
ska kvinnornas möjligheter at t  full- 
göra sina skyldigheter. I den efterföl- 
jande diskussionen betonaaes bl. 'a.; 
a t t  man ej kan gå'in för den s. k. be. 
hovsprincipen, at t  en ev. utredning 

vänjes vid kontantunderstöd och . skulle visa, a t t  de gifta förvärvsa~be~ 
framhöll som samhällets oavvisliga tande kvinnorna i statens tjänst 
plikt a t t  i främsta rummet ge de representera ett  s& försvinnande fä- ' 

unga utbildning och arbete och en- tal, a t t  deras utestängande -från ar- 
dast som en nödfallshtgard kontanta betet ej  nämnvärt ,skulle minska a.y- 

D R ' I C K  R A M L O S A  . -. I 
Sveriges förnämsta naturligt idkaliska vatten. . . 

Äkta endast med' vidstaende v?mrnärk; p4 etikettei. 



betslösheten, vilken 'e j avh jalpes ge- 
nom ett  nedrivande utan ett  positivt 
uppbyggande arbete.. I diskussionen 
deltogo advokaterna ' M. Stael von 

: Holstein och R. Stjernstedt, . fröken 
A. Thorstenson, fruarna A. Gierow,. 
C. Eklundh, fröknarna G. Bergström, 
B. Koersner. .Slutligen antogs enhal- 
ligt föl jande 
RESOLUTION: 
. 'Vid årets riksdag begäres i ett flertal 
motioner en utredning angående möjlighe- 
terna a t t  minska radande arbetslöshet 
'bland ungdomen. Särskilt hänvisas i dessa 
motioner p% begränsning-av den gifta kvin- 
nIuis ratt  a t t  innehava statstjänst såsom 
ett av de huvudsakliga medlen till minsk- 
ning .av ungdomsarbetslösheten. 

Fredrika-Bremer-Förbundet, samlat till 
årsmöte i Stockh.olm, april 1934, far  i den- 
na fråga göra följande.uttalande: 

Skulle verkligen riksdagen gå in för den 
tanken .att åstadkomma ökade arbetstillfal- 
len för ungdomen genom begränsning av 
andra samhallsmedborgares rätt  at t  inne- 
hava statstjänst, nhgot som i och för sig 
skulle strida mot grundlagens bud om för- 
tjänst och skicklighet som enda beford- 
ringsgrund. bör en dylik begränsning under 
inga förhållande enbart -drabba den gifta 
kvinnan. 

Detta skulle innebara en orättvisa gent- 
emot den gifta kvinnan, enär man godtyck- 
ligt betraktade henne shom försörjd av sin 
man, med förb%eende av a t t  andra kate- 
gorier av  samhallsmedborgare kunna hava 
annan försörjning utöver den av sitt eget 
arbete, t. ex. .avkastning av förmögenhet. 

Det skulle vidare vara inkonsekvent. enar 
def strider mot den allmänna principen i 
svensk lag. a t t  varje medborgare är skyldig 
a t t  efter basta förmåga försorja sig själv 

. samt gift medborgare, g a n  som kvinna, ef- 
ter bästa förmåga sin familj. 

Det skulle slutligen komma att visa sig 
ineffektivt. enär man varken lär kunna el- 
ler. vilja hindra. den gifta kvjnnan att, ef- 
ter' avgilng ur statstjänsten eller med be- 
gränsning av denshma,  konkurrera om 
arbetst;llfallena vare sig genom arbete i 
hemmet eller genom at t  agna sig å t  annat 
förvärvsarbete. 

Förbundet får därför k ra f t i e  havda a t t  

bör bibehållas vid de rättigheter, behörig- 
hetslagen givit henne." 

inledde torsdagens mötesförhand- 
lingar under fru Gertrud Rodhes ord- 
f örandeskap. Dessförinnan blev emel- 
lertid fröken Sigrid Ulrich, sjuk- 
v%rdskommitténs avgllende ordf öran- 
de, förerniil f ör en varm hyllning f r h  
sjuksköterskorna i fökbundets byrb  
er. Den framfördes genom förest. 
för sjuksköterskebyrån i Stockholm, 
fröken Greta Mueller, vilken tolkade 
kårens stora tacksamhet och över- 
räckte en ståtlig bukett blommor. 

Valet utföll salunda : 
Till förbundsordförande omvaldes fru Li- 

zinka Dyrssen, och till ordinarie ledamöter 
för Stockholm advokat M. Staël von Ho!- 
stein och fru G. Törnell. Till ordinarie sty- 
relseledamöter för landsorten Atervaldes 
rektor Th. Kullgren, Göteborg och fru Stina 
Rodenstam, Hudiksvall, samt nyvaldes efter 
fru Anna Björk. Gävle. som undanbett sig 
återval, f örutvarande supplenaten fru Maja 
Lundgren, Varberg. Till styrelsesupplean- 
ter - för Stockholm omvaldes fruarna K. 
Fjällbäck-Holmgren och Ebba Odhner samt 
efter fru Maja Strandberg, som avflyttat, 
aktuarien Hedvig Dernby. Följande under 
omval stående . styrelsesuppleanter för 
landsorten omvaldes: fru Torborg Petrén, 
Lund och fröken Gudrun Langenheim, Na- 
riestad, samt nyvaldes efter rektor Marta 
Grönvall. Orebm. och fru Eva af Geijer- 
stam, Karlskrona. vilka undanbett sig om- 
val samt p% den lediga suppleantsplatsen 
fru Kerstin Bendz, Jönköping, grevinnan 
Carola Wachtweister. Karlskrona samt fru 
Inga Rosenqvist, Strängnäs. Revisorer med 
suppleanter samt ledamö'erna i kommittén 
f ör lagf rAgor och i Hertha s r e d a  tionskom- 
mitté omvaldes. 

Man beslöt, a t t  nästa årsmöte skul- 
le hållas i ~s tersund dagarna nar- 
mast efter den 15 juni. 

Rektor Signe Wennberg, Halsing- 
borg, höll sedan -förmiddagens före- 
drag om "Kvinnors representation i 
kommunala styrelser och nämnder". 

Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor; yrkesarbetande dame'r studeranrie 
"nedom, si8 vfiirsnrjandt- fruar - kort sa@ damer som ha anledning vara syn- 
nerligen välklädda utan att ha varken tid eller rad'att låta klädfragan dominera. 
Ajeiier Krair* har satt som sitt mal att stå till speciellt denna kundkrets tjänst: 

Vackra, *erconliga. välsydda kläder till rimliga priser 
individuellt ritade utan det oproportionrllt fördyrande 
beroendet av franska och andra utländska modeller. 

Stureplan 2,1111. Tel. 6251 53. 
K R A K A  

Maj Elfvik 



Från jest,& i Blä hallen : Nsa'~;wtu ruiierb : de k'uug~qiu y tist~'r~tu y7rtw.8ss~ti 
Ingeborg, luronprinsessan Louise, prins Carl. Raden bakom fr .  v. frk. Signe 
Bergman, mrs Corbett Ashby, firncarna Sandlee., Hansson, Törnell, hov frk. 
Reuterswärd. 

A HAR EFTERAT VAGAR MAN 
S:ltan a t t  f örhäva sig upprepa de 
utomsthende referenternas omdöme 
.om F.-B.-F:s femtioårsfest: den blev 
strhlande och i allo värdig det 'stora 
minnet. 

~ j a r r o r ~ e l n ' i  Bl% hallen brusar un- 
der Oskar Lindbergs förfarna han- 
der; sorlet frAn en festklädd, tusen- 
hövdad skara faller och stiger. Y& 
den breda trappan ar  "sockerbiten" 
installerad, i -et t  av fönstren en trap- 
pa upp skymtar h r  Jerrings silhuett. 

Det synnerligen intresseväckande och, 
givande anförandet, som till vissa de- 
lar Aterfinnes p% annat ställe i iiletta 
nummer, gav anledning till &n livlig 
diskussion, i vilken olika synpunkter 
och erfarenheter beträf f ande kvin- 
nornas kommunala insatser framla- 
des av dr  R. Grubb, fruarna'G. Hell- 
berg, R. Hernqvist, arkitekt S. La- 
gerborg-stenim, Helsingfors, fru T. 
Petrén, fröken S. Nelson, fruarna G. 
Toknell, E. Theel, E. Alkman m. fl. 

. . 

Klockan närmar sig, Atta, tomdigen. 
den 5 april 1934. Man väntar p& de 
kungliga gästerna, kronprinsessan . 
och prinsparet Carl, sedan kan spe- 
let. börja, det sthtliga f estsp.elj som 
skulle markera Fredrika-Bremer-För- 
bundets femtiohriga tillvaro. Och det 
bör j ar, I närvaro av regeringsrepre- 
sentanter,. .statsrhden. Sandler och 
Möller . 'med ' fruar, . statsriidinnan 
Hansson, ,av f öreträdare för statens 
verk, stadens .främste .representant 
stadsf ullmaktiges ' .ordf örande h r  
Tengdahl, inb judria representanter 
för utländska kvinnoorganisationer, ' 

kända anleten frhn den svenska kvin- 
norörelsen under %r av växlande med- 
och motg%ng frhn Stockholm och he- . 

la landet. och en stor skara ungdom, 
som inbjudits; . 

Podiet bestiges av förbundets ståt- 
liga ordförande. Fru Dyrssen : hiiller 
ett  varmh jartat h4Js~ing.stal; hon 
riktar ett. tack till "de&yraride män- 
nen, i vart  land,. som.. vidsynt. hjälpt 
oss kvinnor framip# och..vänder sig till 

. ." 
b . .  

PORLA. BORDSVATTEN' 
..:.:: ' . 

. drickes numera av alla finsmakare .. . 

.. - 
.Hovlrverantör. PORLA. BRUNNS AKTIEBOLAG, PORLA, ,, , 

r, . . . 
. . .  . 
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ungdomen med en önskan, at t  den 
hårda vind, som nu' blaser genom ti- 
,den, mhtte vara viirens storm, som 
blåser in sommail med värme och ljus 
över jorden. 

Anita Nathorsts djupt inspirerade 
jubileumskantat står därnäst pä pro- 
grammet. Vid flygeln sitter kompo- 
sitoren själv, tonsättaren Oskar Lind- 
berg, damkören "Sången", bestående 
av f. d. elever. vid Högre lärarinnese- 
minariet och Normalskolan svara un- 
der fröken -Lindel@ ledning och med 
fru Kerstin Lindberg-Torlind som so- 
list' för så'ngen. 

. ' Vi. ha gAtt $ilse. i:hArda- Ar. 
. .,V%gar vi ana en mjukare var, 

räcka varandra händerna 
tvärs över haven och länderna? 

SAngen har hunnit förtona, och 
f örbundets ena v. ordförande, rektor 
Thyra Kullgren, stAr i talarstolen. 
Hon ger på sitt lugna och h p a t i s k a  
satt en klar och orienterande tillba- 
kablick p% jubilarens arbetsfyllda 
halviekel och f ramhåller. särskilt, a t t  
f örbundets f ramgångsrika verksam- 
het i främsta rummet berott p& dem 
som stått och st% i spetsen för' orga- 
nisationen. Radiolyssnarna böra vid. 
detta laget sannerligen ej  sväva i tvi. 
velsmål om' vad förbundet gjort och 
gör ! 

E n  vitklädd, högrest gestalt blir 
synlig. Det a r  hovsangerskan Julia 
Claussen, som till Martha af Klint- 
bergs ackompanj'emang med sin sed- 
vanliga brio sjunger några nummer. 
Gounods La Reine de Saba'och Sjö- 
grens Jeg ser for mit öje och Jeg gi- 
ver mit digt til vAren klingar magni- 
fikt ut. över den ståtliga salen. Och 
därmed har turen kommit till kval-' 
lens högtidst~alare. Kanske 'delvis för 
att"p&ngtera,' att FBF ä r  en sam- 
manslutning för kvinnor o c h m%n, 

a r  vederbörande en man. Med hän- 
syn till ämnesvalet "Kvinnorna och 
medborgarrätten'' kunde någon mera 
boren expert an landshövding Allan 
Rodhe, förutvarande chef för U. D :s 
lagbyrå, e j  ha uppletats. Hans sakli- 
'ga, med väl avvägd humor laddade 
tal, hhlles med verve och esprit, han 
ger en liten historik över kvinnans 
status i samhället 'alltifrån den ös- 
terländska tid, då kvinnan* var man- 
nens egendom liksom hans oxe och 
åsna. Tal. citerar Medeas alltjämt 
moderna klagan, landskapslagar och 
näringsstadgeparagraf er. Och yttrar 
bl. a. följande: - 

"Vi (man), som i kvinnornas fri- 
görelse och därmed följande ratt  och 
möjlighet till utbildning och sjalvför- 
sörjning icke se någon fara vare sig 
för kvinnorna s j älva eller f ör hem- 
men, vi halsa kvinnorna såsom goda 
kamrater i samhallsarbetet, överty- 
gade om at t  kvinnornas insats sar- 
skilt på det sociala omr%det och i ar- 
betet för freden skall gagna samhal- 
let. Vi möta kvinnorna på de olika 
arbetsområdena utan någon rädsla 
at t  de skola tränga undan oss, dar vi 
genom våra anlag och vår laggning 
passa bättre eller dar vi genom vår 
egen förmåga kunna hålla oss kvar." 

Nar landshövdingen slutat sitt tal, 
vidtager en passus, som ej' står angi- 
ven på programmet. Overståthällare 
Nothin förkunnar, a t t  FBF :s sekre-. 
terare fröken Ida von Plomgren och 
dess byråföresthndarinna fröken Axi- 
anne Thorstenson av K. Maj :t tillde- 
lats Illis quorum i guld Attonde stor- 
leken. De båda glatt överraskade da- 
merna stiga fram för a t t  ur  kronprin- 
sessans hand mottaga sina utmar- 
kelser. Publikens applåder äro be- 
släktade med jubel. Man tycker tyd- 
ligen at t  beteckningen "At dem, som 

- P genom sitt arbete gjort sig därav f ör- 

y a  teljii - @dar, Blusar, - .--- . 

Inga A h l f o r d  . 

Storgatan l?, Stockholm. 
Tel; 60.90 64. . Förstklassigt  ~Pförawde. Haiimana priser: 



... . . .  . . .  
tj&te9' .på ett allde: 
les särskilt: satt har 
har "sin reella mot- 
&arighet8 ! 
F ' Och s å  kommer 
turen 'till de utland- 
&a representanter- 
na, som ha .att fram- 
föra sink respekti- 
v i  .f öreningars val- 
gångshgkningar till. 
en' femtioarig kolle- 
ga: Mrs M. Corbett ' 
Ashby, . intagande 
och charnief ull, f ör 
.Internationella röst- I raden av gasteq- fr.  v.: statsrådet o. stats- 
r3iktsalliansens ta- q-&dinna?z Möller, f rk.  Signe Bergman,. m/rs 

lanj. d r  Ingegard Corbett Aslzbjy samt utrikesm. o,  fru Sandler, 

P%lme, nyligen Uppstigen från sjuk- Som ,en liten parentes förtj'anar 
bädden, ..består ett  verkligt kraft- namnas, a t t  de omkr6 trettio herrar- 
prov, nar hon det oaktat i ett  valfun- na, som svarade mot de bortåt 1,200 
net anförande frambar I. C. W :s och damerna bemöttes med all den cheva- 
Lady , . .Ab~deens halsning, f ru  Dag- lereska omtanke, de- någonsin kunnat 
mar Nielsen, danskt gemytlig, talar,. begara: 'alla kviniiliffg ta1are"'begag- 
å Danske Kvindesamfunds vagnar, nade,. sig av a ardningsf öl j den ,-"mina 
och fru Bodil Begtrup, en charmeran-i herrar och damer"; . . ' 

de ung dam, kommep med halsning Kören sjunger Tarnernes. &ng av 
från Danske Kvinders Nationalraad.. Aug, S ö m m a n  och De sjungande 1ö- 
Fyra sympatiska finska. damer göra". ' ven av 'Oskar Lindbe~g,.och. därmed 
les horiheufs : f ru  minister Erich för' . a r  festavsnittet i Bl& hallen. till anda. 
Finsk :. kvinnof örening ' och F i n s k a  ' .  

** -. ' ,  I . . . . 

kvinnors nätionalförbund, f fu  von Kvällens glahkfhla ëfhg utspela- 
Betzen-östman . för Kvinnosaksför- -des. i Gyllene. salen, v@s 'festligt du- 
bundet - Unioneh, fröken Olga Qinola , kade. bord .bortå't fyrahundra, av gas- 
för Finska Kvinnoförbundet och ar- terna nalkades till tonerna avlfjarr-  
kitekt Signe Lagerborg-Stenius för ; orgelns utgångsmarsch. Ordfokanden 
Finlands svenska kvinnoförbund, v förde - kronprinsessán, som vid sin 

Till. -slut. framför f ru  Betzy Kj  els- and'ra sida. ,hade - statsrådet Möller, 
berg rfied::sin ofo-~-anneliga friskhet . vilken höjde sitt .glas- bch 'tackade för 
en halsning från'  andra sidan Kölen, den strålande festen. Till detta tack 
närmare bestämt från Norske Kvin- ' flätade han aven en hugnesam dekla- 
ders nationalråd, Norsk Kvindesag- ration av sin inställning till kvinno- 
forening och Landskvindestemme- saken och framhöll bl. a., a t t  ett  lands 
retsforening.. hållning till d,ensarnma a r  en god varT 

D& koinma med - di komma till fest . ' l .  .. . ' . 
e . . - postsparbankens presentkort, 'den #;alltid lampli'ga 'presentehr . finns till i . . 

salu. h närmaste postanstalt och'kan köpas till det belopp, .Ni själv önskar. . 
e 



dematare ph landets civilisation. Man 
hoppades . allmänt, a t t  han därvid 
g.jorde sig till tolk för hela den övriga 
regeringen . . . 

Hyllningarna f ör f örbundet fort- 
satte under bankettens gång, då hals- 
ningar framfördes av institutioner, 
som stå jubilaren nara eller vuxit upp 
i dess hagn. Fröken Signe Laurell 
framförde shlunda en halsning fr&n 
stipendienamnden genom dess ordf. 
fru Ebba von Eckermann, som av 
sjukdom var förhindrad deltaga, frö- 
ken -Elsa Dyrssen talade % Rimforsas 
vagnar, fru Fanny Björkman fram- 
förde kretsarnas tack, syster Elisa- 
bet Lind sjuksköterskekårens, fröken 
Anna Abergsson bragte en halsning 

. f rån Svenska kvinnornas nationalf orb. 
och fröken Ingeborg Walin' frAn De 
kvinnliga k%rsarnmanslu tningarnas 
centralrhd, medan rektor Gertie Sö- 

derberg f örde Akademiskt bildade 
kvinnors förenings talan. .De Svenska 
husmodersföreningarnas riksförbund 
bragte sin hyllning genom f ru  Martha 
Silfverhjelm och fröken Edit Ahren- 
löf från Karlstad framförde med brio 
en versifierad hyllning till femtio- 
Aringen, "kvinnorörelsens Ansgar". 
För alla dessa storartade hyllningar 
liksom f ör de telegrafiska halsning- 
arna, som sedan upplästes av sekre- 
teraren och vilka liksom talen vack- 
te  livlig anklang, st%r förbundet i 
stor tacksamhet.. 

Nar man hunnit till det sista num- 
- ret i telegramskörden hade redan en 
blek gryning kunnat skönjas över 
Riddarholmsf jarden, och man hade 
lagt bakom sig et t  par timmar av den 
6 april, dagen efter den för alla tider 
framht of örgatliga jubileumsdagen ! 

M. V. K-W. 

- Från festbanketten i Gyllene salen. 

Ernst Wallias A 
Vasagatan 48. Stockholm Tel. 109858. 

Bouppteckningar, ~ootrednin~nr,  ~ns tv i s t er ;  
Tegtamenten, Bo- -och itktenskapa~kilnader, 
Upps; av köpehandlingar, Bolagsbildning m.m. 
Förfriigningar besvaras omgiende. 

Agnegatan S I ,  S t o c k h o l m. 
Tel. 53 12 49, 50 77 82. 

A . R B E T E N  I T E N N :  
Konstindustriella artiklar, lamp- 
liga som . hedersgavor och 
sportpris.. - Glassformar, maro 
sipanformar, patentkork m. m. 
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Att göra 'ett klokt bruk av frihe- 

MAL O& II gäster . utta- ten der ä, inflytande. ofta svarare Kvinnorörelsen än at t  handla stär un- . 

MEDEL. II la sig om för näGarande ansikte mot ' ansikte 
kvin720saken. med världskrisen, då männen mist 

tron på sig s jalva och sin' f ömåga 

v AD SYNEiS 'ER JUST NU VARA 
kvinnosakens viktigaste :.uppgift, 

och vilken väg ar  enligt E r  uppfatt- 
ning mest framkomlig, vilket medel 
det' mest effektiva för a t t  n& värt 
må13 Frågan är  i sanning ej latt at! 
besvara, men vi ha i alla fall riktat 
den till nagra av de utländska gäster, 
som bidro,go -att sprida glans över för- 
bundets fest. De tillfragade ha fram- 
lagt sina synpunkter i ungefar föl- 
jande ordalag: * 

Mm Margeryl Corbett Ashby: 
Kvinnorörelsens viktigaste uppgift 

.fvr narmrande ar att hålla vid liv 
U tron på individens betydelse. 

E. C. .................... 100:- 
G. Adelborg ............ 10: - 
KmlskronuJcretsen ...... 400: - 
M.-Aspman ............. 100:- 
K. I4'iderström .......... 900 : - 
Jönköpingslcretsen ...... 53 : - 
Ystadkretsen ............ d00 : - 
Lundakretsen ......... . G25 : - 
Nyköpingshetsen ...... 65 : - 
Fru W .  Rossander ...... 100 : - . 
Fru V .  Roth .......... 5: - 

a t t  övervinna svårigheterna. Därför 
synes mig kvin~orörelsens förnämsta . 

och viktigaste uppgift just nu vara 
at t  hålla vid liv tron på individens .be- 
tydelse och därvid också betänka, a t t  
samhällets mission är  a t t  skänka in- 
.dividen välfärd, säkerhet och lycka. 

Vi .måste arbeta såväl nationellt. . - 
som internationellt f ör våra mänskli- 
ga rättigheter, för frihet -a t t  tanka, 
tala och arbeta. Endast som fria va- - 

relser kunna vi tjäna slaktet. Men 
darvid måste vi skapa vår egen sand- 

'punkt och inställning, . .  ej acceptera 
männens. . 

Fru Betzy Kjelsberg : solidaritaet 
är a och o! 

Först och främst gäller det a t t  
sprida ökad upplysning om våra rat- 
tigheter, på -'det 'att vi också mhtte 
begagna oss av dem. Vi böra t. ex. ej 
försumma att  interpellera kandi- 
dater vid valtillfallen efter engelskt 
mönster, med andra ord utforska de- 
ras vallöften, .innan vi ge dem våra 
röster. Att söka komma in i 'de trang- 
re  politiska kretsaha, 'där' de viktiga 

,, Hudiksvallskretsen ...... I b0 : - fragorna f å' sin f örsta grundläggande 
Y, KarhkdSkretsen 1,900 : - utformning, ä r  givetvis att  anbefalla, .. Bo~åskretsen ........... 150 . - 

Visbykretsen 50 - om det' också kan vara svårt a t t  dar- ,, ............. . ........ ,, Skellef teåkretseiz 50 - vid finna rätta tillvagag%ngssattet .. Unreåkretsen .......... 151 : - f ör kvinnorna. 
Mjölbyhetsen 54: - ,, .......... 

,, . Kvinnl. Kontoristfö~.en. . 100: - Att vi aven måste iniikta oss på - 
, H&i72gbo~sh-retsen .... 400 : - ett  rationellt samarbete med männen .. Varbergskretsen ........ 400: - p& den internationella fronten ar hett 

Summ kr. 5,31~: - naturligt. Vi ha därvid som i alla 
utgar sammnlagda beloppet kr. andra avseenden a t t  söka göra vårt 

bästa. 8,758 : -. 
~~IIII~II~II!IIIIIIIIIIII~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~~~~~IIIIIIIIII~~~~~IIIIIIII~II~~~~~IIIIIIII~II~~~~~IIIIIIIIIIII~~~~~~~~~~ 

för vdrd av allehanda invärtes sjukdomar, sdsom. Salts]öbddens Sana'torlum hjärhjukdomar, matsmältningsorganens 0, &naes- 

och Badanstalf omsättningens sjukdomar, reumatiska och nervösa ' 
åkommor, samt för konvalescentvård. 

En halv timmes resk frdn Stoc~holm . . 

SOMMAR- 0C.f VINTERKURANSTAL T Prospekt och detauerade prisuppgifter pd begaran.' 

Overläkare och verkst. dir.: Doktor Karl Frumerle. Post- och Jelegr.-adfess SA NA TORE T '  
~el jenslon i prislägen f r in  10 kr. pr person och dag, vari inbe- ' SA L TS'oBAm Te'*; Namnanrop 
gripes kostnader för rum, mat, all betjäning samt läkarevdrd. Saf l t t  f 0 f i e  f. 



&n framkomliga vägen för kiin- 
nosaken nu som alltid heter enligt 
mitt förmenande s o l i d a r i t e t. 
'Ty solidariteten ar  a och o! . 
. . 

Fru. Dagmar Nielsen : &dast ge- 
' . nom att bras sin pdlitiska med- 

, bor.garratt knimma kvinnorna g5ra 
sig gällande. 

' 

Vad som för närvarande tycks mig 
vara viktigast för kvinnosaken ar  en 
'fast och ' obrottslig sammanhällning 
mellan kvinnor, som trots diverge- 
rande politiska, litterära,. religiösa 
och..andra åsikter dock ar  eniga om 
a t t  kräva och kämpa för "kvinnans 
fulla likställighet med mannen i f a- 
milj, samhälle och stat". 
. Men jag tror a t t  kvinnorna endast 
.genom at t  fulltaligt ansluta sig till 
de politiska partierna och bruka sin 
politiska' medborgarrätt inom partiet 
kunna göra sig gällande. Om kvin- 
norna. s j älva ville, kund.e de j u, efter- 
som de utgöra majoriteten, i verklig- 
heten bli de styrande! ! 

Cand. polit. fru Bo.dil Begtrup: 
Det Gr nödvainidigt att få ungdo- 
men med,,eljest blir kvinnosaken 
en kdoss på lerfater. 

Viktigast ar: det a t t  bevara ratten 
till avlönat arbete överallt i sam~hället, 
balde för gifta och ogifta kvinnor, ty 
därpå beror d e ~ s  andliga frihet. Det 
a r  också nödvändigt at t  f å  ungdomen 
med,. eljest blir kvinnosaken en koloss 
gå lerfötter. Vägen, som 'skall f öljas, 
ar:  a t t  f å  alla medborgare a t t  första, 
a t t  den nordiska kulturens sars-kilda 
styrka och form just sammanhänger 
med samarbetet mellan likställda man 
och kvinnor. 

' ' Arkitekt Signe Lagerborg-ste- 
" nilus: Måtte aven de unga, de som 

fått allt till skanlus, vakna till med- 
vetande om sitt ansvar. 

Att st% vakna p% vakt kring vara 
. redan intagna positioner, det synes 
mig vara stundens klara uppgift. 

Det mal, vi nu uppnatt, ar  icke och 
har aldrig varit s j alvandamhl utan 
medel. Frihet för a t t  kunna verka 
fritt, a t t  ha rättigheter - men med 
motsvarande skyldigheter. Fran de 
intagna positionerna går, tror jag 
darf ör, ej e n enda bred vag f ramät 
utan tusende sm% stigar, som leda ut 
till samhällets vida arbetsfält. Det 
galler för oss a t t  söka upp de rätta 
och a t t  vandra dem fram under stan- 
digt, målmedvetet, dugligt arbete. Vi 
skola m. a. o. göra oss hemmastadda 
i samhallsarbetet, vi skola göra vär 
egen kvinnliga egenart gällande till 
gemensamt gagn. 

Måtte aven de unga, de, som fäkt 
allt till skanks, vakna till medvetande 
om sitt ansvar, om a t t  det a r  k v i n- 
n o r n a s egeii s a k a t t  uppbyg- 
ga och försvara det som den forna 
k v i n n o s a k e n  vunnit! 

Vd av funktiamarer horn  fik- 
bundsst yr elsen samt f ~rvalt - 
ningsubkottet, ' 

Vid förbundsstyrelsens samman- 
träde den 6 april företogs val av 
funktionärer inom styrelsen, varvid 
till vice ordförande utsågs doktor Ka- 
rolina Widerström, Stockholm, och 
fröken Thyra Kullgren, Göteborg, till 
kassaförvaltare advokat Mathilda 
Staël von Holstein och till sekretera- 
re fröken Ida von Plomgren; 

Vidare valdes förvaltningsutskott 
och utsågs till medlemmar härav rek- 
tor Maria Aspman, fröknarna Eva 
Fröberg, Ida von Plomgren, advokat 
Mathilda Staël von Holstein, fröken 
Axianne Thorstenson, fru Gertyud 
Törnell och doktor Kailolina Wider- 
ström samt 'till 'suppleanter aktuarie . 
Hedvig Dernby, fröken KerstinTjet- 
terström, fru Karin Fjällbäck-Holm- 

L 

rengöras och sommarförva- 
ras med biista resultat hos ' 

. . IFreys IExpress A.-B. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O .Tel. Namnsinrop. d 



behöver . . - .  - oss!(( 
. ' TT: I EN SYNNE~RLIGEN . BE- 

.Agr$nsad artikel f örsök. ..få ,f ram 
huyudpunkterna i det .föredrag, som 
undertecknad höll .vid årsmötet i 
St~ckholm, a r  e j  s&latt, .men jag vill 

. göra försöket. J a g  ..betitlade mitt fo- 
redrag "Om kvinnors representation i 
kommuna1:a styrelser och nämnder", 
och mi-n avsi.kt med detsamma var a t t  
.rikta kvinnornas' uppmärksamhet på 
några- mis.sföirhållanden samt väcka 
intresset for .att försöka .råda bot på 
$em; så-a- en bättre tingens ordning 
kunde inträda.. ' , 

. . .  . .  

. Den utredning, korn jag lade' #till 
.grund .för mitt föredrag .omfattade 
dels-förhållandena på Malmöhus lans 
landsbygd, dels förhåll.andena i . l5 av 
Syeriges stader, däribland - Göteborg, 
Malmö, ' Norrköping, Hälsingborg, 
Gävle. Ett 'par siffror u r  denna sista 
undersökning, kunde kanske vara be- 
lysande. . I hälsovårdsnami~derna i 
dessa 15 stad.er sitta 5 kv. ledamöter,, 

. 7 'suppl. ; .i byggnadsnämnderna 1: kv. 
sup-pl. ; .i biblioteksstyrelser 4 led,, 1 
suppl.. ; i lönenämnder 2 led:; i arbets- 
förmedlingar 10. led;, 5 suppl. ; i nyk- 
terhetsnämnder 15 led., 13 suppl.; i 
folkskolestyrelser I9* led., 9 suppl. 
Jag undantar. med avsikt de ' två 
nämnder, dar lagen påbjuder kvinnor. 
. Nar kvhriorna fingo den fulla 
medborgarrätten, .d. v. S. ratt  till full 
delaktighet i samhällets styrelse, bor- 

,g~en ,  fru Ebba Oldhner, doktor Gulti 
Pauli, advokat Ruth St.jernstedt och 
rektor Anna Sörensen. 

. . 

de ju' e n  given följd härav ha h iv i t  
e t t  livligare deltagande av kqinn0.r. i 
.samhallsarbetet. 'Vid genombrottet 
var visserligen offerviljan s tofå .  b% 
da hållen, men utvecklingen'har visat 
.en tillbakagång i .representationen, 
som;%r beklämmande. Jag  har  sökt 
orsakerna' dels i mannens motvilja 
'.mot a t t  slappa fram kvinnorna, och . 

dels i kvinnornas egen okunnighet och 
räddhåga. 'M%nga kvinnor kastades 
vid genombrottet in i samhallsarbet6t 
oerfarna, okunniga och otränade för 
sådant 'arbete. Med den starka själv- 
kritik och brist på s jalvf örtroende; - 

som' ar"tj7piskt för kvinnan, blev bör- ' 

dan för tung för många. Den'vag vi 
den gången. 'm%ste gå, var felaktig. 
Men det: var en övergångstid och en 
niidvandig övergångstid. Den vag vi 
nu :skola-g% a r  en annan och bättre. 
;Den' går  inifrån och .utåt. Kunskap, 
träning f ör st, sedan samhallsarbete. 

Redan, i skolan bör arbetet >börja. 
Den moderna fostran för ungdomen , 
i kontakt med. samhället på ett  'annat 
satt an. förr. Intresset f ör politiska 
ting är, som vi veta, ganska stort: hos 
de unga. Det galler a t t  t a  vara på 
det intresset och leda det in p% ratta 
vägar. Jag  ,menar naturligtvls e j  
härmed politiska vägar, utan jag me: 
nar, a t t  man kan' rikta in det intres: 

. . 
välsorterat lager ab alla slags Snör-. 

: makerier, såsom Band, Snören, Tofsar, . 
' 

Fransar, Belysningsarmatur m; m., m:. m. . 

. UTSTALLNING och ' '  BUTIK - 
Klarabergsgatan 12, - S t o c k h o l ni. . 

Telefon: .~i 96 5~6 och r I 37 96. 
d .  . . . . - I: 
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. .qeD p% so:ciala ting, barnavhd, fattig- kunde vara yrkesbilder, glimtar frAn 
:.t; -.. . varii, sjukvhrd samt låta flickorna socialt arbete o. dyl. Pressens makt 

., :komma i , direkt kontakt med sam- a r  stor och skulle kunna göra mycket 
."ih@lslivet. Jag har sett med vilket gott. 
::.ht?esse våra flickor varje år ta  emot - Arbetet för att  f% in kvinnor i kom- 

,.a;';::  upplysningsb by råns" sociala ' före- munala styrelser och nämnder Hlig- 
'.:c+ sa;.r 'dTág- :och vilka impulser de kan ge, ger ju framförallt dem, som äro med 
.<' .. v=.-. : .-? kan.ske . ett helt livs inriktning. i väljande församlingar. Men' man .. - - - . De ,vägar,- som man kan g% för at t  bör i de politiska organisationerna - ::e 
*7?$'. -- , &~~z~.:.~vacka-och intressera den vuxna kvin- samt aven i F.-B.-F.-kretsarna ha 

nan, äro många. Jag har under de ögonen öppna för nar nAgon förand- 
senare fem Aren vid varje tillfälle för- ' rinn i en styrelse skall aga rum och 
sökt intressera F.-B.-~.Ikretsarna för 
at t  bilda diskussionsklubbar eller stu- 
diecirklar, för a t t  ge sina medlem- 
mar kunskap och intresse-för sin stad 
genom- att  ordna besök vid kommu- 
nala. institutioner m:m. En diskussi- 
onsklubb, som arbetar p% allvar, ge- 
diget och miilmedvetet, bör kunna 
vara en god förmedlare av sarnhalls- 
intressen och kunskap. På samma 
gång fyller den ännu ett ändamål, 
den för samman människor ur olika 
yrken till arbete kring ett gemensamt 

. mål. Andra vägar äro föredrag och 
kurser i samhällskunskap. 

. En kunskapsspridande och, %sikts- 
bildande kraft, som skulle kunna an- 
vändas i kvinnornas tjänst, ä r  pres- 
sen. Nar man ser i v%ra många 
-vecko-tidskrifter och liknande, ja, 
aven i vara större dagliga tidningars 
söndagsbilagor, f inner man, att  de 
flesta artiklar, som beröra kvinnan, 
handla om henne som hush%lls- eller 

, 'hemkvinna, som modekvinna, som 
lyxkvinna, mera sällan som samhalls- 
kvinna, d. v. s. för samhället arbe- 
tande kvinna. När skall pressens rep- 
resentanter först%, at t  tiden a r  mo- 
gen för en andring? - Hur länge skola 
vi vänta ? ' Ungdomspressens ledare 
borde intresseras för att  i de ungas 
tidningar f% in artiklar, som helt na- 
iprligt gav ungdomen bilden av kvin- 
nan i arbete för sitt samhälle. Det 

dH göra sina framstötar; Man ' bör 
vid sina förslag se noga till a t t  rätt  
person kommer på ratt  plats samt 
undvika at t  samla för m h g a  uppdrag 
på en eller ett par händer. Dela upp 
bördan, sa blir den ej  så tung! 

Med tanke p% höstens kommande 
val böra vi på allvar och i god tid 
börja arbeta för dessa. Själv har jag 
alltid hyllat principen, att man och 
kvinnor böra gemensamt gå fram vid 
valen, och jag tror, a t t  det a r  lyck- 
ligast, om s% kan ske, men vi boya 
hålla på vår ratt att bli represente- 
rade. I mitt föredrag tog jag mig fri- 
heten föreslå, a t t  .i Herthas juni- ooh 
sept.-häften skulle agnas plats å t  pro- 
paganda för dessa ting. Den propa- 
ganda jag menar galler ej  s% mycket 
själva valdeltagandet, ty den medbor- 
garplikten brukar kvinnorna e j  svi- 
ka, utan fastmer at t  väcka kvinnor- 
nas intresse för att försöka f å  kvin- 
nor placerade p% valbar plats. Jag 
pläderar ännu en gHng för detta mitt 
f örslag ang. Hertha. 

Nar kvinnor offra sig i krävande 
samhallsarbete böra de kanna sina 
medsystrars förtroende och stöd. 
Ing-n kan vänta några storverk, det 
a r  endast det gedigna, plikttrogna, 
rattrgdiga arbetet vi kräva. Och vi 
veta, att  kvinnorna utföra det. Ofta 
arbeta de i all tysthet utan stora ord 
och later men i en orubblig förviss- 

Mattor - Möbeltyg - Gudiner - m. n. 
: Renoveringar utföras omsorgsfullt. . ' 

Skolor för utbildande av vävlararinnor 
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GIFT. KV1NN.A - 

I STATST JANST. 
TTACKEN MOT DE GIFTA 

Astatsanst$lldda kvinnorná, sådan 
den i %r tog sig uttryck i riksdags- 
motioners mångfald, kombinerad med 
bisysslesyst.e.met, har nu tratt  in i en 
ny fas. Andra .kammarens f jarde till- 
fälliga utskott har enhälligt föf4sla- 
git "utredning rörande möjligheterna 
a t t  genom en ändamålsenligare för- 

' delning av arbetstillfällen av sådan 
art, som angivits i de föreliggande 
motionerna eller genom andra åtgär- 
'der motverka aden rådande arbetslös- 
heten". Och Andra kammaren har bi- 

' fallit utskottets förslag om utredning. 

'I sin motivering erinrar utskottet om att  
bisysslefrågan sedan länge varit föremål 
för uppmärksamhet. Betriaf fande gift kvin- 

, 
nas innehav av statstjänst eller statsavlö- 
riad kommunal tjanst uttalar utskottet, at t  
ett generellt f e b u d  icke bör ef tersträvas. 
De invändningar, som rests mot en dylik 
lagstiftning, synas nämligen utskottet syn- 
nerligen, vägande. 

, -Utskottet anser emellertid, a t t  en utred- 
. ning ej  längre bör undanskjutas. Därvid 
b r d e  först. böra undersökas ' omfattningen 
av gifta kvinnors anställning. i statlig eller 
statsunderstödd kommunal tjanst samt i vad 
mån reglerande åtgärder på detta ömråde 
skulle kunna få betydelse för motverkande 
av  arbetslösheten. Sikte bör, enligt utskot- 
tet, tagas på möjligheterna a t t  kunna sti- 
mulera till frivillig avgång u r  .tjänst. Det 
har  i det sammanhanget ifrågasatts .att 
öppna möjlighet för . i f t  kvinna a t t  avgå 
u r  tjanst med rä t t  a t t  sedermera efter be- 

ning .om sin plikt. Samhället behöver 
'oss - v i  måste göra vår plikt. , V i  
,måste havda vår egen männ@kortctt 
på samma gång som v i  hävda sam- 
hallets mtt till vårt arbete, vår insats. 

. SIGNE WEN'NBERG. 

hovsprövning .%ter inträda i samma eller 
annan anställning, Aven torde den i. en av 
mptionernct framförda tanken,. .att särskilt . . 

gifta kvinnor skulle medgivas rät t  a t t  få 
sin . tjänstgöringsskyldighet inskrankt 'till 
förslagsvis hälften . med motsvarande av- 
drag. a' avlöningsförm%nerna, böra uppmärk- 
sammas. Dessutom, .framhålles det, att 
ett annat av de gjorda förslagen,. a t t  . 
genom särskild förtidspensionering, söka 
.förmå gifta kvinnliga befattningshavare a t t  
frivilligt avg% u r  tjanst, torde böra närmare . 
undersökas. - . - a 

Frågorna föranledde' .e j  nAg0.n 
längre debatt vid behandlingen i An- 
d r a  kammaren, d a r  bl. a. 'talare fru . 
Olivia Nordgren (s), som själv del- 
tagit i utskottets behandling :av f r - -  
gan, yrkade bifall, till utskottsförsla- 
get. "Jag förutsätter", framhöll 'hon 
darvild, .att i utredningskommitt6n 
aven insattas kvinnor, främst .siida- 
na; som. 'äro anställda i *statens 
tjänst." Hr. Lauren i Eskilstuna (h),  
en annan av talarna, yrkade uteslut- 
ning ur  utskottets motivering av den , 

.del, som' ,gällde de gifta kvinnorna 
under den motiveringen, a t t  de; gifta 
kvinnorna ha samma' ratt  so@:män- . 
nen att  besitta statstjänst och-at;t; ska- 
len därför äro så starka, 'att mab icke 
bör föreslå nagon inskrankningi den- 
na' ratt. 

Fyra kvinnoorganisationer hade 
tillstallt utskottet uttalanden i frågan. 
Fredrika - Bremer - Förbundet hade 
därvid (se resolution sid: 122) hävdat, 
a t t  den gifta kvinnan i . statstjänst 
obetingat bör bibehlillas vid de rat- 
tigheter, behörighetslagen ' givit hen- 
ne. De kvinnliga kårsammanslu~ning- 
arnas centralråd och Föreriingen 
.kvinnor i statens tjanst .anslöto sig, 
allt under fasthållande a v .  prinsi- 
pen om gift kvinnas ratt  till arbete . 
av ovannämnd natur, till tank+n pli 

. .en utredning under .förutsattning 
d.els a t t  undersökningen jämväl, kom- . 

mer a t t  omfatta andra t.ianst.einneha- 
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tarmlidanden t amt andra kroniska sjukdomar. Alla tuoderna badformer, elektricitetul~ehandling 
och massage. Indr'viduell @et. Veget! r i ~  k och blandzid kost. Helpen~ion. Ber #r utförlit pro- . 
. s.pekt. Moderata. priser. Inga dricksp Overiäkare: D:? E. Garby Poetadr. Hu ltafors. Tel;. Brwås 
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hela Aret, Ekebyholms Badanst. Rimbo, öpp. sorqmarm., Sthlms Fysik. Kuraest. Humleg+rdsg. 18, 



vare l och a t i  den tar 'sikte på förete- 
. elsernas inverkan på. arbetslösheten i 

sin helhet, dels under förutsättning 
'att utredningen ' .ifrAga kommer at t  
bli. förutsattningslos, det senare f ram- 
hållet aven - av _A. V. F :s Centrala 
Kvinnoråd, och at t  de kvinnliga stats- 
tjänstemannen f % bli :vederbörligen 
representerade i .  utredningslommit- 
tén. 

Fråga är emellertid, om man, nar 
utskottet g%tY ih för beredande av 
frivillig avgång, verkligen kan tala 
.om .en absolut förutsattningslös ut- 
.redning. 

Vad frågan om frivillig avgång ur 
tjänsten bet!raffar, så hade. man gar- 

. na: sett, a t t  .utskottet ocks% besvarat 
följande fr%ga: bör icke också en rikt 
gift man' eller en, som a r  gift med en 
.kvinna i högre tjänsteställning än 
han själv, stimuleras till avgång ur 
tjänst för at t  motverka arbetslöshe- 
ten ? 

Kravet' p% kvinnor i utrednings- 
-kommittén bör ytterligare understry- 
kas. Har räcker det ej med den en- 
samma obligatoriska kvinnan, som 
vederbörande understundom ej anser 
sig kunna. .förbigå ! Kvinnorna ha 
ratt  att; när deras samhälleliga livs- 
villkor nagelfaras, - kraira, att  lika 
.m%nga -kvinnor som man deltaga i 
detta utredningsarbete. - 

Friigan g%r nu till Första kamma- 
lyen,- och har kanske, nar detta läses, 
-redan hunnit behandlas dar; 

Tre nya sjukskiiterskebyder. . . 

Förbqndet har f å t t  ytterligwe tre sjuk- 
sIcoterskeb yråer godkända av Kungl. Medi- 
cinalstyrelsen,, . niimligen i. Karlstad och 
Sundsvall, .vilka startats .av förbundskret- 
surna' i dessa stad. s m t  i Falun, vartill 
D a l m s  Sjuksköterskeförening tagit ini- 

. tiativet. . Antalet- s julcsköterslcebyråer, som 
bara förbundets namn z~ppgh .  nu till nk .  

SVENSKA HYHNN4BFa6RENHNG~ 
ARS RADHOKOMMHTT~ 

har i en skrivelse till A.-B! Radiotjänst f& 
reslagit anordnandet av en diskussion över 
ämnet "Gift kvinnas förv&rvsarbete?. Man 
hänvisar till lyssnarnas livliga uppskat- 
ning av liknande opolitiska och opartiska 
diskussioner i radio kring aktuella tids: 
problem och påpekar det föreslagna ämnets 
stora aktualitet för snart sagt hela svenska 
folket. . 

. "Tyvärr synes i denna fråga bland såväl 
riksdagsmän som folk i allmänhet ej sällan 
ett grumligt känslotankande.ha tratt  i stal- 
let för ett nyktert och sakligt omdöme. P% 
grund härav synes det Radiokommitth vara 
en angelägenhet av stor betydelse, lom via 
radion kunde Astadkommas en dislcussion, 
d.är denna fraga eller snarare komplex ,av 
mer eller mindre intimt med varandra sam- 
manhängande spörsm Al' finge en såvitt möj: 
ligt allsidig och uttömmande belysning; dar 
såväl anhängare som motstandare till prin- 
cipen om gift kvinnas förvärvsarbete finge 
tillfalle a t t  inför det stora radiolyssnar- 
auditoriet framlägga sina synpunkter ' p& 
problemet", heter det vidare i skriyelsen, 
vari man dessutom framhåller Önskvärdhe- 
ten av a t t  den föreslagna radiodiskussio- 
nen fa r  äga rum under maj månad. . .  . . . 
.Vid det kommittésammantrade,- dar det 

ovannamnda förslaget väcktes - av fröken 
Gertrud Bergström - framlade d r  Andrea 
Andreen-Svedberg n%gra synpunkter p% 
svensk skolradio mot bakgrunden av. de in- 
tryck, hon erfarit av motsvarande utsänd- 
ningar i England, vars skolradio, inom pa- 
rentes sagt, ledes av en kvinna. Talarin- 
nans synpunkter och förslag, som bl. a.. g% 
ut p& en saklig framstallning av modem 

' raskunskap, Sveriges fria statsskick och den 
enshilda manniskans ställning i' sarnTUillet, 

.ha likaledes i en skrivelse vidarebefordrats 

.till Radiotjänst. 
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tredje rikets . 

kvinnoopposition. 
. . a r  står det,  nya Tysklands kvin- 

V n o r  ? Det tycks vara* förenat med 
mycket stora svårigheter at t  f&  ett 
uttömmande och vederhäftigt svar. på 
den frågan. Den tillfällige besökaren 
ser .endast krusningarna på ytan och 
kan följaktligen ej bilda sig någon på 
djupare erfarenhet grundad uppf att- 

. ning om- hur ena halften av manni- 
skorna' i det tredje riket för narva- 
rande behandlas. Och den ifrågava- 
rande halften, d. v. s. kvinnorna, göra 
nog- för sin egen skull - klokt i.att 
ej låta det autentiska svaret n% en 
spörjande internationell kvinnovärld. 

Lat oss därför själva söka besva- 
ra  fragan: det nya Tysklands kvin- 
nor stå dar mannen, de nya männen, 
funnit för gott a t t  placera dem. I 
skygd av de tre- bekanta tyska K:na. 

Nietzsche lär i sin manliga över- 
mänsklighet ha hatat tre k :n, namli- 

. gen kvinnor, kor och klöverängar. 
Han. tycks emellertid ha överflyglats 
av kollegan Weininger, vars hat nar- 

' mast påst%s ha omfattat kvinnor, ju- 
d a r  och engelsman. Mot engelskhatet 
kanske man kan reservera sig som 
varande tämligen obefintligt för att i 
övrigt anse det ganska plausibelt, :att 
hans läror ej varit alldeles ovidkom- . . 

mande för det tredje rikets män.. . 

Att kvinnorna emellertid ej stilla- 
tigande finnasig i den plats vid sidan 
oin samhället, dar de polletterats av, 
det bevisar "Die deutsche Kamp- 

hörd under det %r, som forflutit se- 
dan dess första nummer kom ut, a r .  
redan det ett den ljusnande framti- 
dens tecken för alla dem, som hit- 
tills saknat kvinnooppositionens röst 
i '  tredje riket. Anledningen tor- 
de emellertid vara den, att  de kvinn- 
liga skribenterna med, den energiska 
och oförvägna Sophie Rogge~Börner i 
spetsen bekänna sig till den ratta ria-, . 

tionella tron, at.t de bara orden Volks- 
gemeinschaft och Urgermanentum 
på sina lappar, ooh därför tillåtas 
små f~iheter.  . - 

Svärdet symboliserar, av inneh%l- 
let a t t  döma, deras lust a t t  sida: .vid 
silda med mannen, om så kräves, kfim- 
pa för idealen, eldade av Kathe . 
Schirmachers tydligt . uppskattade 
Schwertlied; Askviggen a r  i detta fall ' 

mer sympati.sk.- Den upplyser oss, i 
den mån vi anse kvinnans mänskligt- 
ifidividuella stallning i stat och sam- 
hälle vara en omistlig ägodel, om att  
det tredje rikets kvinnor ej. tåligt fin- 
na sig i att  se denna position g% för- 
lorad. Det säges sålunda i tidskriften 
klart och tydligt ifrån, at.t den ensi- 
digt, manliga staten har mycket litet 
gemensamt med verklig Volksge- 
meinschaft och a r  dömd 'att misslyc- 
kas. Man kräver könens likstallig- 
het i samhället och drar sig ej för att  
påpeka 'orättvisorna i t. ex. detta de- 
kret: "Kvinnor aga ej inneha fast an- 
stallning före 35 års Alder och böra 
även efter denna alder avskedas, om 
de kunna bli försörjda av någon man- 
lig släkting." Man framhaller . med 
ratta, a t t .  "Den som på grund av 
könshögfard vill inkräkta på kvin- 
nornas ' människovärdiga ratt. för- fGin9', "Stimmen zur Gestaltung der 

wahrhaftigen Volksgemeinschaft", griper sig . på tyskt väsen." e "Den 
kvinnotidskriften, som lånat svardet kvinnlighet, som i detta nu ligger., på 
och åskviggen som emblem. Att .den' allas läppar. a r  en sällsam korsning 
över huvud taget f%tt göra sin rost mellan lydigt tjänande arbetsdjur:o&h 
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lika' . lydigt lyxföremål", heter - det 
på annat ställe. 
. . Die deutsche Kämpferin av 1934 vill 
med andra ord hayda sin individuella 
personlighet gentemot -ett manligt 
godtycke som tillvall-at s ig-  bestäm- 
manderätten över henne. Hon vill 
*alltjämt matas med personliga matt 
och e j  blott betraktas som Gegen- 

. stand.. Och det äro vi henne tacksam- 
ma för. Hon vågar t. o. m. citera 
Fredrik, den store, som tiycks ha varit 
en -riktigt .förståndig gammal herre. 
Atminstone at t  döma .av följande ytt- 
rande ; . "Manligare öch kraftfullare 
uppfostran skulle f örlana kvinnokö- 
net övertaget över oss". Synd bara, att  

. ban med de orden synes ha skrämt 
. mannen- i det tredje riket i onödigt hög 
grad ! 

. . . . . . 
P .  

. .  

. . ~redrika4bemei-F'örbundets skola för 
k v i n h l ~ ~  yrksutbi~d&& H ö g r e k u r s 
f 6 . r '  i k m n a d s y r : k e t  kommer a t t  
&ordnas arbetsåret 1934-1935. Kursen har 
:till. mål ;att utbilda yrkeslärare vid lär- 
-Gngs: (verkstads-) skolor, hushållsskol~or 
in. m. samt a t t  utbildi qbetsledare och pro- 
.verskor för 'sömnadsateljéer o. s. v. 

Dylik kurs anordnas numera blott vart- 
,annat' eller vart tredje' år. 

, 

'. Lag om sterilisering av sinnesslöa har an- 
tagits av riksdagens båda kamrar, som i 
samband' aarmed begärt utredning om vill- 

, koren .för frivillig sterilisering ' av ratts- 
kapabla personer samt om . tvångssterilise- 

' ring -av sedlighetsförbrytare. . . . 
. - 

. . 
. . -- 
. ~ o l i k y s t r a r  .i MiaiImö, Fr.en Mathilda 
Holmgren, Malmö, har i en motion i stads- 
fullmäktige anhållit, a t t  fr. o. m. ingången 
av 1935 tre polissystrar måtte anställas i 
Malmö med uppgift a t t  .omlianderha polis- ' ärenden av olika slag, vilka galla kvinnor 
pch barn. 

Den 24 april, i det vackraste vårvader, 
avtäcktes den minnesvård, som vänner till 
docent HZlma Borelius rest på hennes grav 
p å  östra'kyrkog%rden i Lund. 'Många van- 
ner och akademici av .äldre och yngre år- 
gångar hade samlats vid graven, dar pro- 
fessor Eiirert Wrangel höll ett vackert Min- 
nestal, inlett med orden "Stark ström går 
med egna vägar genom havet". Han minde 
om H i h a  Borelius' frisinne och sjalvstari- 
dighetskansla, hennes insats som akademi- 
ker och forskare. Kvinnliga studentkören 
sjöng Prudentius' psalm "Nu iystne de kli- 
gande ljuden",' och kransar medlades bl;:.a. 
av initiat.ivtagaren till .den vangard, som 
rest vården, fröken Naemi Uddenberg. -Kal- 
mar nation nedlade en krans till sin förra 
hedersledamot, och Kvinnliga studentföre- 
ningen tolkade genom fil. mag. Kerstin 
-Berggren i ord och blommor vad Hilma Ro- 
relius betytt för dem. 

Det får val anses symtomatiskt för tiden 
just nu, a t t  mannen inte ens nar det gäller. 
*innehållet i en badbassäng förrn% frigöra 
sig från småsinta könshänsyn. Idrottssty- 
relsen hade sålunda med en rösts övervikt 
tillstyrkt det Östbergska förslaget till 
Strömbad i Stockholm, enligt vilket herrarna 
skulle f% en sammanlagd solbads- och 
bassängyta p& 2,600 kvm, medan damerna 
skulle f% nöja sig med 67.5 kvm. Vid ett av 
Svenska kvinnors Centralförhnd för Fy- 
sisk Kultur anordnat opinionsmöte med 
gymnastikdirektör Ragnvi Torsslow-Lund- 
gren och med. dr Andrea Andreen-Svedberg 
som talare belystes kvinnornas badintresse 
och vikten för samhället av a t t  kvin- 
nornas fysiska och hygieniska standard hål- 
les uppe. Man antog en resolution, ett utta- 
lande till stadsfullmaktige i denna riktning. 

Trots denna kraftiga opinion och trots a t t  
ett flertal kvinnoorganisationer gjort ytter- 
ligare banvändelser i frågan, beslöt stads- 
fullmäktige dock a t t  gå, in för Strömbadet. 
- Ett  eklatant bevis på vilken hänsyn som 
i det manligt styrda samhället tages till 
dess majoritet - kvinnorna! 



0.M DET AR SANT, a t t  I1 Duce kallat 
.kvinnan för en behaglig parentes, så skulle 
man vilja tillägga, a t t  den unga litteratur- 
doktorn från. Rom, signorina Anna Mana 
~ ~ e c h l ,  var en högst charmant sådan, och 
a t t  det säkerligen ej' fanns några luckor i 
hennes ratta fascistiska åskådning. Denna 
kom klart och tydligt till synes såväl i det 
f öredrag, hon höll i Yrkeskvinnors klubb 
om   en italienska kvinnan i den fascistiska 
korporationen so111 i .  den blixtintervju, den 
blonda dotforessa Speckel beviljade Hertha. 

Vi komma att  tala om rösträtten. Saknar 
inte ändå italienskan den medbestamm.ande- 
rät t  .inom samhällslivet, som. hennes skan. 
dinGiska medsyster tillkämpat sig? 

. . - Varfor skulle kvinnorna ha rösträtt, 
nar inte alla våra man ha det? Dottoressa 
Speckel framhåller detta som något axio- 
matiskt. Hon tillagger, a t t  en av fascismens 
grundprinciper just a r  en negering av röst; 
r.ättssystemet, et t  drag i den fascistiska sta- 
tens anlete, .som förefaller oss nordbor gan- 
ska främmande liksom för övrigt hela det 
invecklade nät  av korporationer, som ut- 
göra en integrerande del i hela det nya 
statsskicket. 

Kvinnornas inflytande har emellertid - 
enligt dr Speckels utsago - ej avtagit utan 
endast ändrat kurs. I1 Duce erkänner kvin- 
nan Soni kvinna och moder, tertium nu>n 
datur, om vi fat ta henne ratt. Och vi 
f å  'lyssna till ett citat av signor Fabbri, 
som av I1 Duce utsetts a t t  leda den 
stora institution som nationellt arbetar för 
skydd å t  mödrar och barn; "I moderh och 
barnet inneslutes livets hela skönhet och 
andliga kraft. Man bör därför hedra de 

Doktor Anna ' ~ n r i a ' ~ ~ e c ' 3 ; ; d  
. I .  I 
I . .  . 

stora familjerna, uppmuntra och kóh&$i , 

sera dem.." 
Medan vi göra den stillsamma reflexion& 

at t  ledaren for denna utpräglat kvinnliga 
institution lika gärna kunde. ha varit ..en . 

kvinna eller'rattare sagt borde ha varit'de*, 
glider samtalet over pa italienskans yrkG- 
arbete, och då kommer doktor Speckel med 
Mera hugnesamma upplysningar. Så got.t 
som alla banor äro öppna för kvinnorna, de 
kunna bli, t. ex. ark,itekter och ingenjörer, 
och vid fakulteterna äro talrika studentskor 
inskrivna. Sainmanslutningen mellan yrkes- 
kvinnor och konstnärinnor a r  den största 
kvinnliga organisationen i Italien. 

I1 Duce har tydligen e j  heller något emot 
a t t  de unga italienskorna stärka sig genom 
sport i den mån den ej skadar deras ' 

fundamentala mission, moderskapet. . . . 
Och så kommer då det oundgängliga an- 

tagandet från vår sida: Men I1 ~ u c e  ar 
val ändå antifeminist? 

Den behagliga representanten för vad 
han lär kall+ angenäma parenteser utlägger 
saken sålunda: Så har  kan man fråga: . 
- Mussolini est un anti-feministe, n'est- 

pas? . .. 
- Oui. 
-. Mussolini tom$ homme ok mieux 

Comme h'omme d'Etat est-ii contraire & la 
. . 

femme? 
- Non. 
.Och vår 'vis-&-vis framhåller slutligen en 

passant följ,ande': Vi italienska kvinnor un- 

En klok ' hus mode^ använder 

metallputsmedlet W I C KO L 

vilket icke innehåller frätande ämnen : 
men ändock gör allting blixt blankt. 

Engros: HERMANN DERLIEN A,-B.. 
STOCKHOLM Kungsgatan 3 

KEMISKA TVA-TT- 
Humlegårdsgatan 1-3. Tel. 67 55 44. 
Observatoriegatan 12. Tel. 38 90 98. 

Vattugatan 2. Tel. 10 77 72. 



OCH 

VI HA ONT 
om kvinnopsy- 
kologer. Hit- 
tills har pro- 
blemställning- 
en kvinnan och 
kärleken - i 
den mån de bå- 
da begreppen 
ha ansetts ut- 
göranågot pro- 
blem! -' be- 

E b ba Theorin-Kolare. handlats hu- 
vudsakligen av 

mer eller mindre djupsinniga masku- 
lina forskare. Och med växlande 
framghng. Ebba Theorin-Kolare har 
med sin psykologiska essa "Kvinnan 
och' det lyckliga livet" brutit en lans 
för kärlekens plats i den nutida kul- 
turen och därmed också, som hon 
framställer det, för det lyckliga livet. 
Hon har funnit denna analys lika 
intressant som givande, och den käns- 
lan har hon. också förmiltt skänka. 
sina. läsare. Med en naturlig lätthet 
har hon hoppat över det trevande de- 
butantstadiet, och med detta kvinno- 
rörelsens evangelium, om man så få r  
kalla denna underhibllande, erotiskt 

der fascistepoken .överlata filosofien åt fi- 
losoferna och vanda oss direkt till livet, 
"qui est toujours tres belle". 

.Vi maste emellertid bekänna, att den ita- 
lienska gasten ej lyckades övertyga oss om 
att kvinnoproblemet fått sin ratta lösning 
i hennes hemland. Om man nu kan tala om 
att det blivit löst!' 

accentuerade feministiska essa, fram- 
står hon som en fix och färdig för- 
fattare. 

Människan lär enligt Geijer vara 
ett sent begrepp i historien. Enligt 
förf. till detta eleganta kåseri om 
kvinnan - i ej  ringa mån också om 
mannen - och om kärleken, synes 
denna känsla vara av ett ännu senare 
datum. Detta bevisar hon p% ett myc- 
ket underhållande sätt och med till- 
hjälp av en mångfald citat, som, aven 
om de för en och annan kanske synas 
alltför hopade, dock röja en impone- 
rande fond av vetande. Detta m% se- 
dan gälla utläggningar om "den man- 
liga protesten", den historiska filmen 
om kvinnan och livet eller avsnitt u r  
kvinnans och kärlekens liv - under- 
stundom kunna de tu vara ett! - i 
olika länder. Fyndigt analyserar hon 
manligt och kvinnligt psyke, ooh hen- 
nes definition av svenskan med skol- 
flicksj alen förefaller a t t  vara lika 
träf f ande som hennes beskrivning av 
de svenska männen, om ocks% inte 
precis så smickrande. Men det ä r  nog 
inte rät.t a t t  lägga skulden för vår 
svenska "tråkighet mellan könen" ba- 
ra  på mannen, de få  dela den. "Sven- 
sken a r  andligt bekväm och blyg, och 
kvinnan med skolflickssjälen besvä- 
ra r  honom." 

Bokens ämne torde ha varit aktu- 
ellt alltsedan den paradisiska mor- 
gonväkt, då den omedvetet oegennyt- 
tige Adam avstod sitt bekanta rev- 
ben. Boken om kvinnan och det lyck- 
liga livet bör kunna öppna ögonen 
aven p% hans sovande ättlingar. Så- 
vilda. nu inte förf. överskattat den 
kärlekens allmakt, som via kvinnan 
skall göra livet rikare. Är  man opti- 
mist vägar man emellertid i det lang- 
sta at t  hemfalla å t  slikt tvivel. 

- -- 

Ebba Theorin-Kolme : Kvinnan och det 
lyckliga livet. Alb. Bonniers. 

L I P  
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-En bok o m  Tjeckoslovakien. 
För den som inser betydelsen av 

a t t  ung.domen lär känna olika länder 
och folk bör den instruktiva, rikt illu- 
strerade boken om Tjeckoslovaki- 
en .- den bar den lockande titeln 
"Från det gyllene Prag till det blå- 

. nande Tatra" - halsas med tillfreds- 
ställelse. I vår tid med dess stegrade 
internationella utbyte bör den bety- 
delsen vara uppenbar för litet var. 
Nanna Lundh-&iksson, som med sitt 
författa,rskap förenar sin pedagogi- 
ska garning, vet precis, hur hennes 
ungdomliga läsare vi1 ja ha kunskapen 
serverad för att den skall bli b%de 
nyttig och nöj sam. ' Darf ör blir också 
en resa till de forna österrikiska 
kronlanderna i hennes sällskap både 
givande och intressant, och även vux- 
na göra klokt i a t t  sälla sig till rese- 
närerna. Man bara önskar, a t t  lika 
upplysande . och orienterande böcker 
skreves i- främmande länder om Sve- 
rige och svenskarna ! 

M. v. K-W. 
Nanna Lundh-ErEksson: Från det gyllene 

Prag till det bllnande Tatra. Sv. Lärare- 
tidnings förlag. . 

B r a  legala förbiidelser motarbetas?' 
Frågan må synas absurd, men den inställer 
sig osökt, d& man. hör, a t t  en ung folkskol- 
lärarinna vid Eugeniahemmet, anställd se- 
dan fjolåret, för någon tid sedan blivit upp- 
sagd utan annan anledning än den att hon 
ingått äktenskap. En särskild bestämmelse- 
films, liksom för motsvarande anställningar 
vid folk- eller småskolor, om. a t t  uppsägning. 
kan ske med 4 månaders ömsesidig uppsäg- 
ningstid för fast anställd befattningshavare 
under de tre första anställningsåren, En 
sådan uppsägning kan dock ej  äga rum. 
utan, anledning. 

Hos olika myndigheter och instituttoner 
lär man.emellertid hysa den uppfattningen, 
att.platsen ifråga ej kan förenas med äk- 
tenskap och a t t  avskedandet alltså varit 
fullt befogat. 

Tandteknikerelever 
mottagas. Gedigen utbildning i mo- 

de.rr kautschuk-, guld- och 
-.. porslinsteknik. 

CENTRA LLABORA TORIET, 
Vallingatan 37, Stockholm. I 

Det andragna fallet tycks dock ha mycket 
litet gemensamt med de demokratiska' 
grundsatser, enligt vilka var och en, folj- 
aktligen aven kvinnorna, ha/r ratt att f ordra 
att en persons civilstånd ej s ~ n k o p p l a s  
med vederbörandes anställning och arbets- 
prestationer; . 

- Internati,onal Coulicil of. Women kommer 
a t t  den 2-12 . juli.. hålla sin kongress i 
Paris, närmare bestamt i Institutet'för, in- 
tellektuellt samarbete, 1 Rue Montpensier. 

Av de feredagna offentliga mötena kom- 
mer ett a t t .  agnas å t  "Kvinnans. rä t t  a t t  
arbeta" med am st in Hesselgren, den fran-' 
ska advokaten Marie Vérone, den engelska 
yrkesinspektrisen Matheson Philips 'och 
m:me Thibert från Internationella arbets?. 
byrån i Geneve som talare. E t t  annat av 
de offentliga mötena kommer a t t  ägnas'&£ 

. ."Slaveriet9'. 
M :me Dreyfus-Barney . hoppas kunna ord- 

na  en biograf föreställning, och ett f öredrag 
om filmens betydelse' u r  uppfostringssyn- ' 

punkt kommer a t t  hållas. Franska Kvin- 
nornas Nationalrad skall söka arrangera. 
en speciell föreställning på Operan med re- 
serverade platser för de delegerade, som 
dock måste .betala för biljetterna. Staden' 
Paris kommer a t t  ge mottagning för kon- 
gressen, och en mottagning i Utrikesdepat 
tementet ar ställd i utsikt. Man håller på. 
a t t  söka ,utverka en mottagning hos republi- 
kens president. 

I samband med kongressen kommer en . 

konstindustriell utställning a t t  anordnas, 
till vilken b0rtå.t 30 länder anmält sitt. del- 
tagande. Inkomsten av utstallningen och. 
försäljningen av f öremålen skall tillfalla 
I. C. W. och möjliggöra dess fortsatta 
arbete. Atgärder ha vidtagits för a t t  Sve- 
rige med heder skall kunna deltaga i ut- 
ställningen. 

Vita W d e t s  femtonde ,allmänna världs- 
kongress kommer a t t  hållas i Stockholms 
Konserthus 20-26 juli. Den första före- 
ningen bildades 1874' och världsföreningen 
under 1884. Vita Bandet ä r  den första 
kvinnoförening, som samlat kvinnorna till 
internationellt samarbete och det har  f. n. 
fotfäste i ett 60-tal länder; Kongressen öpp- 
nas officiellt den 20 juli i Konserthusets ' . 
stora sal, då kronprinsen kommer a t t  hal-- 
sa deltagarna. Man vantar sig en mycket 
stor tillslutning från hela världen. 

, 

Per.manentonduIering'  
S A L O N G  - JAKOBSBERGSGAT. 6 
NJSUPERSEJB T. 20 10 06 (inv. Sturepla 

Med kalluft Kr- 15:- 
Allt inom yrket utföres av erfaren, skicklig 
personal under individuell omsorgsfull be- 
handling. ' 



B o r å s: fru Maria Esspe, Horred, frö- 
ken Karin Palmqvist, fröken Sigrid Qvist. 

G a v1  e: fru Hildur Forsberg. 
. G ö t e b o r g: fru Greta Bendz, fröken 
Berntsson, fröken Hulda Ehrnberg, fru 
Nina Ekholm, fru Elin Erlanson, f ru  Ven- 
dela' Fredborg, f ru  Elsie Hedström, frö- 
ken Inga Hennig, fröken Hildur Holm, fru 
~ariedLouise' Hägg, fru Ruth Jonsson, fru 
~ r e t e  Lind, fru Ann-Sofie Lindqvist, f ru  
Olga Nordh, fröken Anna Norrman, fröken 
Helena Norrman, fru Milan Ordqvist, f ru  
Dagmar Petersson, f ru  Elsa Pihlgren, f ru  
Signe Sefve, fröken Stina -Hedlund-Skantze, 
fru Anna Swartz, fru Lisa Swedberg, f ru  
Jednna Wennerberg, fru Annie Wilck, frö- 
ken Sigrid Ahman. 

iEI a I m's t a d : f ru  Martha Afzelius, fru 
Sophie. Eichstadt, f ru  Greta Hagberg, frö- 
ken.  Ingrid Hansson, fru Karin Hjärne, 
fröken Annie Johnsson, fru Agnes Lars- 
son, fröken Gurli Larsson, fru Hermine 
~ d j e n ~ v i s t ,  fru 0. Lindström, fröken Syl- 
via Lundström, fru Martina Nanne, friher- 
rinnan Karin Pfeiff, fru Ingeborg Ram- 
stfhl, fru Ulla Österlund, fröken Signe 
Österlund. 
. H ~ ~ i k s v a l l :  fröken Warta Nord- 

ström. 
H a l s i n g b o r g: fru Anna Andersson, 

fru Ebba Hellstén, fru Ida Svensson, gre- 
vinnan Stina Tornerhjelm, Gunnarstorp, 
friherrinnan Elisabeth Thott. 

J a d e r s b r u k: f ru  Mary Reuterswärd. 
.K a r l s t a d: fru Birgit Belin, fröken 

Anna Eriksson, fru Mia Håkansson, f r u  
Gerda Liljeberg, fru Maja Lidbeck, f r u  
Hildegard Mellqvist, fru Elna Monsén, f r u  
Maja Nygren, fru Karin Rosenblad, f r u  
Thea Setterström, fru Viola. Wagner, f r u  
Sally Wendel-, fröken .Vivan Westman, f r u  
Ester Widing, Sunne, f ru  Helena Wikto- 
rin,. fru Hanna Wirén. 

L a n d s k r o n a :  . fru Edith Christof- 
fersson, fru Ella Edgren, fru Alma Fjel- 
ner, fröken Dagny Flaum, f ru  Jansson, fru 
Signe Jeppsson, fru Agda Malmberg, fru' 
Olsson, fru Bethy Richter, fru Signe Schlas- 
berg, fröken .MajaLisa Segring. 

L u n d: f ru  Anna Andersson, f ru  Inge- 
borg Larsson. 

M a l m ö: friherrinnan Iwa Bennet, fru 
Brita Bergh, fru A. Gagner, fröken Elisa- 
beth Olsson, fru Stina Palmqvist. 

M a r i e s t a d : fru Ammy Holmberg, 
gymnastikdirektör Karin Lanz, fröken Anna 
Rehnberg. 

M j ö l b y: fru Eda Rosén. 
N o r r k ö p i n g: fru Ragnhild Eng- 

ström, fru Greta Hagman, fröken Elsa Jo- 
hansson, fru Anna Loos, fröken Stina.Nils- 
son, fröken Ebba Svensson, fru Kerstin 
Wiehman. 

S k e l l e f t e å :  fru F. Pahlberg. 
S t o c k h o l m: fröken Anna Adams- 

,son, fröken Ellen Adamsson, fru Ingrid 
Alin, fröken Gunhild Almén, f ru  Hilma 
Berger, Djursholm, f ru  Ulla Bergman, 
Saltsjöbaden, fru Ina Berth, fröken Astrid 
Blomqvist, fröken Astrid Boklund, fröken 
Birgitta Brorsson, Djursholm, fröken Inga 
Biilow, Bro, fru Ella Ekstrand, f ru  Margit 
Ekstrand-Georgii, fru Maj Elfvik, fru Elsa 
Eurén, Saltsjö-Duvnas, fru Ester Fredriks- 
son, fröken Greta Gahn, fru Hilma Gipe, 
f ru  Maja Grubb, fröken Maria Grubb, frö- 
.ken Greta Hambn, f ru  Karin Heijkenskjöld, 
Djurshdm, fröken Ingeborg Herlitz, fröken 
Amelie Holmberg, fröken Fanny Holmberg, 
f r u  Draga Hultqvist, f r u  Haydee Hög- 
lund, fröken Emnma Johansson, advokat 
Ulf von Konow, Stocksund, fröken Ma- 
ria Lagergren, f ru  Maja Larsson, fröken 
Hulda Levertin, fröken Britta Lidén, Bro; 
f ru  Gerda .Lindfors, f ru  Lisa Lindqvist; 
f ru  Greta Lund, fröken Greta Magnusson, 
fröken Astrid Nathorst, fröken Mary Na t -  
horst, f r u .  Dagmar Plass, fröken Margit 
Risberg, fru Elsa Rodin, fru Jenny Rosén, 
friherrinnan Harriet von Rosen, fröken 

F'~ W. O :  s BlöjdewdeBnimg I sommaren 
Sveavägen 40, Stockholm - Tel. 20 88 18. 

Furumöbler, Trädgårdsmöbler, Talt m. m. 
S J U KSKOTERSKE.UTRUSTNINGAR, 

GOSS- och BARNKLADER I ~ a o w ~ i a i a ~  - Ah~~asng 
-.MOTTAGER BESTALLNINGAR 1 7 Bryggaregatan 7 

"Hjäip genom sjäivhjäip."  ma varor. Kredit Limnas. 
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Hillberg från Göteborg föredrog vackert 
'och fängslande dikter av Bo Bergman. och 

På grund av Bristande zitrymnne ock Ragnar Jändel. Det talrikt besökta sam- 
då, som Bekant, en stor del av 9näte~i- kvälylet. avslutades med Luciakaffe. 
alet måst stå över från tidigare nzåna- har jubileumsåret gjort en 
der, lza leretsmeddelandena t y v W  
nzåst införas i 'avkortad f o m .  lyckosan1 start, i det a t t  medlemsantalet 

mer än fördubblats. 
B o r å s k r e t s e n  hade d. 14 febr. ett 

talrikt besökt årsmöte på stadshotellet. 
Styrelsen omvalddes. 

Efter  årsmötet höll ' medarbetaren i Sv. 
D. fil. mag. Marta Lindqvist e t t  intressant 
och synnerligen medryckande föredrag över 
ämnet ."Några dagar,  med en kvinnlig jour- 
nalist". Föredraget halsades med livligt 
bifall av den fulltaliga publiken. Därefter 
vidtog supé och en stunds angenäm sam- 
varo. 

Den 11 dec. anordnade kretsen upplas- 
ningsafton. Skådespelerskan f ru  Linnéa 

Maria Rydberg, fröken Astrid Sand.berg, 
fru Helga Sandin, fru Signe Schultz, gross- 
handlare Arthur Spitzer, f ru  Karin Strids- 
berg) fröken Amy Sylvander, fröken Signe 
Widegård, Äppelvilcen, f ru  Ingrid Wollin, 
fröken Signe Akerbrant, Bro. 
. S u n d s v a l l : doktor Hildur Berggren; 
fröken Gerda Groth, f ru  Marta Hallin, f ru  
Anna Sundeman. 
: S v.a i ö  v: fru Hulda Kall, f ru  Rut 
Leissner, fröken Margit Rosell. 

T o m e l i l l a :  f ru  Cecilia Jönsson, f ru  
Ellen Nilsson, f ru  Emma Reiman. 
' U d d e v a l l a:  fröken Signe Lindström. 

U p  p s a l  a:  fru Bertha Trahn. 
V a r .b e r g: fru .Marta Aronius, f ru  01- 

ga Bengtsson, f ru  Riken Bornebusch, frö- 
.ken Ruth Hammarquist. 

V ä x j ö: fru Agda Gustafsson, fru Ing- 
rid Jarl, f ru  Elin Larsson, fru Henmly 
Noydholm, fru Marta Reuterborg,. f ru  Tei- 
ling, f ru  Timander, fröken Rut Wallin, f run  . 
Elsa Wickman. 

Y s t a d : fil. mag. Sigrid Arvidsson, f ru '  . 
Lilly ' ~ a n e ,  fru Maja Törnblad, f ru  Inez 
Winberg. 

~ å s t - a d s k r e t s e n  höll den 19 febr.. 
årsmöte å. Hotell BHstad under ordförande- . 
skap av fröken Maria Graff. 

Styrelsen orkaldes. Man beslöt a t t  till- 
dela en ung flicka inom församlingen. 100 
kronor såsom studiehj alp. 

Efter forhandlingarnas slut intogs ge- 
mensam supé, och därefter höll f ru  Julia 
Werner från Torekoy ett sYnnerlig.en in-. 
tressant föredrag om Kina, i vilket . landl 
hon tillbringat 20 år. ., 

F , a l k ö p i n g s k r e t s e n  hade &en '21 
febr. sitt årsmöte. Avgående styrelseleda- ' 
möter omvaldes med .undantag av fru Elsá 
Eriksson, som avflyttat från staden. I 
hennes ställe invaldes f ru  Svea Petersson:. 
Revisorer och revisorssuppleanter omvalldes 
likaledes. . 

Efter  f örhandlingarnas slut f öl jde ett 
trevligt samkväm med solo- och duettsång. 

Den 15 febr. hade kretsen glädjen a t t  som 
gast se fil. mag. Marta Lindqvist som på 
Samrealskolans högtidssal höll e t t  .livligt" 
senterat, offentligt f öredrag över amn$ 
"Några dagar med en kvinnlig jo~rnal i s t '~~. -  . 

. . 

~ ö t e b o r ~ 2 k r e t s e n  höll sitt års-'. . 
möte den 21 febr. å Göteborgs Idu-n.. Sty: - 
relsen omvaldes med undantag a v  frökin'." . 
Anna Lönnerblad, som avsagt sig iiterval;. , , 

I hennes - ställe invaldes f ru  Anna-Lisa ' -  

' Akermari. , :  - 
Mkd stor glädje. mottog kretsen. nyheten, 

a t t  en Göteborgsdam, - som ' önskar . vara" - 
&and skiinkt 2,000. kr. till F.-B.-F :s jubil. 
leumsfond.  ö ör a t t  stödja förbundets all- 
manna verksamhet beslöt också mötet höja :' 

a 

årsavgiften från 4 till 5 kronor. . . 

I . , '  

O S K A R ~ S S K O L * A N .  . 
. . 

. Riddaregatan 23, Stockholm.. Tel. 61 O G  22. . 
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Anknytning till 4-årig bottenskola. .Från  6 :te klassen övergång till l :sta ringen, .- 
av de privata flickskolornas gymnasier: ' , . . . . I .  

.. 4-årig förberedande skola för flickor. och gossar. -Kindergarten. . :. . 
Inträdesprövningar den G juni kl. 10 f. 111. Mottagning alla lagar uton1 lördagar. 

kl. 2.15-3. . . MALIN GEIJER. 



Efter förhandlingarna höll professor 
Bernhard Karlgren ett synnerligen intres- 
sant föredrag om "Statssocialistiska försök 
i det. medeltida Kina", varefter ett ange- 
näh t  samkväm följde. 

' H a l . m s t a d s k r e t s e n s  årsmöteägde 
rum den 13 febr. a hotell Svea. Styrelsen 
med suppleanter, revisorer och revisors- 
suppleanter omvaldes med undantag av 
fru. Gerda Aurelius, som undanbett 
sig Aterval. I hennes ställe valdes fröken 
Ingegard Mei jel. 

Efter förhandlingarna höll fil. mag. Mär- 
t a  Lindqvist (Quelqu'une) ett synnerligen 
livligt och medryckande föredrag am våra 
sjömansprästers verksamhet i utländska 
hamnar, illustrerat av utmarkta skioptikon- 
bilder. 

Kretsen hade möte d. 16 mars med före- 
drag av fröken Gerda Floren om en resa till 
  ord kap, illustrerad av vackra ljusbilder, 
'och därefter en livlig diskussion om frågan 
om gemensamma måltidstimmar, inledd av 
folkskoleinsp. Hasselberg. Man fattade en 
resolution med gillande av förslaget om ge- 
mensam rast kl. 11.30-12.30. 

. H ä l s i n g b o r g s k r e t s e n s  talrikt 
besökta arsmöte ägde rum den 9 febr. Se- 
dan lirs- och revisionsberättelser ' föredra- 
gits och ansvar~f~ ihe t  beviljats omvaldes 
styrelseledamöterna med undantag av 
d r  Hanna Christer-Nilsson, som avflyttat 

. från staden. I hennes ställe nyvaldes ad- 
vokaten, fru Stina Peyron. Ordf. frk. Signe 
wennberg frambar till d r  Christer-Nilsson 
styrelsens och kretsens varma tack. Till 
revisorssuppleanter nyvaldes fröknarna Tyra 
Lindvall och Tea Larsson. 

Fru Sigrid Sjövall lämnade en utförlig 
och intressant redogörelse för upplysnings- 
-byråns 10-åriga. verksamhet.. 

Efter förhandlingarna talade teol. och 
fil: kand. fru Ester Lutteman om "Kvin- 
norna och nutidsläget". 

J ö n k ö p i n g s k r e t s e n  höll den 26 
febr. sitt Arsmöte a Stora Hotellet. Ars- och , 

revisionsberättelserna för kretsen och sjuk- 
sköterskebyrh upplästes och godlrandes. 
Den förutvarande styrelsen omva.ldes. I 
stället för fru Celander, som avsagt sig 
förnyat uppdrag, valdes fru Clary Wahl- 
st&-D,ahr. 

Därefter höll fröken Karin Wernquist 
ett levande och med stort intresse Ahört fö- 
redrag: "Fredrika Bremer, den svenska 
kvinnorörelsens föregangare." Vidare upp- 
förde tvil medlemmar en tacksamt appude- 
rad dialog: "Gustav III och nutidskvinnan". 

Mötet avslutades med tesupé samt sang- 
och musikunderhållning. 

K a r l s k r o n a k r e t s e n  hade d. 26 
febr. Arsmöte under fröken Anna Jönssons 
ordförandeskap. Till ordförande efter fru 
Eva af Geijerstam, som lämnat staden; val- 
des grevinnan Carola Wachtmeister. Efter 
fröken Hanna Andersson och friherrinnan 
Stina Palmquist, som flyttat från staden, in- 
valdes förutvarande suppleanterna, fru Lisa 
Widén o. fröken Anna Jönsson. - Till supp- 
leanter valdes fru Astrid Stefenson och frö- - 

ken Hedvig Falck. Revisorerna och deras 
suppleanter omvaldes. 

Därefter höll fru Astrid Stefenson ett i 
hög grad intressant f öredrag om : "Svenskt 
och finskt i Finland". Vid efterföljande 
samkväm bjöds på finsk musik och finska 
folkvisor. Samkvamet avslutades med supé. 

K a r l s t a d s k r e t s e n  .samlades den 
30 jan. för a t t  dryfta frågan om bästa sättet 
a t t  skaffa bidrag till "jubileumsg&van". 
Efter förhandlingarna följde tesupé och 
samkvam med sang och musik. 

Den 19 febr. gastades kretsen av fröken ' 

Marta Lindquist, som spirituellt och med- 
ryckande föreläste om "Några dagar med 
en kvinnlig journalist". 

K a r l s t a d s k r e t s e n  anordnadel6- 
20 mars i Grand Hôtels festvåning en varu- 

Zanders Damfrisering. 
Stan's elegantaste - rekommenderas. 
JOHN ZANDER, F r i s ö ~ m a s t a r e  
Guldm. o. Dipl. Paris, Wien, Berlin, 
Munchen. 
Humlegårdsg. 22, 1 tr. Tel. 68 16 16, 

Man spricht deutsch, 
English spoke'n. 

#I~des&andel. Barnhusg.4, Stockholm. 
Ungen butik. ii nga.omkostn. DETTA OR- 
SAKEN FULL VARA IBULLBGA PRISER 
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massa, kallad "'Kvinnor, konst och kunnig- 
het": Kvinnor f r h  Värmland utställde dar 
till beskådande. och köp alster av sin konst- 
och yrkesskicklighet. 

En särskild avdelning fanns för tavlor 
och - skulpturer av kvinnliga konstnärer. 
Aven fotografisk konst hade har sin plats. 

Vävnader vor0 kanske i majoritet bland 
de utställda varorna. Har  funnos glansande 
damast och präktig dräll, skira gardiner 
och glada bomullstyger. Keramik utställdes 
på ett par h%ll liksom metallslöjd av hög 
kvalitet. 

Många kvinnor visade praktiskt sin konst 
och kunnighet, vävstolar slamrade, spinn- 
rockshjul surrade. . 

En basaravdelning fanns, där massbesö- 
karna kunde tillhandla sig dekorativa' saker 
till,  påskbordet. Lotteri och tombola sak- 
nades e j heller. 

Massan besöktes av ett tusental personer, 
och utställarna vor0 .nöjda. Aven för kret- 
sens del var resultatet tillfredsställande. 
Nettot (kr. 1,900: -) tillfaller Jubileums- 
gåvan. 

K r i s t i a n s t a d s k r e t s e n  haded. 8 
febr. anordnat årsmöte å Industrihotellet. 
Styrelsen omvaldes med undantag av fru 
Anna Fischer och fröken Ellen Widerberg, 
som avsagt sig. I deras ställe invaldes fru 
,Elsa' Nordenskjöld och fru Lilly .Celander. 
Suppleanter blevo fru Astrid Feuk och 
fröken Elsa.  Jönsson. 

Efter Arsmötesförhandlingarna höll stads- 
fullmäktiges ordf., .grosshandl. B. J. Jönsson, 
ett livligt uppskattat föredrag om '.'Stadens 
hushållning och budget", varefter samkvam 
vidtog: 

* 
D. 25 febr. höll förf. Jeanna Otedahl på 

kretsens inbjudan ett föredrag i Tekniska 
skolans aula om "Självuppfostran". Före- 
draget, rikt på fruktbärande synpunkter och 
buret av varm personlig innerlighet; hade 
lockat en ,  fulltalig publik. 

* 

Kretsen hade tillsammans med andra 
kvinnoföreningar på platsen d. 14 och T5 
mars ,anordnat talrikt besökta samhallskur- 
ser i Flickskolans aula. Rektor -Honorine 
Hermelin föreläste om "Samhällsformerna 
och människorna under olika historiska ske- 
den" och docent Karin Kock över ämnet 
"Kvinnornas stallning och insats i produk- 
tionen". 

* 
D. 22 mars hade kretsen 'tillsammans 

med H. M. F. anordnat ett möte på Tekni- 
ska skolan, varvid konsulent Ingeborg Wa- 
lin höll ett livligt uppskattat föredrag om 
"Yrkesutbildning i husligt arbete". 

. . 

L a n d s k r o n a k r e t s e n  hade sitt 
årsmöte den 26 febr. på'flickskolan: I stal- 
let för fröken Elisabeth ~ a n d s t e d t  som av- 
flyttar från staden; invaldes i .  styrelsen . 

förutvarande suppleanten, tadlakaren Ebba 
Jacobsson. Till suppleant i hennes :stalle 
valdes fru Signe Paulsson. E t t  glansande., 
spirituellt och på samma g h g '  tank'edigert . 

föredrag hölls av  fil. lic. Ivar Harrie om 
"1920-talet - en litterär ' period", Sedan 
vidtog musik och recitation samt ett anni- 
merat samkvam. 

L i n k ö p i n g s k r e t s e n  hade.sitt 
år-öte d.. 26 febr. å Stora Hotellet i Lin- 
köping. Styrelsen omvaldes med undantag , 

av fru Eva Hanzén och froken Elsa Dyrs- 
sen, vilka undanbett sig återvFVal. I deras ' 

ställe nyvaldes fruarna Elsa Sjöström. och 
Ester Beckman. 

Till revisorer valdes fru Elisabeth Svahn 
.och fröken Elsa Andersson och till deras 
supplenater fru Sigrid Willén och fröken 
Marta Rothman. 

Efter Sammanträdet . följde samkvam 
med sång av fru Elsa Rydin-öberg okh 
uppläsning av f ru '  Mollie Faustman. 

En -insamling ar igångsatt för a t t  skaffa 
bidrag till Jubileumsfonden.. R.apport över 
SjuksköterskebyrAns verksamhet a r  avlam- 
nad och godkänd. 

l 
Grevesmuhlska Samskolan. 

Grundad 1812. Realexamensratt 1908. 

,,FyraArig realskola. Inträdesfordringar till klass I: sex klasser i folkskola eller ' 
motsvarande. Inträdesprov i maj, juni eller augusti. Rektor träffas kl. 10.30-11 
i sko1a.n Kungstensgatan 4, 3 tr. Tel. 11 09 09. - 



Efter årsmötets slut hölls et t  föredra.g 
av chefen för Linköpings Strå- och Filt- 
hattfabrik fröken I. Israelsson, som talade 
om.sitt liv såsom yrkeskvinna. Sång och 
musik utfördes. 

. -L u n d a k r e t s e n hade sammanträde å 
Grand Hotell d. 19 febr. Till mötet hade in- 
bjudits Lunds Husmodersförening. Ordf.,fru 
Carola Eklundh, lämnade först några med- 
e landen ang. kretsens verksamhet for psy- 
kiskt .sjuka, varefter års- och revisionsbe- 
rattelsen för  Hertha-hemmet . i Eslöv och 
Hjälpkassan upplästes och godkändes. 

' Professor Ragnar Josephson höll däref- 
ter et t  spirituellt och fängslande föredrag 
om "Konsten och natiofialkanslan". ' 

. * 
. Kretsen hade den 17 mars tillsammans 
ined ,Malmökretsen 'på inbjudan av  rektor 

.. och fru Ingers ett ' talrikt besökt möte 
- folk'liögskolan Hvilan. 

. Rektor Ingers höll därvid et t  synnerli- 
gen intressant föredrag oni : "Skåns&a jord- 
drottar under 1700-talet". Darefter utför- 
des under l'edning av f ru  Ingers. sång och 
musik av skolans elever. Både med tal och 
blommar framfördes kretsens tack av f ru  
Quensel, Malmö. - 
. .  . . 

M a l m ö k r e t s e n  hade sitt årsmöte 
deh '19 febr. under ordförandeskap av rek- 
tor Marianne Mörner. Styrelseval förrat- 
tades. . Samtliga styrelseledamöter omval- 
des utom fröken von Platen, som undanbett 
sig återval. I hennes ställe invaldes fru 
Edith Berggren. Revisorerna och deras 
suppleanter omvaldes. 

På' styrelsens förslag höj.des kretsens års- 
avgift til! fem kronor. Efter avslutade för- 
handlingar höll f röken Signe Wennberg f ö- 
redrag om "Kvinnornas representation i 
styrelser och naimder'l. Mötet avslutades 
med salig och samkvarn. 

M a r i e s t a d s k r e t s e n  hade sitt års- 
möte den 1 mars på Löfwenschiöldska hus- 
hållsskolan. Styrelsen omvaldes. Till revi- 
sorer valdes fruarna Nanna Nordal och 
Anna Hellberg med fruarna Selina Ericson 
och Gunhild Magnell som suppleanter. Var- 
dinnor blevo fruarna Lisa Barthelson och 
Anna Trapp med fruarna Sigrid Brandel 
och Anna Hellberg som suppleanter. 

Efter förhandlingarna talade 5arna- 
v&rdsombudet frk Elin Claeson om barna- 
v%rd.sförbundet i 1a.net och om sitt arbete. 
Harefter följde supé med samkv,äm. 

M j ö l b y k r e t s e n  hade d. 21 mars 
sitt årsmöte, varvid följande styrelse valdes: 
fru Gertrud Wågrnan, ordf., fröken Marta 
Lundgren, v. ordf., fru Rake1 Gerholm, sekr., 
fröken Ingeborg Barr, v. sekr., fru Blenda 
Adolfsson, kassör, fröken Anna Brizer och 
fröken Rut Henne1 med fröken Margareta 
Myhrman och fru Marta Gustafsson som 
suppleanter. Revisorer och revisorssupple- 
anter omvaldes. 

N o r r k ö p i n g s k r e t s e n  hölld. 
23 febr. si t t  Arsmöte å Verkmastareförbun- 
dets lokaler under ordförandeskap av v. 
ordf., fröken Ruth Dahl. Styrelsen omval- 
des. Efter fröken Gerda Malmström, som 
avflyttat från staden, nyvaIdes skolföre- 
ståndarinnan fröken Anna Edman. Till 
suppleant nyvaldes efter fröken Gertrud 
Helin, som avböjt återval, f ru  Kerstin Si- 
mon. Revisorer och revisorssuppleanter 
omvaldes. 

Sedan valen förrättats, agnade ordf. 
Fredrika Bremers garning och gestalt någ- 
r a  högstämda minnesord med a.nledning av  
Förbundets 50-åriga tillvaro. 

Härefter höll f ru  Mia Leche-Löfgren ett 
briljant och med stor uppmärksamhet Ahört 
föredrag med titeln "Människor på resa, 
minnen f r h  en kryssning i tropikerna", 
varpå musikalisk underhallning följde. 

Direkt i f örbindelse med slambaden ligga 
Thermia Palace och medelklassana~oriet Cyril 

Hof. HeIpension från kr. 12: -. - 
TJECKOSLOVAHBI[S~ BYRWN, 
Regeringsgatan 22 - Tel. 11 33 77. 

Stockholm 7. 



H E R T H A  143 

N y k ö p i n g - s k r e t . s e n  firade under 
stor tillslutning sitt årsmöte den 5 febr. un- 
der ordförandeskap av fru Klara Gull- 
strand. Det inleddes i H,ögre Allm. Laro- 
verkets aula med en romans- och visafton 
av  fru Alice Tegnér och fru Lillemor Mon- 
telius. 

Därefter samlades medlemmarna i Odd 
Fellows klubblokal för årsmötesförhand- 

. lingar. Den förutvarand.e styrelsen omval- 
des. Likaledes blevo revisorerna omvalda. 
Fru  Elsa .Beijbom omvaldes till kretsens 
representant. i Hemsysterkommittén. På en 
utlagd lista tecknades bidrag till Fr. Br. 
Förbundets jubileumsfond. E t t  flertal nya 
medlemmar antecknade sig. Mötet avslu- 
tades med gemensam tesupé. 

* 
Kretsen hade den 5 mars ett samman- 

träde, besökt av ett 100-tal'medlemmar. Fru  
Elsa Cedergren, född Bernadotte, höll där- 
vid ett sakrikt och intressant föredrag om 
"Kristen kvinnorörelse ur  världssynpunkt". 
Ordf f ramförde åhörarnas tacksamhet, och 
som avslutning sjöng kretsens sångkör ett 
par '  sånger. Därefter följde samkvarn och 
tesupé. 

S t o c k h o l n ~ s k ~ e t s e n  hade den 13 
mars anordnat en soaré' på Grand Hotel för 
insandande av medel till föilbundets allman- 
na verksamhet. Efter en prolog av fru 
Signe Henschen spelade fru Lottie Andreas- 
son några violinsoli, fröken Ewa Swensson 
dansade och ridån gick upp för kvällens 
glansnummer "Figges bröllop", operaparo- 
di av Plom och Bergman. Orkestern ut- 
gjordes av Mozart själv alias Martha af 
Klintberg, och ensembkn var Saliskapet 
Nya Iduns, teatertrupp. E n  talrik publik 
hade. mött upp med prinsessan Sibylla i 
spetsen. 

S t r ä n g n ä s k r e t s e n  hade d. 22 
febr. årsmöte i Flickskolans lokal. Styrel- 
sen omvaldes. Efter fru Alnhamn f. Wi- 

debeck, son1 avflyttat från staden, nyvaldes 
syster] Maggie Björkman. Till revisorer 
valdes fru Signe Nordström och fröken  in- 
nea Roosvall med fru Lisa Philipson som 
suppleant. . .  . 

Efter årsmötet höll fru Inga. ~osenqvisk 
föredrag om ','Arsmötet i Norrköpingw, vail- 
under hon särskilt refererade d r  Andrea 
Andreen-Svedbergs föredrag am aktuella 
sexualhygieniska samhällsfrågor samt teol. 
lic. Anita Nathorsts föred'rag om över- 
ghgsålderns problem. ' 

I 

U m e å k r e t s e n  h d e  årsmöte, den 
24 febr. å Rådhuset. Den förutvarande sty- 
relsen omvaldes, likaså revisorer och ..revl: 
sorssuppleanter, .mled undantag för suppl; 
fru Vilma Kinch, som avflyttar från. or: 
ten. I hennes ställe invaldes fröken Alf- . . 
hild Markow. 

Efter förhandlingarna redogjorde fröken' 
Öquist för Förbundets årsmöte i Norrköping 

. '. . 
den 8-9 juni. 

V a r b e r g s k r e t s e n  sammantriidce' 
den 26 febr. tiil årsmöte under ordförande- 
skap av fru Maj? Lundgren. Styrelsen öm7 
valdes likaså revisorer och revisorssupPle~ 
anter. 
Med anledning av Fredrika-Bremer-For-' 

bundets 50-årsjubilum höll fru Maja Lund- 
gren ett ,anförande om förbundet och dess 
verksamhet, varefter fru Anna Uddenberg 
föredrog Selma Lagerlöfs berättelse: Main; 
sel1 Fredrika. Efter några musiknumme'r - 
piano ock två fioler - uppförde kretsmedl 
lemmar Astrid Värings dialog "Eva och 
Fredrika". Mötet, var mycket talrikt be'- 
sökt och avslutades med' tesupé och sam:- . 

kvam. 
. . 

V a x j ö k r e t s e n  var d. 26 febr. tal- . 
rikt samlad. till årsmöte, varvid Kretsen 
samtidigt firade s i t t  10-drsjubilewm. Till ' 
detta hade även inbjudits f ru  B. Ros, ini-. 
tiativtagare till kretsens bildande, samt de 

BesGlln. mottugus. Postorder #almtorgsg.8 
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två första ordförandena, fru Klara Ernst 
och' fru Elsa Nordenskjöld, ävenså ordf. 
för de tre kvinnoföreningar, med vilka 
kretsen ibland samarbetar. Styrelsen om- 
valdes. Till 2 : a revisorssuppleant nyvaldes 
fröken Marta Hammarlund. Mötesvardin- 
norna omvaldes. 

Kretsens fond för friplats på Drottning- 
. ens Vilohem för i Växjö mantalsskriven 

kvinna hade genom lotteri i höstas ökats 
med..500 kr. och dessutom hade i kontanta 
gåvor för ändamålet under 1933 influtit 
kr. 235 : -. Stadgar för Vilohemsfonden 
alitogos på årsmö;et, och till fonden över- 
lämnades samtidigt 50 kr. som gava.. Kret- 
sen beslöt, a t t  som jubileumsgåva till för- 
bundets 50-årsjubileum Översända 100 kr., 
som. av en styrelseledamot personligen ut- 
ökades med 50 kr. 

Efter förhandlingarna gav d r  Rut Grubb 
en utmärkt resu.mé av icke blott kretsens 
arbete under de flydda åren, utan även av 
hela F.-B.-F:s välsignelsebringande arbete. 
Efter sång av fru- Inga Fjellman höll rektor 
Anna Edmar ett gediget föredrag om "På 
framtidens tröskel". 

Härefter intogs supé med talens mång- 
f ald. 

Efter supén utfördes en dialog emellan 
nutidskvinnan och hennes mormors mor av 
tvii kretsmedlemmar. , 

: Y s t a d s k r e t s e n  höll sitt Lsmöte d. 
l 4  mars under ordf.-skap av fröken Elin 
Strandberg. Val förrättades. Av de i tur 
avgående styrelseledamöterna hade fru 
Ingeborg Borg undanbett sig åter- 
val. Suppleanten, fröken Gerda Ysberg, 
flyttade upp på ordinarie plats. Supplean- 

ter blevo fröknarna Naerni Kleberg, Anna 
Lundgren och Ellen Månsson. Revisorerna 
omvaldes, och till deras suppleanter omval- 
des fru Thora von Norrman och nyvaldes 
f röken Ebba Andrén.. 

Kretsen beslöt skänka e t t  bidrag av 200 
kr. till förbundets jubileumsfond. 

Et t  stipendium på 200 kr. skall liksom 
föregående å r  utdelas till en Ystadflicka, 
som påbörjat sin yrkesutbildning. 

Efter årsmötet höll professorskan Anna 
Herrlin ett intressant och sakrikt föredrag 
om "Data och fakta ur .den skandinaviska 
kvimorörelsens historia". Kvällen avslöts 
med samkväm. 

* 
D. 23 febr. hade kretsen anordnat offent- 

ligt föredrag av förf. Jeanna Oterdahl, som 
talade om "Självuppfostran". Värdefullt 
och tankeväckande till innehall, utsökt i 
f orm, fängslade det varmhjärtade före- 
draget åhörarnas intresse. 

ö r e b r o k r e t s e n  höll den 8 febr. sitt 
årsmöte på Risbergska skolan. Styrelsen 
omvaldes. På vakant plats valdes fru Elsa 
Holmsten. Revisorer och suppleanter om- 
valdes. Efter förhandlingarna höll fil. kand. 
Ebba Svensson föredrag. över ämnet "Kon- 
flikter mellan judar och araber". Mötet 
avslöts med samkväm. 

I 

Kretsen hade sedan tillsammans med 
andra kvinnoföreningar i Örebro den 15 
mars anordnat ett möte på Risbergska sko- 
lan, varvid docenten Karin Kock höll ett 
klarläggande föredrag om "Kvinnornas 
ställning och insats i produktionen". Där- 
efter göljde diskussion. 
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SAMSKOLA, STORGATAN 41,. STOCKHOLM. 

Skolan står under inseende av Kungl. Skolöverstyrelsen. 

PROGRAM. Koncentration i arbetet, sjalvverksanlhet, samverkan mellan skilda ämnen. 
Sluten arbetsdag (barnens arbete i huvudsak förlagt till skolan), riklig tid till 
praktiskt arbete och friluftsliv. 

ELEVER mottages för nästa läsår i: småbarnsavdelningen (3-G-sringar), 4 förbere- 
dande klasser, 5-årig mellanskola samt realring I av A-årigt gymnasium. 

MOTTAGNING vardagar M .  12.30-1 (ej lördagzr). Telefon 60 22 80. 

GUSTAF MATTSSON. 

Palmgrenska amskolan. 
(Grundad 1876.) Kommendörsgatan 34, Stockholm. 

Förberedande skola. 5-årig realskola med realexamensriitt; 
3 -higt  latin- och realgymnasium med studentexamensriitt sedan 1888. ' 

Väsentlig-t nedsatta avgifter för mindre bemedlade och för syskon (endast den , 

äldste betalar hel avgift). Inträdesprövningar till klass 16,den 6 och 7 juni. An- 
mälan om inträde alla dagar å skolans expedi'tion W. 10.40-11. 

Telefoner : Exp. 67 15 49, rektor privat 67 07 09. 
HENNTNG L. HAKANSON. 

P 

-- - 

Karlavagen 25, S t o c k h o l m. 

Högre Flickskola med norma1sko:lekompetens 
Frapka @ler tyska som grundläggande spr%k. 
Kompletteringsundervisning för övergång från klass VIII till ring III4, 
PRAKTISK-TEORETISK UTBILDNINGSLINJE efter klass VI8 med av Kungl. 

Maj:t fastslalld kompetens. 
FYRAARIG FöRBtEREDANDE SKOLA. I #:a förb, mottagas även gossar. 
KINDERGARTEN för gossar och flickor. 
Arimalningar mottagas M. 1-2 dagligen (utom Kivdagar) . Telefon 21 52 60. 

A G m S  RAMSTEDT. 



Stoc~holms stads ve~~stadss&ola- ',l 

, för boibindare 
mottager @ven ynslinsar frdn annan ort än ~tochholm. 

Sed,an numera sökaqde, maiitalskrivna .å 
aman ort än Stockholm, även kunna mot- 
tagas i denna skola, öppnar sig här ett 
lämpligt tillfälle för söner till bokbinderi- 
idkare och andra, som härav äro intresse- 
rade, att i mån av tillgång på platser er- 
Ula en grundläggande och så, l h g t  möj- 
ligt ,dlsidig utbildning för bokbindareyr- 
het.. Arsavgiften för elev, som ej a r  man- 
talsskriven i Stotckholm ar  200 kronor. Ef- 
ter tre månaders vistelge vid skolan er- 
hålla eleverna :flitpengar med 2 kzonor pr 
vecka under första och 4 kronor pr vecka 
under andra Aret. Harjärnte finnes moj- 
lighet att erhålla statsstipendium med upp 
till högst 35 kronor pr månad. 

Verkstadssk0lau.t för bokbindare har till 
ändamål att meddela en grundläggande ut- 
bildning &t .yngre nybörjarn. Den huvud- 
sakliga delen av kurstiden ar agnad %t un- 
dervisning i yrkesarbete å sk<olans egen 
verkstad. Därjämte ingår undervisning i 

teoretiska' amrien i för bokbindare lämplig 
omf anning. 

Skolarbetet pågår alla vardagar kl. 8-5 
(lördagar kl. 8-2) med en 15 .minuter fru- 
kostrast vid omkring kl. 10 f. m. och en 
timmes middagsrast mellan kl. 1-2. Äm- 
net yrkesritning a r  förlagt till tiden kl. 
7-9 e. m, en kväll pr vecka. 

Kursen iir 2-årig och börjar d* 16 au- 
gniojiti. Under tiden 16 j$i-15 augusti a r  
skolan stapgd. Elever mottagas även and- 
ra  'kider 16 augusti. Z 

För att vinna inträde fordras att  hava 
erhhllit . ,avg&ngsbetyg från fullständigt 
genomgången folksktola eller a t t  på an- 
nat satt hava inhämtat minst motsvarande 
kuhskaper samt a t t  icke lida av sjukdom 
eller lyte,, soni kan bliva till hinder vid yr- 
ke$~ utövbnde. 

De förs$+ 4 veckorna anses som prövb- 
tid, under, vilken tid utrönes, huruvida ele- 
ven befinnes lämplig för yrket. . 

Ilndervisningen piåggr i huvudsal( eniigt följande plan : 
Y r k r b e t e t  (3796 timmar) : förbere- 

dande övningar i klistring, hophängning, 
. pgSattning av hö.rn och- ansmörjning. Bind- 
ning av' klotband. övningar i skärpning 
av s h .  Bindning av halvfranska band 
med färgade, marmorerade eller guldsnitt. 
Bindning av hela s k b a n d .  

Teoretisk dervisning (424 tim.): Ma- 
teridlära: Papper ,och papp, de olika kva- 
liteternas tillverkmng, egenskaper och an- 
vändning inom yrket. Undersökningsme- 
toder. Klot, lärft, häfttrhd, bindgarn, lim 
uch klister. Olika slag av skinn, perga- 
ment och skimimitationer, deras bered- 
ning och kännetecken. Farger och för- 
gyllningsmaterial samt material för övriga 
speciella ändamål inom yrket. Lämpliga 
delar av fysiken och kemien behandlas i 
samb,and med beskrivningen av tillve'rk- 
ningsprocesser och undersökningsmetoder. 
Yrkeeritning: Frihandsteching efter VW 
hotiv. Enklare ornament steckning efter 
historiska, omament. Sammansiittning av 
ornament med oIika seamplar. Uppteck- 
ning av enkla förslag till bokbandsdelar. 
Bokbandet under olika stilperioder. E n .  
geometriska konstruktioner, utbrednings, 
projekt, projektionslarans grunder. Här- 

I 

jämte förekommer undervisning i verk- 
tygs- och, maskinlara, yrkesraung, yrkes- 
ekonomi mrnt yrkes- och arbetarlagstift- 
ring. 

StockhceIms LärIingshem, Tegnikgat. 38, 
tel: 32 41 28, mottager lärlingar mot en in- , 

ackorderiIigsavgift till s& lalgt pris s ' m  
kronor 14: - pr vacka. inkl, bostad, mat 
och tvatt, 

- 
För ynglingar, .som p& detta sätt vinna 

intriide i denna skola, kommer en särskild 
tillsyn ock,. övervakning att  anordnas av 
skolans iarhre, lärlingshemmets förestb- 
daie samt yrkesskoldirektören, för att för- 
äldrar och @ilsman skola vara övemgade 
om att devarns äro ander betryggande 
tillsyn. . 

parmare upplysningar erhallas genom 
hänvänddse till lärlings- och yrkesskolst y- 
relsens apedition, Högbe~gsgafam 71, 
Stockholm, kl .  41 39 33, varifriln aven 
blanketter för .ansökningar kunna rekvi- 
reras. 

Ansökan bör vara inkommen före juni 
måriads utgång. Endast om vakansplats 
upgs.tår, lian intrade p&räknas efter den- 
r'al,tid. . 

Yrkemk~ldirekto~ren. 
. . 

~asatryckeriqt, Stockholm 1934. 
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