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

REALISATIONEN 
utav Hattar, Paradis, Plymer, Fantasie, Blommor, 
Blusar, Klädningar, Siden, Sammet, Kläden, Che
viot, alla sorter Klädnings- och Bomullstyger, Herr-, 
Dam- och Barnunderkläder, pågår även nästföljande 
vecka uti 

Hildur Sandegrens Mode- & Manufakturaffär. 
Knngsgatan 10. Hörnbutiken tel. 6752. 

Om fyra unga flickor gå i bredd 
på trottoaren, vika de icke undan för 
någon med mindre denne någon bär 
en färgpyts. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Att giva eller 
icKe giva. . .  

Det har skrivits artiklar i denna 
tidning både om skyldigheten och 
vådan av att giva. Jag tycker för 
min del att båda parterna ha rätt. 
Vid läsandet av Crayons En episod, 
vari författarinnan svänger sitt gis
sel i harm över samhället för 
dess urusla sätt att tillvarataga och 
ordna för sina elända kände jag med 
gripenhetens kalla kårar utefter ryg
gen hur rätt hon hade. Och när fru 
Ingeman i sin artikel Att hjälpa eller 
att stjälpa skymtar såsom en det mo
difierade givandets representant, vil
ken med tiggarna på sin förstuga 
öppnar underhandlingar om litet ex
tra arbete för den slant de få mot
taga, så tycker jag att också hon har 
ovedersägligt rätt. Och möter jag en 
stackars usling på gatan, som kräver 
mig på den 25-öring, jag icke be
höver, så finner jag att han har rätt 
han med. Jag är i detta fall som 
salig Yoltaire: —• utan principer. 

Men en övertygelse fasthåller jag 
orubbad nämligen att det i det moder
na tiggeriets historia blir sällsyntare 
att träffa på fall, vilka sympatiskt o. 
övertygande vädja till ens medlidan
de. Hör bara folk berätta tiggarhi-
storier! Det är så mycket med i spe
let, stenhus, lånade barn, simulerade 
lyten, hopfantiserade sjuka familjer 
m. m. m. m. som icke riktigt passar 
ihop med en ärlig, sympatiskt fattig 
människa. Och det som sägs är nog 
icke helt och hållet gripet ur luften. 
Detta är i varje fall ej förhållandet 
med nedanstående, direkt från verk
ligheten avskrivna episoder, vilka ju 

"Ett väldigt gott bröd" 
Så säga alla, som smakat och bruka 

Bergmans Enkas 
Delikatesspis = knäckebrödsorter 
Säljes i väls. speceriaff. Obg. o. i. p. tel. 10837 

icke vittna om någon särskilt öm
mande nöd. 

En äldre man stod och tiggde 
utanför en dörr i Stockholm. Deu 
unga dam, som öppnade, beslöt att 
ge honom något riktigt gott. Hon 
tog det bästa hon hade, färskt franskt 
bröd, tjockt med prima smör och nå
gra präktiga ostskivor. Dessa goda 
smörgåsar räckte hon mannen. Han 
sneglade på dem, ryckte en smula på 
axeln och sade till hennes häpnad 
helt nonchalant: 

— Tja — jag kan ju ta dem! An
nars hade jag nog tänkt mig något 
salt! ! ! 

En annan historia. En stor stark 
kvinna i sina bästa år tiggde vid en 
köksdörr i Göteborg om en krona till 
nattlogi. Man erbjöd henne att sku
ra av en liten stentrappa i förstugan 
— ett arbete på 15 à 20 minuter •—• 
så skulle hon få 75 öre. Kvinnan 
svepte den troligen enkom för tiggar-
expeditionen anlagda själen tätare 
omkring sig och sade stolt: 

— Nej tack, då,får det allt vara! 
Och gick. 
Ett tredje exempel inträffade på en 

expeditionslokal. En karl trängde 
sig in och tiggde. Fröken, som för 
tillfället var ensam inne, ville ej ta
ga fram sin väska, vari hon händel
sevis hade "en ganska stor summa 
penningar, utan tog en lös 5-öring, 
den enda slant hon kunde hitta på 
bordet, och sköt denna till manne]]. 
I st. f. att ta slanten började mannen 
gräva i sin ficka, och med, orden: — 
Så mycket kan jag också ge! smet 
han upp en 5-öring på bordet bred
vid den andra. 

Gent emot dessa exemplar före
drar jag den tiggare, som en bister 
vinterkväll fördes i min väg på en 
gata inne i staden. Han bad med be
vekande stämma om några ören till 
nattlogi. Karlen var trasig och gè-
nömfrusen, och jag förstod vad han 
behövde. Jag räckte honom därför 
en liten peng och sade: 

—• Här har ni till en sup! 
Han hoppade till av förvåning. T 

hans häpna ansikte steg ett soligt le
ende, och med handen dallrande upp
lyft i höjden utbrast han med över
tygelse och eftertryck: 

— Tack, glada själ! 

Den stumma förvåningen stannade 
uteslutande på min sida. 

T. R. 

Baptistförsamlingen i Cresswell 
Bay, Pembrokeshire i England har 
till präst kallat en kvinna, miss An
nie D. Lodwick. 

En fråga som be
svarar sig själv. 

Ärade Redaktion! 

Då jag i nr 4 av Eder tidning läste 
att fransmännen blivit neurasteniska 
just genom ekonomiskt betryck och 
fruktan, så ber jag få framställa en 
fråga. Hur kan ett folk, som lider 
av sådan fattigdom ha råd att upp
ställa en här på f. n. 750,000 man 
med allt vad som hör till deras full
ständiga utrustning?, hur få de pen
gar till att låta bygga 1,952 aero-
plan, större än några hittills använ
da, och hur räcker inkomsterna till 
för att kunna förfärdiga miljoner 
bomber, också de så mycket större 
än hittills brukade, att de, när de ka
stas ned från ovannämnda aeroplan, 
kunna krossa i ett slag en stor del av 
en fientlig armé? Yad kosta dessa 
förberedelser till ett nytt världskrig 
för att Frankrike skall få hegemo
nien över Europa? För att den ro
manska rasen och Frankrike i synner
het med sin yttre polityr och nuva
rande negercivilisation och inre rut
tenhet skall kunna bekämpa och ku
va den germanska? De kosta så mån
ga miljarder att om de användes till 
fredliga värv med hjälp av måttliga 
summor från Tyskland tills det bli
vit i stånd att betala mer och mer, in
gen neurasteni behöft uppstå. Och 
de miljarder som Tyskland måste be
tala för ockupationstrupperna skulle, 
om de fått tjäna till betalning för 
Tysklands skuld, i stället för att 
sätta en outplånlig skamfläck på 
Frankrikes namn, också ha tjänat till 
att minska deras neurasteni. De äl
ska tydligen att omhulda den och öka 
den för var dag. Yi behöva nog inte 
ta den på allvar och jag tror man kan 
uppställa som axiom att den kapita
listiska imperialismen inte har några 
nerver. 

A. Il—n. 

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-J{läd-
ningstyger, Gardiner, sol- och 

tvättäkta. Möbeltyger, konst-

vävda och tryckta. Borddukar 
i litine och bomull. Sängtäcken 
Tricotvaror, T^eformliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. Broderier. Blekta och 

oblekta Vävnader av bästa 

fabrikat. Vaddtäcken. Prima 
Ylle'stickgarner. 

$ 

Prima miMol, 
Cnkes. tnlracilkol & Ved 

till dagens lägsta noteringar. 

C. Uggla & C:o. 
Tel. 32, 3885, 44, 5407. 

"Broderskap som vägrar att 
stå under färlan." 

I Amerika lär ha bildats en före
ning med ovanstående namn. Stad-
garne innehålla bl. a. följande: 

"Mannen vägrar att gå på torget 
och göra inköp, 

dito: att elda i alla kakelugnar 
och sopa rummen, ditö: att marsche
ra med babyn halva natten och se 
till att han är torr, 

dito : att tvätta och koka potatisen, 

dito: att agera fullständig betjänt 
till svärmor. 

Slutligen förbehåller sig mannen 
rättighet att bestämma tiden för sin 
hemkomst från klubben." 

Tyvärr berättade icke vår sages
man, hur de resp. fruarna upptagit 
"Broderskapets" ultimatum. 

FEBRUARI. 
I den normala tid natur och väder

lek ännu läto sig beräknas var fe
bruari en löftets månad. Januari ha
de så att säga ånyo vänt solens blick 
mot jorden för att tina upp all dess 
snö och is. Men då solen ej ensam 
förmådde detta kom i februari, enligt 
folkfantasien, Peter Katt och kastade 
den heta stenen i vattnet, och efter 
den dagen tinade isen lika mycket 
underifrån genom stenens värme som 
överifrån genom solens. 

Men i vår abnorma tid ha vi var
ken is eller snö, och Peter Katt är 
överflödig. Kastar han likafullt av 
gammal vana sin heta sten blir väl 
resultatet endast att alla vatten bot
tenfrysa och alla skogar och vägar 
snöa igen. Ty så där bakvänt är nu
mera allt. Milda vintrar med syd
vind och rägn, kalla somrar med nor
dan o. hagel — en överraskande obe
haglig väderlek, som imponerar t. o. 
in. på oss tränade göteborgare. 

Inga gamla goda tecken stå sig 
längre i detta kaos. Men man kan 
ha sina privata. Undertecknad har 
en osviklig Ekholm i sitt paraplyfo
dral. Det ligger i veckor och göm
mer sig i någon ficka eller låda. Un
der tiden är det mest uppehåll. En 
dag finner jag det händelsevis och 

Rekommenderas 
Kungsgatan 12. Göteborg 

bostaden 11045 

Rum, dubbletter, våningar och 
affärslokaler samt 

sommarnöjen 
önskas hyra gen. 

A/ 
TEL. 772.0 • 7790 • 7700 

ÖSTRA HAMNGATAN **S 

drar det tanklöst på. Osvikligt omen : 
rägnperioden börjar! 

Jag drar av det. — Solsken! 
Jag går ut en härlig morgon med 

fodralet på. — Ösrägn. 
Jag går ut en mulen morgon utan 

fodral. — En vårsol så härlig att 
man bara väntar att alla rabatter 
skola börja blomma, och kastanjerna 
framför Stora teatern tända sina 

ljus. 
Och där går man och skäms i sol

skenet med sitt fladdrande paraply 

på armen. 
Man kunde ju bränna upp fodralet. 

Men vad tjänar det till. En vacker 
dag går man ändå bara i ett svagt 
ögonblick och köper ett nytt. 

Och f. ö. finns det väl flere som ha 
fodral. Och flere som besitta pri
vata tecken och som kämpa samma 
fåfänga kamp med väderlekens mak
ter som min olyckliga 

En tous cas. 

Klädningar, 
Dräkter & Kappor 

på beställning, utföres omsorgsfullt 
ocli billigt. 

Färdiga klädningar, blusar och 
underkjolar m. m. till mycket billiga 
priser. 

H .  A X  M A C H E R  
Södra Larmgatan 11. Tel. 155 16 

KOL VED 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 69 72, 108 49, Göteborg. 

I en av de stora arbetslöshetsde
monstrationer, vilka under den sena
ste tiden hållits i London, deltog 
även en grupp kvinnor för att hän-
leda den allmänna uppmärksamheten 
på, att det också existerar en kvinn
lig arbetslöshetsfråga, vilken kräver 
sin lösning. Det kvinnliga inslaget 
hade tillkommit på initiativ av 
Kvinnliga kontorist- och korrespon
dentförbundet. 

Även Kina har nu fått sin kvin
norörelse. Det har bildats ett för
bund för politisk medborgarrätt för 
kvinnor samt en kvinnlig studentför
ening vid Pekings högre normalskola 
för flickor. Den sistnämnda organi
sationen har på sitt program, lika 
medborgerliga rättigheter för kvin
nor som för män, lika lön samt lik
ställighet för äkta makar. — Nåja, 
även i Kina gäller kanske satsen: 
"friskt vågat är till hälften vunnet." 

kommer varje kind att skin 
tids dagligt bruk av den bers *** W 
tvålen, som är rätta vägen t-?,mda Wy' 
domliga skönhetens bevara,-') ^ % 

YVY-tvålen säljes ôveïlt ' 

Nrtiii bolaget YVT Fabrh jsllj 

T V Ä T T  
till 

Tvättanstalten Västkusk 
Vegagatan 46. Göteborg 

Omsorgsfullt arbete, m Snabb lev 
Tel- 1443 

Baby utstyrsla, 
Komplett färdiga, mycket praktik 

med engelsk blöja och gördel « Tde ; 

mantel. amt •>#• 

(In: 

§kånska Wienerbageriet 
Emy Thorin. 

ERIK DAHLBERQSQATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

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

523,000 kr. 
outlösta vinster finnes på 1889—1893 1918 och 1920 

års premieobligationer. Insänd Edra serie och obli
gationsnummer jämte 60 öre i frim. till 

Älmhults Obligationskontor Älmhult 
varefter vi undersöka om vinst tillfallit Eder. 

sänt,) 

En vädjan. 
Jag undrar om det finnes någoj; 

vi så ofta göra oss skyldiga till so® 
just till underlåtenhetssynder, g 

ofta svara vi inte på en begäran att vi 
skola göra eller säga det eller det 
ja, t. o. m. på en så enkel sak som 
att framföra en hälsning: ",Ja ^ 

skall jag visst göra", och glömma 
alldeles bort det. 

."För att nu inte medvetet göra mig-
skyldig till "en dylik underlåtenhets-
synd, vill jag som jag lovat uppfyUa 

en önskan av fröken Alberti, "Kvin-
delig Läseforenings" storstilade 
ordförande. Hon bad mig låta det 
komma till den svenska allmänhetens 
kännedom att genom henne kan ak
vareller erhållas, målade av en myc
ket högtstående rysk dam, som måste 
arbeta för sitt uppehälle. Akvarel
lerna kosta, de mindre 15, de större 
25 kronor. De förra 25 X 15 em, 
de större 30 X 40 cm. stora, efter 
ögonmått. De kunna nog erhållas 
till påseende mot erläggande av frakt. 
Passa till gåva vid högtidstillfällen 
då flera kunna slå sig tillsammans 
om tavla och ram som naturl. ej in
går i köpet. Adr. Fröken Alberti, 
Damehotellet, Grammel Mönt 1, Kö
penhamn. 

Arn. 

L. W. Ericsons 
utsökta 

MfFEUtmi l lM 
äro alltid av högsta kvalité. 
Redbergsvägen 12. Tel. 4551 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21-23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄQÅRDSHALLEN. Tel. 7225, 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 85 78, 36 99 

ord. Kanske tar han er till nåder 
igen?" 

"Tyst, för f-n. Vem tror ni jag 
är?" 

Paul trängde på, ut ur rummet. 
Han stödde sig tungt på ledstången 
och släpade sig nedför den branta 
trappan. Nattluften, som slog kall 
emot honom där ute gjorde honom 
gott. Snart kunde han gå utan att 
ragla. Tröttheten försvann ur lem
marna och förvirringen vek ur hans 
tankar. Endast i hans vilja dröjde 
dröjde ruset och dränkte misstro och 
klokhet i en egensinnig begärelse ef
ter hämnd. 

VII. 

Vårnatten, utan måne och stjärnor, 
låg dunkel över Rosenhof, där alla 
fönster voro mörka. I det svaga 
fladdrande ljuset från den enda lyk
tan, som brann i gårdens mitt, smögo 
stumma mörka gestalter över den 
ojämna stenläggningen, tysta, skyg
ga nattdjur, som vid denna tid läm
nade sina hålor och drogo ut på rov. 

Schack tryckte sig tillbaka i husens 
skugga och undvek ljusskimret. Paul 
bemödade sig att hålla jämna steg 
med honom; han höll försiktigt det 
lilla paketet i handen, och bråkade 
sin hjärna för att uttänka, vad i all 
världen hans följeslagare skulle göra 
med det oskyldiga paketet, som så 
skulle kunna förarga och skada verk
mästaren. 

Men Schack gav inga förklaringar. 
Varje försök till samtal klippte han 
tvärt av med en befallande handrö
relse, och gick mycket fort förbi 
Deideles lumpmagasin till stranden, 
som var alldeles öde och människo-
tom, följde den till bron och över 
floden mot fabrikskvarteret, där man 
såg skorstenarna avteckna sig skugg
likt mot himlen här och där mellan 
sönderrivna moln. 

På kvareterts yttersta hörn mot 
öster låg vaggonfabriken, omgiven av 
en låg mur. I mitten höjde sig lik 
väldiga sågtänder de sneda taken på 
de olika vaggonhallarne, som också 
innehöllo de mindre rummen för de
taljarbete. Runtom låg en krets av 
mindre byggnader, smedjor, snicke
riverkstäder, kontor o. s. v. Schack 

gick rakt förbi den i mörker för
sänkta portvaktsstugan vid ingången, 
längs den låga muren och trampade 
över ljung och hedmark, tills han och 
Paul nått komplexets baksida. Där 
stannade han. Natt, stillhet, ensam
het härskade bakom dem; natt, still
het, ensamhet lågo framför dem. 

"Och nu visar du vägen, kamrat. 
Jag hoppas du är säker på den och 
hittar." 

"Med förbundna ögon. 
Paul svingade sig över den låga 

muren. Järnskrot, stycken av ske
nor. ståltråd lågo här uppstaplade. 

"Försiktigt", viskade Paul och 
slingrade sig utan att stöta emot ge
nom bråten till den mörka husväg 
gen. Detta var huvudbyggnaden. 
Schack följde honom i hack och häl. 
De stodo framför en smal, tung ek-
port i muren. Paul drog ur fickan 
en bunt dyrkar. Hans hand var sta
dig, tankarna klara. Men hans blod 
kokade ännu efter den hetsiga dryc
ken och målade för hans inre öga 
den lidna oförrätten i mångdubbelt 
förstorad skala, piskade hans vilja 
till en brinnande åstundan efter 
hämnd. 

Redan dyrken nummer två öppna
de ljudlöst låsen. De båda männen 
gledo in i den höga, mörka hallen. 
Genom rummet löpte skenor. Änd
lösa rader av färdiga spårvagnar, de 
flesta nya men många till reparation, 
stodo orörliga, jättelika. Schack hade 
tryckt på knappen till sin ficklampa, 
och dess sken upplyste snabbt en li
ten krets, så att de stora vagnarna 
verkade som monstrer, förstenade 
vidunder från före syndafloden. På 
tåspetsarna smögo de båda fram mel
lan vagnsraderna. Paul visade vä
gen. Bredvid en till reparation fär
digställd vagn, lade Schack plötsligt 
sin hand på Pauls axel och tvingade 
honom att stanna, och pekade på en 
avskruvad hjulnav, däri olja och väg
damm hade blandat sig till en fet, 
svart välling. 

"Olja dyrkarna!" befallde han 
lågt och kort. 

Paul såg förvånad på honom. "De 
äro i ordning." 

Men Schack tog paketet ur handen 
på honom och befallde: "Fort!" 

Lydig det nästan hypnotiska tvån
get, som kamraten utövade, stack 
Paul högra pekfingret i smörjan och 

gned in dyrken därmed. 
Schack drog fram under rocken 

en liten, liten såg, skarp som en 
rakkniv och räckte honom den. "Såg-
klingan också!" 

Och åter doppade Paul sitt finger 
och strök utmed längs verktyget. Det 
var högst vidrigt för hans utpräglade 
renlighetskänsla, att genom det 
myckna smörjandet hela hans högra 
hand blivit orenad av den klibbiga 
massan. Men då han försökte att 
stryka av fingrarna på vaggonens 
vägg så tryckte Schack honom pake
tet i handen, och i det han belyste 
siffertavlan på sitt ur med ficklam
pan manade han med en befallande 
rörelse till skyndsamhet. Visaren pe
kade på fem minuter över tolv. In
emot halv ett brukade nattväktaren 
börja sin rond. Paul smög framåt. 
Han visste, att vid denna timme voro 
alla vaggonhallarna tomma, ingen 
människa var där, och ändå slog hans 
hjärta oroligt, och han darrade för 
de sällsamma skuggorna, som dansa
de i ljusfläcken från ficklampan; 
skuggor av de mest välkända före
mål. 

Nu tog det slut med vagnsraden. 

Montörsrummet med sina lyftkran • 
vändskivor, hyvelbänkar, sträckte si? 
ögonskenligen utan gränser ut 
mörkret. Endast på vänster hal 

föll ljusskenet på en mindre trävägn 

Det var den i det stora rummet i 

byggda lilla verkmästarekam®^ 
— kontoret! Paul trädde ^raIfl'^r 

kammarens dörr, och medan has ^ 
fram dyrkarne. gav han Schac 

ketet att hålla. Denne lät'fick13®' 
och 

pans sken flyktigt dansa därö^^er^ 
log. Pauls smorda fingrar ha e ^ 
mycket tydliga spår på pake 111 

get. Även Paul såg fläckarna- ^ 
"Jag kan inte hjälpa det , ® 

lade han förargad. t pj 
Schack lade manande f'11?1 ^ 

läpparna och vände lampan® ̂  ^ 
på nyckelhålet. Paul införde s 

smorda dyrk. Låsen gick £e"a • ^ 
och han stötte upp dörren. c . ^ 
dörrspegeln stodo hans fi'1Sra 

tryck. Men när han ville s t 

höll Schack honom tillbaka, 

måste hålla utkik." 

P 

(Forts nästa n:r.; 
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Eftertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Regeringskris? 
Nostradames profetior. Världens öde 

intill är 2244-
Slåss eller sämjas? 
Strömoln. Av Femma. 
Föräldrar och utomäktenskapliga barn 
Rösträttskonferensen i Rom. 
Teater. 
Märkliga kvinnor: Drottning Kristina 
Konstens inspiration. Av Edith Withe 
Hjälp de förpinade! 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Under den gångna veckan hava 
Frankrike och Belgien vidtagit ytter
ligare skärpning av våldspolitiken 
mot Ruhr liksom mot Tyskland i 
dess helhet. Till förbudet mot ut
försel av kol från Ruhr till det öv
riga riket har fogats en liknande be
stämmelse i fråea om metaller. För 
utförsel av dessa varor till utlandet 
lordras licens av särskilt härför in
rättade fransk-belgiska byråer. Vi
dare har förbud utfärdats mot besök 
av tyska ministrar i det besatta om
rådet. Ännu har Tyskland dock icke 
tvingats på knä. 

Spänningen i Ruhr tilltager på ett 
oroväckande sätt. Den franska upp
hetsningen stiger inför omöjligheten 
ätt eenomföra de uppgjorda planer
na, inför de sig hopande svårigheter
na på alla områden, den tyska be
folkningens sega motstånd, dess för
aktfulla hållning, i vilken det ligger 
även något av ett växande hot. Det 
franska ursinnet och kanske även den 
eniliga oron söka sig utlösning i ett 
rutalt uppträdande, häktningar, ut

visningar, tidningsindrapmingar och 
svåra våldshandlingar. Man frågar 

hur länge det tyska tålamodet 
'•til kunna uthärda denna oerhörda 

Pä restning. Och om det brister, vad 
änder? Tanken vågar knappast 
oja vid denna möjlighet, denna san-

n°hkhet. 

'm \ärlden hoppats på ett med-

dr "rs"k av England har den be-
apt sig. Man vet det nu sedan en-

a regeringen vid parlamentets 

Prenumerationspris: 
Helår Kr. 6:—. 1/2 år Kr. 3: 50 V4 år Kr. 2: -—. 

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

Men Frankrike tänker icke på 
reträtt utan pa seger. Det hägrar så 
skönt och på helt nära håll en ny-
upprättad av Frankrike beroende 
Rhenstat med egen förvaltning, egen 
ordningsmakt, eget mynt. Endast de 
radikala kretsarna våga hysa tvivel 
och fråga lågmält, om man ändå inte 
i tid borde försöka finna formeln 
till en fredlig uppgörelse med arvfi
enden. Hur regeringen . ser saken 
kommer icke till allmänhetens kän
nedom. Allt är knappast som det 
enligt franska uppfattningen borde 
vara. M. Poincaré, statsministern, 
har hittills nekat att giva deputera
dekammarens utrikesutskott de av 
detsamma önskade upplysningarna 
om det verkliga läget. Ett motgångs
tecken som det franska folket icke 
kan undgå att se är francens nästan 
oavbrutna fall ända sedan Ruhräven
tyret började. Det talar ett tydligt 
och för det franska penningkära 
hjärtat mycket smärtsamt språk. 

Även Orientfrågan berördes i det 
engelska trontalet och i den därefter 
följande adressdebatten. Statsminis
tern uttalade hopp om fred med Tur
kiet. I Frankrike ser man mindre 
hoppfullt på ställningen. 

Veckans övriga utrikespolitiska 
händelser äro avrustningsfrågans de
batterande i Folkförbundet, repub
likanskt rövarliv på Irland samt en 
serbisk, av Italien motad plan att ef
ter berömt franskt mönster lägga be
slag på ungerska kolgruvor. 

Nostradamus märkliga 
profetior. 

Världens öden. 

" ^ VÄVA JJdl ldJ.JU.Cli 
"Hände den 13 febr. deklarerat sm 

Law ^rem]'ärministern Bonar 
f°lket e^^ac^e därvid det engelska 
T,- e.S. vänskapliga känslor mot 

"ankrike, 
^hrakti 

men kritiserade öppet 
„en, vilken " 

förpg Tyskland 

rönen, vilken han ansåg för 
^ Tyskland men ännu mera 

Euro 3n^r^e oc^ ödesdiger för hela 
t,n J!3" Någ°n medling i konflik-
1ibcraianTade. EnSland icke. Från 

,S1 a Siordes gällande att ska-

Nationr.>.,n^an ^orde hänskjutas till 

B 
nernas förbund. 

över ,je 
ans^a Pressen är förargad 

olycksnr f (.n^e's'<e statsministerns 
finner de °m ^uhraktionen och 
^"Sarna"1 °b®fo&ade- De tyska tid-
fattnijj . ,°r ara med bibehållen 
från J' , lnSen hjälp är att vänta 
samt, me 

a.n<'' Tyskland står en-
f°rtsatt aU hålla "t och genom 
^raQkrike „j/''"^ ra°tstånd tvinga 

att slå till reträtt i Ruhr. 

Regerings-
kris? 

De pågående stora arbetskonflik-
terna inom industrien och de nya, 
som ytterligare väntas, hava väckt 
till liv en annan tvistefråga, vilken 
möjligen kan komma att föranleda 
regeringskris. 

Striden gäller arbetslöshetsunder
stöden. 

Enligt riksdagens direktiv är det 
vid oförvållad arbetslöshet åt kropps
arbetare utbetalade understödet icke 
en dem tillkommande rättighet utan 
en av samhället godvilligt lämnad 

hjälp. 
Då samhället är skyldigt intaga 

en neutral hållning vid strider mel
lan arbetsgivare och arbetare, erhålla 
dessa senare icke understöd vid ar
betsinställelse. 

Denna bestämmelse är självskri
ven och rättvis. 

Men saken kan kompliceras. En
ligt riksdagens beslut avstängas vid 
utbrytande arbetskonflikter, de förut 
understödda, oförvållat arbetslösa 
från hjälp. De betraktas nämligen 
som solidariska med sina direkt av 
konflikten berörda yrkeskamrater 
samt intresserade av stridens utgång. 
I allmänhet torde dessa av samhäl
let understödda, tillfälligt arbetslö
sa deltaga i omröstningen inom sin 
organisation rörande konfliktfrågor. 
Skulle de även efter utbruten kon
flikt få uppbära sitt understöd, må: 

ste man räkna med, att deras röster 
antagligen skulle avgivas för strid, 
av vilken de ju icke kunde fa något 
men, men eventuellt, genom vunnen 

Tiden lutar åt mysticismen, och 
en rik litteratur håller på att växa 
upp på detta område. Ett intres
sant bidrag. därtill har lämnats av 
Georg Ljungström genom hans på 
Litteraturförlaget, Sthlm, utkomna 
bok "Nostradamus .profetior om 
världens öden". Vi redogöra här ne
dan i ytterst sammanträngd form för 
innehållet, med en uppmaning till 
våra läsare att köpa boken, vilken 
har oändligt mycket mer att berätta. 
Priset är endast 1 kr. 

På 1500-talet levde i södra Frank
rike en läkare vid namn Nostrada
mus, vida berömd för sina yrkesin
sikter och sitt stora vetande. Det är 
emellertid icke för hans bragder som 
läkare och vetenskapsman hans min
ne bevarats åt eftervärlden utan för 
hans förutsägelser om mänsklighe- i 
tens öden. N. var av judisk börd 
och betraktade själv de uppenbarel
ser han undfick som profetior av-
gudomligt ursprung och av samma 
art som det gamla testamentets för
utsägelser om kommande ting. 

En del av hans spådomar, vilka 
gällde med honom samtida personer 
i framstående ställning, gingo i bok
stavlig uppfyllelse, något som till
drog sig ofantlig uppmärksamhet 
och stadfäste hans rykte som siare. 

Att han icke var någon charlatan 
därom vittnar bl. a. det erkännande 
för märklig siareförmåga en så kri
tisk granskare som Nordisk familje
bok ger honom. 

Ett tiotal år före sin död eller år 
1556 utgav han ett profetiskt verk, 
bestående av tio sånger om tillsam
mans något mer än nio hundra fyrra-
diga verser, och omfattande tidspe-

löneförbättring inom yrket, framti
da fördel. A andra sidan bör viss
heten om att vid inträdande öppen 
konflikt förlora arbetslöshetsunder
stödet vara ägnad att kraftigt sti
mulera deras fredsvilja. 

Alla dessa synpunkter äro kloka 
och försvarliga, men det finns dock 
ett "men". Det kan tänkas, att de 
understödda arbetslösa rösta mot 
strejk, men att denna, stödd av or
ganisationens majoritet dock blir 
verklighet. Också då förlora de 
oförvållat arbetslösa samhällets 
hjälp. 

Regeringen, vilken som bekant är 
socialdemokratisk, pressas givetvis 
hårt av arbetarvärlden, vilken krä
ver, att den nyss nämnda avstäng-
ningen icke skall tillämpas. 

Regeringen har gått en medelväg 
och i riksdagen framlagt förslag om 
en mildring av avstängningsdirek-
tivet, gående ut på att personer, som 
varit oförvållat arbetslösa i minst 
sex månader före utbrottet av öppen 
arbetskonflikt i facket, även därefter 
skola erhålla understöd. 

Om detta förslag fälles av riksda
gens borgerliga majoritet, är det 
möjligt, att regeringen avgår omedel
bart därefter, i stället för att, som 
man väntat, sitta kvar till riksda
gens slut. 

rioden 1558—2244. Varje vers in 
nehåller en profetia, men dessa åter 
finnas icke i tidsföljd, utan äro blan
dade om varandra. Nostradamus för
klarar att detta är avsiktligt gjort, 
då det är försynens vilja, att den 
slöja, vari framtiden höljes icke helt 
skall lyftas förrän den tidpunkt, "då 
guldet blir 11 gånger så mycket värt 
som silver", något som för första 
gången sedan Nostradamus tid in
träffat i våra dagar. 

Det har lyckats av saken intres
serade personer, nu senast dansken 
Billenstein att ur mängden av sam
manblandade profetior verifiera c:a 
700 med historiska händelser under 
de senaste 365 åren. 

Även den skeptiske måste erkän
na, att förutsägelserna på ett säll
samt sätt bestyrkas av verkligheten, 
sådan som vi veta, att den utspelats. 

Ett typiskt exempel härpå finner 
man i det avsnitt, som gäller den sto
ra franska revolutionen, för vilken 
även ett bestämt årtal angives. "Är 
1792 skall man tro sig kunna ändra 
tideräkningen och en ny sådan skall 
införas, men inom kort skall man se 
sig nödsakad att återgå till den förra 
ordningen." Nostradamus ger där
efter en mycket träffande skildring 
av Frankrikes vid denna tidpunkt 
regerande konung, vilken angives va
ra en välmenande, men svag och 
vacklande regent. Revolution utbry
ter och konungen flyr tillika med 
sin gemål, men fasttages och ställes 
inför domstol. Under rättegången 
tilltalas han icke med sitt konunga
namn utan med sitt släktnamn. Ko
nungaparet dömes till döden och 
halshugges. Därefter följer en tids 
skräckvälde och religionsfientlig ma
terialism, vilken är den första av de 
tre Antikristperioder Nostradamus 
förutsäger. Skildringen innesluter 
en mängd detaljer, alla bestyrkta av 
inträffade händelser. 

Ingående och sanna profetior 
lämnas om en mängd andra histori
ska personligheter och händelser, t. 
ex. Napoleon I, Napoleon III, tsar 
Peter m. fl. 

Även i fråga om vår egen tid sam
manfalla på ett överraskande sätt 
världshändelserna med profetiorna. 
N. berättar om de båda Balkankrigen 
med det därefter följande världskri
get, om det tyska neutralitetsbrottet, 
Englands ingripande o. s. v. "Man 
skall finna svarta och indiska solda
ter gömda i landet och engelska kri
gare skola infinna sig vid Seine och 
Marne." Det berättas om den väx
lande krigslyckan mellan Österrike 
och Italien, om den ryska revolutio
nen "som utgår från en desorganise
rad flotta", om Tysklands nederlag 
och kejsarens flykt ur landet m. m. 

Allt detta är ju egendomligt, och 
man frågar sig ovillkorligen vad 
Nostradamus, vars spådomsförmåga 
visat_ sig så pålitlig ifråga om de 
stora världshändelserna intill våra 
dagar, har att berätta om den fram
tid den redan så malträterade mänsk
ligheten går till mötes. 

Syftar månne siaren på Versailles
freden och dess konsekvenser, särskilt 
rövartåget in i Ruhr, när han med 
patos förklarar: "Jag säger dig, 
Frankrike, du går för vida. Du bor
de låta tala vid dig. De förpinade 
skola resa sig och göra ett förskräck
ligt slut på sitt stora kontrakt. 
Hämnden kommer plötsligt som 
ljungelden ur skyn och den usla elän
diga (franska) republiken kommer 
under yxan." — Vidare förutsäges, 
att Frankrike blir besegrat, och att 
Paris lägges i grus och spillror av 
den "omätligt hämndlystne" fienden. 
Inre omvälvningar äga rum i Frank
rike, republiken störtas och konun-
gadömet uppstår. 

Angående tidpunkten, när detta 
skall ske, äro förutsägelserna något 
oklara och giva två olika årtal att 
välja mellan, nämligen år 1925 och 
1943. Att det är det förstnämnda 
årtalet, som åsyftas, därför talar en 
annan förutsägelse, den nämligen att 
den tyske kejsaren sju år efter sin 
avsättning, utan att hindras av fient
liga makter, skall göra ett försök att 
återfå kronan. Tyskland mottager 
honom emellertid icke. 

Bolschevikernas välde, på vilket 
Nostradamus skildring av den andra 
Antikristperioden passar in, förut
säges bli av kort varaktighet. Lan
det når därefter ingen ny storhet. 

Även åt Englands öden ägnar No
stradamus uppmärksamhet. Han för
utsäger dess oavbrutna maktutvidg
ning under något mer än 300 år, räk
nat från 1500-talets slut. "Det skall 
sända stora härar och flottor över 
haven och erövra många främmande 
länder." Men slutligen inträder för 
det stolta öriket en nedgångsperiod, 
under vilket det liksom Frankrike 
och Holland skall se sitt stora kolo
nialvälde förminskas och slutligen 
gå helt förlorat. Nedgångstiden bör
jar, profeterar Nostradamus, vid en 
konflikt med Turkiet, til] tiden un
gefär sammanfallande med ett upp
ror på den skottska ön (Irland?). 
Allt detta passar ju in på förhållan
dena nu! 

Turkiet skall, berättar Nostrada
mus, plötsligt återhämta sig från sin 
vanmakt efter kriget och bli en fruk
tansvärd makt, vilken skall komma 
att behärska hela Balkanhalvön samt 
sydöstra Europa. 

Den katolska kyrkan skall efter 
världskriget uppleva en lysande re
nässans och vinna stor utbredning. 
Samtidigt härmed kan väntas en 
ekonomisk depression, hungersnöd 
och nya svåra krigiska förvecklingar 
staterna emellan. 

Slutligen skall den tredje världs
katastrofen taga sin början mot slu
tet av innevarande århundrade. Den 
muhammedanska världen skall sätta 
sig i rörelse för att hämnas på och 
underlägga sig Europa. Balkan och 
sydöstra Europa äro redan förut i 
deras våld, nu skola också Italien, 
Spanien och Portugal, större delen av 
Frankrike och Sydtyskland falla dem 
till. Negervälden skola upprättas 
därinom. Däremot undgå England 
Holland och de skandinaviska län
derna den fruktansvärda invasionen. 
Den katolska kyrkan med påvedömet 
går fullständigt under. 

Till denna tid förlägger Nostra
damus också den tredje Antikristpe-
rioden. Mörkrets furste skall upp
rätta ett skräckvälde i södra Europa 

Slåss eller 
sämjas? 

Dagspressen förklarar, att de på
gående stora konflikterna inom vår 
industri och de nya som väntas en
dast med svårighet skola kunna bi-
läggas "enär stridslusten på sina håll 
är mycket stark". Bland annat an
märker en liberal tidning, att de till
satta förlikningsmännen komma att 
få ett tungt arbete, "enär konflikter 
på arbetsmarknaden avgöras icke ef

ter rättsgrunder, utan av parternas 
olika motståndskraft." 

Det ligger en fruktansvärd ankla
gelse i detta till synes helt lugnt kon
staterade faktum, att "dessa konflik
ter icke lösas efter rättsgrunder —" 

Här gå vi alla upprörda i vårt all
ra innersta över att tvistefrågor mel
lan olika nationer icke lösas efter 
rättsgrunder utan att i stället styr
kan, övermakten fäller utslaget. 
Fastän det här gäller mot varandra 
fientliga folk med motsatta intressen 
underkänna vi deras handlingssätt 
såsom varande icke blott rättsstridigt 
utan även oklokt, enär därur, så 
snart maktställningen ändras, stän
digt nya konflikter skola uppstå. 

Och så säges det nu öppet och med 
det mest lugna tonfall i världen, att 
alldeles samma, rättskänslan krän
kande stridsmetoder tillämpas inom 
vårt eget land på det industriella om
rådet! Det är där icke fråga om tvä • 
parter med mot varandra stridande 
intressen utan om två medborgare-
grupper vilka samarbeta, vilka icke 
kunna undvara varandra och vilkas 
framgång endast har en enda verk
ligt säker grund, förtroende och öm
sesidig god vilja! 

Man förstår emellertid inför det 
gjorda påståendet om rättsgrunder
nas betydelselöshet denna oavbrutna 
dragkamp på det industriella områ
det, dessa ständiga arbetsstrider och 
öppna konflikter, under vilka till de 
stridandes och hela landets ekonomi-
ska.skada det industriella arbetet lig
ger nere, de stora företagen stå stilla 
utan inkomster och tusentals arbetare 
driva omkring med händerna i fic
korna i stället för att arbeta. 

och under 25 år terrorisera mänsklig
heten. 

Under senare delen av denna epok, 
vilken skall vara avslutad år 2244, 
skola muhammedanerna och europé
erna komma i vänligare relationer 
till varandra, en sammansmältning 
av folken skall äga rum och en ny 

ras uppstå med en gemensam på 
Kristustron grundad, renare, mera le
dande religion. Slutligen skall det 
tusenåriga riket randas! 

Ruhr och Sveriges Kvinnor. 
Från många håll har med begäran 

om införande tillställts oss upprop 
om en allmän kvinnlig bojkott av 
franska varor som protest mot Ruhr
ockupationen. 

Kv. T. har förut tagit till orda i 
saken och hindras av det begränsade 
utrymmet att införa de många, mån
ga insändarne. Dessa är emellertid 
knappast längre behövliga, överallt, 
inom kvinnovärlden diskuterar man 
bojkottfrågan och agitationen i så
dan riktning är överallt i full gång. 
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"Strömoln." 

När jag i nr 6 av "Kv. T." läste 
den lilla studien "Strömoln" blixt
rade ett minne fram ur det förgång
na. Yad som väckte det till liv var 
följande passus: "Det kom med ens 
ett fruset och vissnat uttryck över 
hennes ansikte. Och det var som om 
hon känt och tänkt att alla skulle 
se det. Att också han, hennes man, 
skulle se med de andras blick, se 
som en främling på henne och upp
täcka att hon ej längre var vacker 
och ung, att hennes skära rodnad en
dast var litet pålagt puder." 

Det var på en badort. Som alltid 
på sådana platser var kvinnovärlden 
i överväldigande majoritet, åtminsto
ne under större delen av dagen. Först 
ut på eftermiddagen kommo båtarne 
från staden och med dem ungherrar-
ne och de gifta gentlemännen, vilka 
efter slutat arbete på kontor och äm
betsrum nu sökte sig hän till som
marhemmen här ute. 

Det slog mig en dag hur stilla och 
liksom färglöst badortslivet gestalta
de sig under den herrelösa delen av 
dagen. Det vilade ett visst sömnigt 
lugn däröver, vardagsstämning. Da
merna klädde sig enkelt, slöade, en
samma eller i grupper uppe bland 
bergen, badade, skötte sig, uppehöllo 
sig med barnen nere vid stranden. 
Det var som levde de med högst tre 
kvarts liv under dessa långsamt 
framglidande timmar, väntande på en 
fäststämd, händelserik, av spänning 
fylld eftermiddag och kväll. 

Solen hade passerat zenith, tiden 
för stadsbåtarnes ankomst närmade 
sig, kvinnovärldén ilade hem, för
svann för någon timma in i villorna 
eller i urinnevånarnes enkla bonin
gar, och när den åter uppenbarade 
sig — — —!! Vilken glans över 
denna kvinnosamling, skrudad i sina 
skönaste kläder, nykrusad (det var 
på luggarnes förfärliga tid!) och i 
ett strålande humör, som om tillva
ron fått mening och innehåll i samma 
ögonblick ångbåtarne lade i land och 
den medförda herrlasten debarke-
rade. 

Yi, jag och mina medsystrar av 
olika åldrar, stodo där tip top ifråga 
om vår yttre människa, med vår öm
maste blick, vårt ljuvaste leende, med 
hjärtat fyllt av en brinnande åstun-
dan att icke blott stå oss i kampen 
med all den övriga exponerade kvinn
liga elegansen och skönheten utan 
även överglänsa den och tillvinna oss 
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vår tilltänktes, vår förlovades eller 
lagvigdes gillande, hans beundran, 
hans tillbedjan. Yi förväntade att 
få känna den ömma tryckningen av 
hans hand, att få se glädjen tändas 

hans blick, att få höra några var
ma beundrande ord viskas i vårt öra. 
Så kände jag och troligen också de 

andra. 
Kanske togo händelserna verkli

gen detta vackra förlopp för de till
tänkta, de förlovade och de alldeles 
nygifta paren. Men vi andra, som 
hunnit ett stycke på andra sidan kul-
lerstolarne, vad undfingo vi? En 
flyktig blick, en vänlig dunk i ryg
gen, en fråga om barnen, om hum
mergubben varit synlig, en upplys
ning om matkorgarne ombord, en 
promenad hem under konversation 
om likgiltiga ting, kanske en segel
tur och senare på kvällen en stunds 
sällskapsliv nere i societetssalongen, 
där kvinnovärlden åter demonstrera
de sina vackra kläder, sina nykrusa-
de, i havsluften tyvärr så lättraknade 
luggar, sina ljuvligaste leenden, allt 
för att överglänsa varandra och be
haga och tjusa en på det hela taget 
mycket ointresserad och kallsinnig 
samling bortfjäsade herrar. 

En dag log jag ett självironiskt 
leende. Hur barockt var inte det 
hela, barockt och en smula ovärdigt. 

Jag hade kommit att tänka på li
vet i naturen, vilket jag såsom född 
lantflicka ingående kände till. 

Det här var den upp- och nedvän
da världen! Inom djurlivet är det 
aldrig det feminina elementet, som 
söker behaga det manliga. Där är 
ordningen den rakt motsatta. Där 
är det hanen, som söker tilldraga sig 
honans uppmärksamhet, vinna hen
nes beundran och högt åtrådda gunst 
medels en av naturen förlänad prakt
full fjäderskrud, en grann sångröst 
eller med sitt under kamp med med-
tävlarne visade lysande mod, sin 
styrka, sina smidiga rörelsers behag. 
Hon är reserverad, på sin kant, svår-
erövrad, har alldeles tydligt en be
stämd känsla av eget högt värde. 
Och allt detta synes behaga hanen, 
han visar henne den största cour
toisie och respekt. Det förekommer 
aldrig inom djurvärlden, att en hane 
misshandlar en hona av sitt eget 
släkte, även om hon är avvisande, 
arg och hugger till honom — han 
går aldrig till motattack. 

Äro de mänskliga förhållandena 
där kvinnorna tävla om männens 
gunst, där det är de, som anstränga 
sig för att behaga, väcka beundran, 
vinna tillbedjare en högre för par
terna mera lyckobringande form av 
kärlekslivet än den i naturen rådan
de? Eller innebär den ett våld mot 
naturens lagar, framtvingat av kvin
nans ekonomiska beroende av man
nen, alltså något mot naturen ur
sprungligen stridande, men som ned 
genom tiderna kommit att te sig som 
natur? 

Jag låter frågan stå öppen. 

Men själv lade jag från den stun
den om mitt liv. Jag gick inte hem 
och klädde om mig till båten, ej hel 
1er krusade jag min lugg, och när de 
andra fruarna i full gala strömmade 
ner till ångbåtsbryggan, satt jag 
olympiskt lugn kvar på socitetshusets 
veranda, läste min bok och bekym
rade mig inte ett dugg om min rak-
nade lugg, som blåste i stripor om 
ansiktet. 

Och se, min lagvigde där nere på 
bryggan föreföll konsternerad över 

Föräldrar och utomäKten 

skapliga barn. 

Hur lagen reglerar deras förhållande till varandra. 

Till den tidigare i Kv. T. införda 
artikeln om "äktenskapliga barn" fo
gas här nedan en redogörelse för 
rättsförhållandet mellan de utomäk-
tenskapliga barnen och deras föräld
rar. På detta område gäller sedan 
den 1 jan. 1918 en ny lag av så 
sträng natur, att den synnerligen väl 
behöver vara känd av allmänheten, 
särskilt ungdomen. 

Med föräldraskapet utanför äkten
skapet följa numera förpliktelser, 
som den tidigare lagen icke visste av. 
De äro av rättvis, men mycket be
tungande art. Den ogifta modern 
kan icke, som förut, hemlighålla sitt 
namn, hon måste uppgiva det, var
efter det av vederbörande pastor an
tecknas i födelse- och dopboken samt 
i församlingsboken. Födelsen aamä-
les därjämte av pastor till barna
vårdsnämnden, som för barnet för
ordnar en barnavårdsman, som har 
till åliggande att tillvarataga dess in
tressen. Sker nedkomsten i annan 
församling, än där modern är kyrko-
bokförd, aviseras förhållandet till 
den församling, där hon hör hemma. 
Skulle kvinnan neka att uppgiva sitt 
namn eller lämna ett falskt sådant, 
är det barnavårdsmannens skyldig
het att utforska förhållandet, varvid 
han äger rätt att anlita polismyndig
heternas hjälp. Det är följaktligen 
icke längre möjligt för en kvinna att, 
som förut med lätthet skedde, hem
lighålla, att hon fött ett barn. Hon 
måste "stå" för detta förhållande, vil 
ket kan komma att verka ruinerande 
på hela hennes framtida liv. 

Icke häller fadern får vara okänd. 
Yill icke barnets moder göra barnets 
rätt gällande mot honom, faller detta 

åliggande på barnavårdsmannen, som 
vid behov även kan anhängiggöra 
rättegång mot barnafadern. Varder 
vid rättegång, anhängiggjord av 
modern eller barnavårdsmannen, ut
rett, att svaranden haft samlag med 
kvinnan på sådan tid, att han kan 
vara barnets fader, skall han anses 
som sådan. Detta gäller även om 
det kan bevisas, att kvinnan samti
digt stått i förhållande till flera män. 
Kvinnan kan utpeka vilken av dem 
hon vill som barnets fader. Den 
danska lagen har i föreliggande fall 
sökt en utväg ur svårigheten att 
rättvist fastställa faderskapet genom 
att anse det som outrett och låta 
samtliga inblandade män tillsammans 
utgiva barnuppfostringsbidraget. 
Denna "rättvisa" går emellertid ut 
över barnet, som på det sättet liksom 
får flera fäder, ett fruktansvärt för
hållande när barnet blivit stort nog 
att förstå sin ställning. Ännu större 
blir olyckan, om saken blir känd i 
den omgivning där barnet växer upp. 
Den svenska lagen ger barnet en för-
Sörjare, vilken därigenom också kom
mer att stå som dess far, en åtgärd 
som ovillkorligen i detta fall måste 
anses som den bästa. 

Av avgörande betydelse för barnet 
är, om det skall anses för "utomäk-
tenskapligt" i allmän bemärkelse el
ler betecknas som trolovningsbarn, 
vilket senare bereder det en bättre 
rättsställning. Trolovningsbarn äro 
sådana barn, vilkas föräldrar antin
gen erkänna det som sådant eller som 
vid dess avlelse voro trolovade eller 
senare, före eller efter barnets födel
se, ingå trolovning. Brytes denna 

att icke som vanligt bli mött och f jä-
sad för. Han såg förvånad ut, och 
hans panna rynkades, som om en 
hemlig oro plågat honom. Sedan ste
gade han raskt upp på verandan till 
mig och han syntes inte observera 
min fula raka lugg, min icke om
bytta enkla förmiddagsklädning, 
utan slog sig ned bredvid mig och, 
när jag gjorde min av att vilja fort
sätta min romanläsning, klämde han 
resolut ihop boken, inledde en kon
versation, i vilken hummergubben 
icke förekom, och visade en sådan 

SfflWl . '.'8® 

mamxia 
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LUX KRYMPER Ej 
Mjuk,, ulliga p|jgg säsom L.L.E 
handskar, ylletröjor. f,|tar. ylleu„de,k|idt,"""ÔSS<"' 
hiJIa sin ursprungliga mjukht, och krvm ' 
« ÏVÄTTAS LUX. OD „ 

för tvätt av all slags ylle. flanell, siden och * 
»„k 1= °Ch ôn"iliga 

artighet och älskvärdhet att de nä
stan konsternerade mig. 

Se'n jg,, se'n ha vi fortsatt vårt 
liv i den där stilen och äro mycket, 
mycket lyckliga, Jag pysslar om 
min lagvigde på bästa sätt och tyc
ker om honom ofantligt, men an
strängningen att behaga, att te sig 
tillbedjansvärd och bedårande den 
har jag lagt på hans skuldror. Tro 
mig, han trivs väl därmed! Ännu en 
hemlig viskning! Yi ha, märkligt nog 
i dessa tider, aldrig talat om skils
mässa. Femina. 
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HELA LAGRET 
VINTER-

Kappor o. Dräkter 
U T S Ä L J E S  

till ytterligare reducerade priser. 
HERMMEErH? AB. 

förbindelse fortfar dock barnet att 
vara trolovningsbarn. 

Barn utom äktenskapet erhåller 
moderns släktnamn. Fadern kan få 
ge det sitt namn, om barnets förmyn
dare, i regel modern, tillåter det. Är 
barnet trolovningsbarn äger förmyn
daren rätt att bestämma, att det skall 
bära faderns namn. Skulle detta ic
ke ha blivit gjort, kan barnet, när 
det blivit myndigt, taga faderns 
namn. 

Modern har vårdnaden om barnet 
och är dess förmyndare. Genom god
villig överenskommelse mellan för-
äldrarne kan fadern, om rätten fin
ner honom därtill lämplig, i stället 
förordnas till förmyndare. Är mo
dern olämplig att omhänderhava bar
net, eller om hon dör, skall rätten 
förordna fadern eller annan lämp
lig person till förmyndare. Den av 
föräldrarna, som ej har vårdnaden, 
äger rätt till umgänge med barnet, 
såvida icke särskilda omständigheter 
gör detta mindre önskvärt. 

Föräldrarne äro skyldiga att be
reda barnet det uppehälle och upp
fostran, som kunna anses skäliga med 
hänsyn till båda föräldrarnes villkor. 
Detta innebär en betydlig förbätt
ring av det utomäktenskapliga bar
nets tidigare ställning. Då behövde 
föräldrarne, även om deras ekonomi 
var god, endast påkosta barnet vad 
som var oundgängligen nödvändigt 
och allenast tills barnet, tidigast möj
ligt, själv kunde försörja sig. Den 
nya lagen stadgar att en var av för
äldrarne efter sin förmåga skall taga 
del i kostnaden för barnets under
håll. Modern, som har vårdnaden av 
barnet, anses därmed i regel fullgöra 
sin underhållningsskyldighet, och det 
blir därför fadern som får betala det 
kontanta beloppet. Försörjnings
plikten kvarstår, tills barnet fyllt 
femton år, med aderton år som maxi
mitid, såvida ej barnets anlag och öv
riga omständigheter föranleda, att 
det bör erhålla fortsatt utbildning. 
Är barnet, sedan tiden för föräldrar
nes underhållsskyldighet utgått, 
nom sjukdom eller dylikt urståndsatt 
att självt försörja sig, äro föräldrarna 
pliktiga att i mån av förmåga ge det 
skäligt underhåll. Samma under
hållsskyldighet åligger barnet gent
emot föräldrarna. 

Här bör inflikas, att fadern är un-
derhållspliktig även mot barnets mo
der under tiden kring förlossningen 

regel sex veckor före och sex veckor 
efter nedkomsten. Underhållstiden 
kan under vissa omständigheter ut
sträckas till högst tretton månader. 

I fråga om avtal rörande under
hållsbidrag till barnet, vilket som 
nyss anförts, fadern i regel har att 
vidkännas, gäller att det skall slutas 
genom skriftlig, bevittnad handling, 
godkänd av barnavårdsmannen. Äv-
ses ett belopp en gång för alla erfor
dras godkännande av barnavårds
nämnden. Betalningen av under 
hållsbidrag skall utbetalas för kålen 
dermånad och i förskott. Engångs 
belopp skall utbetalas till barna
vårdsnämnden, som därför inköper en 
livränta för barnet eller på annat 
länmpligt sätt placerar det. 

Dör fadern, tar barnet, om det är 
trolovningsbarn, arv efter honom, 
som vore det av äkta börd. Däremot 
äger det icke arvsrätt efter fäderne-
fränder. 

Är det ett "utomäktenskapligt" 

vävnader och lämnar allting Friskt och 

LUX sälj es endast i paket. 

behigtig, 

SUNLIGHT SÂPTVÂL A-B- GÖTEBORG 
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barn i vanlig bemärkelse har det in
gen arvsrätt efter fadern. Däremot 
skall av behållningen i dödsboet före 
arvs- och testamentslotter uttagas det 
belopp, som erfordras till fullgörande 
av den bortgångnes underhållsskyl
dighet emot barnet och modern. Bar
net får dock icke tillerkännas ett 
större belopp, än det skulle bekommit 
som arv, om det varit av äkta börd, 

Efter moder och mödernefränder 
tar barnet arv som vore det av äkta 
Dörd. 

levereras o nästan hvilhen plats son 
hülst i världen 

genom. 

föJomstediandel 
GUSTAF EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN J! 
TELEGRAM ADR" VASA" CODE V.O.B. 
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CïîCecMem av: 
7îie florists' "Jëlegrapk. delivery 
Association fy.O.d. samt 
53/u menspenden^Verm it t lung, 'Berlin 

C.a t+OOO blomsteraffärer 
r*iu. lorden rundt äro anslutna. 

Rösträttshonfe-

rensen i Rom. 
Internationella rösträttsalliansen 

har utfärdat inbjudan till en konfe-
i Rom den 12—19 instundande 

maj. 
Ehuru kvinnorörelsen tyvärr i & 

flesta länder f. n. befinner sig ien 

nedgångsperiod, kännetecknad a\ 
motstånd utifrån och liknöjdhet in
om kvinnovärlden, har den dock se
dan närmast föregående rösträtt» 
konferens 1920 inregistrerat en ståt 
lig rad segrar, vilka vid mötet i K°® 
skola celebreras. I ett stort anta 
större och mindre stater har kvinn" 
rösträtten erövrats och samtidig« 
därmed hava kvinnorna hållit J 

intåg i riksförsamlingarna, i manjj 
länder hava kvinnorna vunnit ti 
träde till statens tjänster och ä® 
ten efter samma grunder som de^ 

ka gälla för män. Även 
principen har på inånga håll g° 

gits. — Det går framåt! ^ 
Konferensens arbetsprogram 

mycket omfattande. Bland de 
santaste diskussionsämnena 

nämnas följande frågor, vilka , ^ 
vara synnerligen aktuella ii° 

landets kvinnovärld: ^ 
na bilda ett kvinnoparti? ^a 
de ansluta sig till de redan ® ^ ^ 

politiska partierna.'' —y fgratt 
bilda särskilda organisationer 
främja kvinnliga kandidater ^ 
— "Vad kan göras för att s ^ 
kvinnornas politiska intresse ^ 

Presidiet vid konfeitllB ^r]' 
Kvinnans plats a 

område det WKP* ', 
ho» 

av rot' 
motto är: 
den, hennes 
kan nå", kominer att utövas ^ 

rättsalliansens ord t. pfT' 
Chapman Catt, denna mär 
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Vackra, starka, Jjandvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas. 

Kon 9t f i i t en 9  för sä l jn tngamagaatn ,  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"" 

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

Offentligen-
••••••••••••••••••••B 

ctorâ Teatern 
31 

lj30 Billighetsföreställning: 

Bajaderen 

Söndag och Måndag 

Madam^Butterfly 

!  B LU S-SKYDDAREl  
Sondag 

r^sbergsteatern 

»d.!: kl. 1,30: 
4 l 5 k a  

generaldirektören 

Varje afton kl. 8 : 

Nyårsrevyn 1923. 

Söndag kl. 1,30 BiUighetsmatiné : 
För sista gången 

När ^skomakaren och byskräddaren 
gifte bort sin pojke. 

|\|ya Teatern. 

Söndag kl. 1.30 Billighetsmatine : 

Barken Margareta. 

Varje afton kl. 8 : 
Neekens Dotter 

ULLA TEATERN. 

Söndag kl. 1,30 Mâtiné: Den 27 Augusti 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

j j L U O L S O N S  
Hygieniska Salong 

B E K O M M E N  D E  R A S ,  
fic+ra Hamnefatan 36. Tel. 5Uol. 
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Nya eleganta modeller. 
Stort färgurval i tunna och 

mjuka prima yllekvalitéer från 

o 
ocli 

9 0  

A. JONSSON a Co. 
Specialaffär för Tricotvaror 

Kungsgatan 50 — Linnégatan 10 

Märkliga kvinnor: 

Drottning Kristina. 

TEATER. 
Göteborgs teatrar arbeta under 

högtryck. Succésprogram avlöser 
succésprogram utan att dock kunna 
hålla sig länge på spellistan. 

Onda tider! 

Stora teaterns Pucciniprogram 
Madame Butterfly kommer dock san 
nolikt att höra till de långlivade. 
Puccini har en gång med sin Bo-

iiéme fullständigt slagit igenom och 
bragt svenskt blod i svallning. Även 
om Madame Butterfly ej når samma 
höjd är dock operan full av skönhet 
och tjusning. Fru Elin Lejdström i 
huvudrollen — alternerande med 
fröken Inga Peters — har här ett 
glansfullt parti, och hr Martin Oh
lums härliga stämma blir för varje 
gång voluminösare, klangfullare, 
skönare. 

Ett program för det musikaliska 
Göteborg! 

Lorensbergsteatern rustar sig un
der tiden till ett av säsongens stora 
evenemang, Nobelpristagaren Bena-
bentes pjäs Åtrå, som på måndag får 
sin urpremiär. Naturligtvis kommer 
varje människa att gå dit för att kun
na avgöra hur rättvist Nobelkommit
tén denna gång utdelat sitt pris. 

På Ay a Teatern fortfar alltjämt 
goda hus Neekens clotter och 

folkteatern har fått en ny attrak
tion i den alltid uppburne göteborgs-
avoriten hr Jean Claesson. 

Tvärtom tala många omstän
digheter för att drottningen un
der hela sin period i Sverige 
var en rastlös och otillfreds
ställd sökare, och vad som skedde, se
dan hon i främmande land mött den 
enda skuggfria ljusgestalten i sitt liv, 
den ende man, hon hängivet och tro
fast älskat och beundrat och allde
les säkert den ende, som med varm 
och oegennyttig tillgivenhet älskat 
henne tillbaka — det vet ingen. Band 
en ömmare känsla deras hjärtan sam
man ha såväl Kristina som kardinal 
Azzolini tagit denna hemlighet obru
ten med sig i graven. Eftervärlden 
skall icke avundas dem deras lycka 
eller kunna bryta det tystnadens in
segel, som för profana blickar döljer 
de intimaste linjerna i deras vän
skapsförbund. 

Man kan ej undgå att fråga sig 
vad som inträffat om en man som 
Azzolini varit den förste i stället för 
den siste i raden av de män Kristina 
mötte och utmärkte på sin väg! Gra
den av den tillgivenhet varmed hon 
omfattande honom anger graden av 
den saknad som hon tidigare trots 
ära, prakt och glans, kände efter ett 
hjärta, så manligt, så ridderligt så 
oegennyttigt tillgivet som hans. 

Vill man rättvist bedöma Kristinas 
handlingssätt måste man nämligen 
mot en mänsklig bakgrund medräk
na alla omständigheter som fram
kallade detsamma. Hon fostrades till 
allt utom till kärleken. Genom sitt 
ovanliga förstånd och sin utomor
dentliga ambition redan tidigt med
veten om och bunden av det sto
ra ansvar som vilade på hennes spä
da skuldror berövades hon den sorg
lösa glädje, som är barnets arvedel. 
Hos Maria Eleonora fann hon föga 
hugnad. Förhållandet mellan mor 
och dotter var aldrig innerligt. Kri

stina var aldrig älskad och lärde sig 
aldrig att älska. I en frostig 
atmosfär växte den unga drottningen 
upp, utvecklande intellektet på 
hjärtats bekostnad. Det är tänkbart 
att allt som låg oinfriat ifråga om 
ömhet och kärlek förnams som en 
otillfredsställd längtan, som hon 
knappast själv kunde förklara. Myc
ket tyder på att hennes i övriga styc
ken så helgjutna natur även ägde en 
känslans fullhet och rikedom, som 
mottagna och besvarade av ett hjärta, 
som helt och fullt förstått hennes, 
skulle utvecklat henne i en annan 
och mera harmonisk riktning. Men 
det tragiska är att det just var mak
ten. till vilken hon med alla sina 
rika gåvor fostrats, som blev den 
största stötestenen i hennes liv som 
människa — som kvinna. 

Vem vid hennes hov älskade henne 
för hennes egen skull? Ingen. Hon 
var endast stationen före det verkliga 
målet: -— äran, upphöjelsen, den ego
istiska vinningen. Det är icke heller 
gärna möjligt annat än att hennes 
skarpa blick genomskådade den ly
sande maskeraden, ehuru hennes oer
hörda stolthet och förmåga att vända 
alla ting till sin ära förbjöd henne 
att låtsa om eller ens i sina ensligaste 
stunder bikta det. 

Om man gör en jämförelse! Hur 
skulle ej en man i denna ställning 
och med Kristinas lysande egenska
per kunnat älskas av en kvinna för 
sin egen skull. Kristina i denna 
ställning älskades blott för makten 
Omdömet må gälla i mer eller mindre 
grad alla som omgåvo henne, men 
främst den man som hon redan in 
nan hennes hjärta talat skänkte sitt 
löfte — ett löfte som gjorde henne 
ofri gent emot varje annan eventu 
ell hjärtats böjelse, och som ytterli 

sonlighet, vilken av de amerikanska 
"'riotidningarna hedras med till

namnet "the best beloved" (den 
h°gt älskade). 

liarT'6nS Stator signor Mussolini 
ovat att mottaga en deputation 

lra» konferensen. 

är enastående för 
fintvätt. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

gare bidrog till hennes önskan om 
jefrielse ur en ställning som med 

åren lämnade henne alltmera otill
fredsställd. 

Rörande orsaken till Kristinas 
svalnande känslor för pfalzgreven ha 
gissningarna varit många. En tungt 
vägande var sannolikt greve Mag
nus Gabriel de la Gardie. drottnin
gens förste gunstling, det svenska 
hovets främste och skönaste ädling. 
Här, om någonsin, torde Kristinas 
hjärta ha varit med. Men det drama 
som utspelas emellan dem, begynnan
de med att hon överöser honom med 
de högsta utmärkelser och slutande 
med onåd och ömsesidig fiendskap är 
av den art, som härdar karaktären 
och gör hjärtat skeptiskt. Ett be-
aktansvärt moment i denna historia 
är att genom en sällsam ödets nyck 
den förste man, som hos Kristina 
väcker ett djupare svärmeri är sonen 
till hennes faders ungdoms älskade, 
Ebba Brahe. Låg häri en atavism, ut
slaget av en hemlighetsfull urvalslag, 
vars maningar för far och dotter 
Dlevo lika negativa? För Kristina 
blandades grämelsens bitterhet i 
sorgen. När avunden förledde den 
upphöjde gunstlingen till intriger och 
handlingar, som förrådde vad Kri
stina avskydde mest av allt och al
drig förlät, nämligen karaktärens 
lumpenhet, tog hon sin hand från 
honom för alltid. Ebba Brahes tå
rar, Oxenstiernas föreställningar, in
genting hjälpte! Och dock visar 
hennes sinnesstämning under den tid 
3rytningen pågick att hon ej fullbor 
dade den med lätt hjärta. Men ge
nom hela hennes liv går såsom en 
blank och obeveklig klinga det oför
sonliga föraktet för varje art av lå 
het och förräderi. Den avhugger 
utan betänkande bandet mellan hen
ne och de la Gardie, den ger Monal-
deschi döden. Den har tidigare häm
nats på de båda förrädarna Messenii. 
Vad som helst kan hon överse med 
förlåta, glömma. Hon är icke små-
sinnad, icke trång. Endast detta att 
genom lumpna medel söka vinna fot
fäste hos henne, att vara förrädare 
och vilja synas tillgiven, det är döds
synden som hon aldrig förlåter, som 
hon straffar så långt hennes befo 
genhet räcker — och därutöver. 

Man såg när de stora banden sle-
tos, men icke de små. Visst är dock 

att det försiggick mycket inom detta 
stolta och förtegna hjärta, innan 
den sommardag randades 1654, då 
Kristina såsom en för långfärd rus
tad resenär översteg svenska gränsen. 

Förverkligades de illusioner, som 
denna avgörandets stora stund 

fyllde drottning Kristinas själ? — 
Svaret blir både nej och ja. Hon 
måste uppleva det för att lära sig 
inse att även den vidaste horisont 
äger sin begränsning, att mänsklig
heten är sig tämligen lik över hela 
jorden, och att missräkningar, besvi
kelser och själens oro såsom himlen 
följer människan överallt. Men i 
gengäld fick hennes redan från barn
domen överansträngda själ äntligen 
åla ut från betungande plikter, och 
hennes vetgiriga ande forska fritt i 
världens rika lärdoms- och skönhets-
skatter. Och slutligen förde denna 
resa i hennes väg den märklige man, 
som skulle bli av avgörande betydel
se för hela hennes återstående liv — 
kardinal Decio Azzolini, en man vil
kens intelligens skildras såsom en 
av de förnämsta och smidigaste i 
världen, och vilkens manligt kraft
fulla skönhet dessutom gjorde honom 
till en damernas förklarade favorit. 

Och sällsamma slump! Det var 
den krönta resenären från Norden 
som skulle bliva denne lysande, be
gåvade, beundrade och beundrans
värde italienares öde såsom han blev 
hennes. Deras förbund, knutet nä
stan omedelbart efter Kristinas an
komst till Rom, varade obrutet livet 
ut. Med oegennyttig tillgivenhet 
ställde kardinal Azzolini sina stora 
administrativa talanger i drottnin
gens tjänst för att bringa reda och 
ordning i hennes hovhållning och fi
nanser och planmäsighet i hennes 
liv. 

Ett oförlikneligt stöd på det prak
tiska området var han henne även 
en oförliknelig bundsförvant i alla 
övriga intressen, som fyllde hennes 
liv. Hennes beundran känner ej hel
ler några gränser. År 1669 skriver 
hon om honom: "Kardinalen äger en 
djävuls intelligens och skarpsinne, en 
ängels dygd och ett hjärta lika ädelt 
och stort som Alexanders". Och sex 
år senare: "Kardinalen är en gudom
lig, oförliknelig man. Han är mig 

Drick 

Lundgrens 

C E Y L O N  

K I N A  

Utvalda frän de finaste och förnämsta tné 

plantagerna på Ceylon och i Kina, hava Je 

en utmärkt fin och delikat arom samt 
garanteras rena och oförfalskade. 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress; JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. ^ 

kärare än mitt liv; han förmår allt 
hos mig." 

I trettiotre långa år stodo de tro
fast vid varandras sida. Den ende 
som verkligen synes ha ägt nyckeln 
till hennes väsen, var Azzolini även 
den siste som dröjde vid hennes sida 
den tidiga aprilmorgon hon i sitt för
stämda palats i det vårligt smycka
de Rom utandades sin sista suck. 
Sorgen blev ej långvarig. Endast 
ett par månader senare följde Azzo
lini drottningen i graven. 

(Forts.). 

Rinso Etl paket 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

I&EVLIG och INTRESSANT 
F A R S K A  

NYHETER. 
VÄRDEFULLT 

INNEHÅLL 

GOTEBORGS 
MORGONPOST 

Den sfärs fä 
morgontidningen 

Det är onödigt att koka kläderna 
om man använder Rinso. Genom att ^ 
lägga kläderna i blöt i en ljum Hinso- | | 
lösning över natten och genom att ^ 
skölja dem väl morgonen därpå bliva | | 
dc rena och snövita. Endast de smut- | | 

sigaste ställena behöva gnug- ® 
gas lätt mellan händerna. 

Pä grund av dess absoluta 
renhet lockar Rinso av sig | | 
själv bokstavligen ut smut- ^ 
sen utan kokning och utan ^ 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till ^ 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. | | 

Rinso 
SUNLIGHT SÂPTVÀL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

45 öre 

per paket 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

deljf ,rUes^ Wild, känd som en li-
ska i."-' mo^s^ndare till den engel-
i ett Vl^norörelsen! yttrade nyligen 
allt i igt iförande: "Nästan 
Bom ianC^f ' v^rlden har kommit ge-

1 hinnorna." 

«a enlîl"1''.Slr Ernest, utbrister 
en del « • Vlnn°tidning, finns det 
tt°rna ^n"*ngi er förebråelse. Kvin-
världen ^ * 6X- männen till 

12. 

Paul kände sig tillbakaskjuten 
över tröskeln, och dörren tillslöts 
framför hans näsa. Därinifrån hörde 
han hur Schack öppnade fönstret 
och tände den elektriska hänglampan. 
Sedan hörde han på länge ingenting, 
och åter kom det där halvslöa und
randet: "Vad i all världen gör han? 
Yad är det han vill göra åt verkmä
staren, och vad ska han med pake
tet, som han har tagit med? Men 
hur noga än Paul lyssnade, kunde 
han inte utgrunda, vad som skedde 
därinne. Ändlöst förlängde sig se 
kunderna. Men nu! Var det inte ett 
knakande? Något skrapade! och så 
åter ett skarpt knakande buller, som 
om en lås blivit sprängd? Ack, 

dumheter! Han spelade verkmästa
ren ett spratt för att hämnas. •— Inte 
var det något annat?! — Emellertid 

mörkret och ensamheten, utan sin 
ledsagare, som gjorde honom viljelös, 
nyktrade han till. Om nu nattvak
ten skulle komma och råka finna ho
nom här med falska nycklar mitt i 
natten i ett låst rum!! Där fanns 
knappt någon giltig förklaring. Och 
kamraten kom inte tillbaka! 

Där —! En nyckel vreds om •-
ett lås, ett avlägset matt ljussken 
vid ingången till hallen på andra si
dan vagnarna — nattväktaren hade 
börjat sin rond! 

Med en snabb rörelse stötte Paul 
upp dörren till kontoret: "Nattv . .' 

Det viskade ordet dog på hans läp

par. 
I den elektriska hänglampans kla

ra ljus såg han Schack böjd över 
skrivbordet. Lådan, — lådan med 
segegarnet, spik och försäkringspen
garna var uppbruten, och hans kam
rat stoppade just en sedelpacke i 
rockfickan. 

Efter det första ögonblicket av för
stenad fasa störtade sig Paul på 
Schack. 

Så menade jag inte", väste lian 
med tillbakahållen röst. "Tjuv, du 
skall inte — du får inte — jag tål 
det inte. Lägg tillbaka, genast —" 

Men i samma ögonblick kände han 
ett våldsamt grepp om sina händer 
och Schacks näve kvävande mot sin 
mun. 

"Du tiger!" 
Lik en snöflock, som råkat bliva 

hängande på honom, så skakade den 
jättestarke mannen honom från sig 
och slungade honom mitt i rummet. 
Lådan flög in, ljuset slocknade. 
Schack svingade sig upp på fönster
brädet. 

Men Pauls raseri kände inga grän
ser, han blygdes oerhört att han så 
enfaldigt låtit lura sig. I nästa 
ögonblick hängde han åter fast vid 
Schack. 

"Hit •— hit med pängarna, annars 
skriker jag!" 

Ett knytnävsslag träffade honom 
och nästan bedövade honom. En 
skicklig boxarestöt kom hans leder 
att ge efter som knäckta tändstickor. 
Hans knän sjönko undan och han 
hörde över sig Schacks hesa hån 
skratt och hans viskade ord: "Om du 

vill sitta inne ett par år och leva på 
fångkost, så låt dem ta dig. Jag 
skubbar!" 

Han var redan därute, en svart 
skugga i den svarta natten. 

Yr försökte Paul komma på föt
terna. Schacks sista ord hade väckt 
en vansinnig ångest i honom. Sitta 
inne! Tukthuset, tukthuset i åratal! 
— Han! — Han! — Och uslingen 
hade nog rätt! — Redan hördes natt
vaktens jämna steg på hallens beton-
golv. Om han skulle finna honom 
här — just här, dörren uppbruten, 
skrivbordslådan uppbruten, upptäck
te stölden, och honom, arbetaren som 
gått sin väg i vrede, och nu brutit 
sig in i verkmästarens rum mitt i 
natten — ja, då funnes ingen rädd
ning från tukthuset. 

Ingen vidare överläggning, intet 
betänkande mer. Endast en tanke 
behärskade kropp och själ — rädd
ning — räddning till varje pris! 

Ännu oredig efter det tunga sla
get tumlade han ut över fönsterbrä
det efter den andre, sprang så fort 
fötterna kunde bära honom, hoppade 
över bråteshögarna på gården, och 
tog ett språng över muren. Hörde 

han rop bakom sig? Var det steg, 
som förföljde honom? Eller var det 
klapprandet av hans egna fötter; var 
det blodet som hamrade i hans tin
ningar? Han vågade inte vända på 
huvudet. Långt framför sig såg eller 
rättare anade han Schack som en 
obestämd skugga, jagande genom 
natten nedåt längs floden, bort mot 
utmarkerna för att uppnå de under 
natten tomma små koloniträdgårdar
na utanför staden i ängarna. Han 
själv vände sig mot bron till, uppåt 
floden. Det var icke eftertanke utan 
blind instinkt, som kom honom att 
,'älja den vägen, liksom det förföljda 
djuret driver snörrätt mot sin räddan
de håla, sitt hem. Gömma sig! Slå 
igen sin egen dörr för den skräck, 
som förföljde honom; det var den 
dunkla längtan, i vars bann han 
handlade dåraktigt, förryckt. Han 
sprang, som om döden själv legat ho
nom i hälarna, jagade framåt med av 
skräck vanställda drag, med flämtan
de bröst fram över den tomma bron, 
stigen längs floden, och över Rosen-
hofs stenläggning med larmande steg, 
så att om någon tillfälligtvis mött ho
nom, det vilda loppet måste ha väckt 
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"Strömoln." 

När jag i nr 6 av "Kv. T." läste 
den lilla studien "Strömoln" blixt
rade ett minne fram ur det förgång
na. Yad som väckte det till liv var 
följande passus: "Det kom med ens 
ett fruset och vissnat uttryck över 
hennes ansikte. Och det var som om 
hon känt och tänkt att alla skulle 
se det. Att också han, hennes man, 
skulle se med de andras blick, se 
som en främling på henne och upp
täcka att hon ej längre var vacker 
och ung, att hennes skära rodnad en
dast var litet pålagt puder." 

Det var på en badort. Som alltid 
på sådana platser var kvinnovärlden 
i överväldigande majoritet, åtminsto
ne under större delen av dagen. Först 
ut på eftermiddagen kommo båtarne 
från staden och med dem ungherrar-
ne och de gifta gentlemännen, vilka 
efter slutat arbete på kontor och äm
betsrum nu sökte sig hän till som
marhemmen här ute. 

Det slog mig en dag hur stilla och 
liksom färglöst badortslivet gestalta
de sig under den herrelösa delen av 
dagen. Det vilade ett visst sömnigt 
lugn däröver, vardagsstämning. Da
merna klädde sig enkelt, slöade, en
samma eller i grupper uppe bland 
bergen, badade, skötte sig, uppehöllo 
sig med barnen nere vid stranden. 
Det var som levde de med högst tre 
kvarts liv under dessa långsamt 
framglidande timmar, väntande på en 
fäststämd, händelserik, av spänning 
fylld eftermiddag och kväll. 

Solen hade passerat zenith, tiden 
för stadsbåtarnes ankomst närmade 
sig, kvinnovärldén ilade hem, för
svann för någon timma in i villorna 
eller i urinnevånarnes enkla bonin
gar, och när den åter uppenbarade 
sig — — —!! Vilken glans över 
denna kvinnosamling, skrudad i sina 
skönaste kläder, nykrusad (det var 
på luggarnes förfärliga tid!) och i 
ett strålande humör, som om tillva
ron fått mening och innehåll i samma 
ögonblick ångbåtarne lade i land och 
den medförda herrlasten debarke-
rade. 

Yi, jag och mina medsystrar av 
olika åldrar, stodo där tip top ifråga 
om vår yttre människa, med vår öm
maste blick, vårt ljuvaste leende, med 
hjärtat fyllt av en brinnande åstun-
dan att icke blott stå oss i kampen 
med all den övriga exponerade kvinn
liga elegansen och skönheten utan 
även överglänsa den och tillvinna oss 
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VÅREN STUNDAR! 
Färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade ooh billigaste hem-
färg Fråga Eder hand' 

lande eller tillskriv 

A.-B. NADCO, GÖTEBORG. 

vår tilltänktes, vår förlovades eller 
lagvigdes gillande, hans beundran, 
hans tillbedjan. Yi förväntade att 
få känna den ömma tryckningen av 
hans hand, att få se glädjen tändas 

hans blick, att få höra några var
ma beundrande ord viskas i vårt öra. 
Så kände jag och troligen också de 

andra. 
Kanske togo händelserna verkli

gen detta vackra förlopp för de till
tänkta, de förlovade och de alldeles 
nygifta paren. Men vi andra, som 
hunnit ett stycke på andra sidan kul-
lerstolarne, vad undfingo vi? En 
flyktig blick, en vänlig dunk i ryg
gen, en fråga om barnen, om hum
mergubben varit synlig, en upplys
ning om matkorgarne ombord, en 
promenad hem under konversation 
om likgiltiga ting, kanske en segel
tur och senare på kvällen en stunds 
sällskapsliv nere i societetssalongen, 
där kvinnovärlden åter demonstrera
de sina vackra kläder, sina nykrusa-
de, i havsluften tyvärr så lättraknade 
luggar, sina ljuvligaste leenden, allt 
för att överglänsa varandra och be
haga och tjusa en på det hela taget 
mycket ointresserad och kallsinnig 
samling bortfjäsade herrar. 

En dag log jag ett självironiskt 
leende. Hur barockt var inte det 
hela, barockt och en smula ovärdigt. 

Jag hade kommit att tänka på li
vet i naturen, vilket jag såsom född 
lantflicka ingående kände till. 

Det här var den upp- och nedvän
da världen! Inom djurlivet är det 
aldrig det feminina elementet, som 
söker behaga det manliga. Där är 
ordningen den rakt motsatta. Där 
är det hanen, som söker tilldraga sig 
honans uppmärksamhet, vinna hen
nes beundran och högt åtrådda gunst 
medels en av naturen förlänad prakt
full fjäderskrud, en grann sångröst 
eller med sitt under kamp med med-
tävlarne visade lysande mod, sin 
styrka, sina smidiga rörelsers behag. 
Hon är reserverad, på sin kant, svår-
erövrad, har alldeles tydligt en be
stämd känsla av eget högt värde. 
Och allt detta synes behaga hanen, 
han visar henne den största cour
toisie och respekt. Det förekommer 
aldrig inom djurvärlden, att en hane 
misshandlar en hona av sitt eget 
släkte, även om hon är avvisande, 
arg och hugger till honom — han 
går aldrig till motattack. 

Äro de mänskliga förhållandena 
där kvinnorna tävla om männens 
gunst, där det är de, som anstränga 
sig för att behaga, väcka beundran, 
vinna tillbedjare en högre för par
terna mera lyckobringande form av 
kärlekslivet än den i naturen rådan
de? Eller innebär den ett våld mot 
naturens lagar, framtvingat av kvin
nans ekonomiska beroende av man
nen, alltså något mot naturen ur
sprungligen stridande, men som ned 
genom tiderna kommit att te sig som 
natur? 

Jag låter frågan stå öppen. 

Men själv lade jag från den stun
den om mitt liv. Jag gick inte hem 
och klädde om mig till båten, ej hel 
1er krusade jag min lugg, och när de 
andra fruarna i full gala strömmade 
ner till ångbåtsbryggan, satt jag 
olympiskt lugn kvar på socitetshusets 
veranda, läste min bok och bekym
rade mig inte ett dugg om min rak-
nade lugg, som blåste i stripor om 
ansiktet. 

Och se, min lagvigde där nere på 
bryggan föreföll konsternerad över 

Föräldrar och utomäKten 

skapliga barn. 

Hur lagen reglerar deras förhållande till varandra. 

Till den tidigare i Kv. T. införda 
artikeln om "äktenskapliga barn" fo
gas här nedan en redogörelse för 
rättsförhållandet mellan de utomäk-
tenskapliga barnen och deras föräld
rar. På detta område gäller sedan 
den 1 jan. 1918 en ny lag av så 
sträng natur, att den synnerligen väl 
behöver vara känd av allmänheten, 
särskilt ungdomen. 

Med föräldraskapet utanför äkten
skapet följa numera förpliktelser, 
som den tidigare lagen icke visste av. 
De äro av rättvis, men mycket be
tungande art. Den ogifta modern 
kan icke, som förut, hemlighålla sitt 
namn, hon måste uppgiva det, var
efter det av vederbörande pastor an
tecknas i födelse- och dopboken samt 
i församlingsboken. Födelsen aamä-
les därjämte av pastor till barna
vårdsnämnden, som för barnet för
ordnar en barnavårdsman, som har 
till åliggande att tillvarataga dess in
tressen. Sker nedkomsten i annan 
församling, än där modern är kyrko-
bokförd, aviseras förhållandet till 
den församling, där hon hör hemma. 
Skulle kvinnan neka att uppgiva sitt 
namn eller lämna ett falskt sådant, 
är det barnavårdsmannens skyldig
het att utforska förhållandet, varvid 
han äger rätt att anlita polismyndig
heternas hjälp. Det är följaktligen 
icke längre möjligt för en kvinna att, 
som förut med lätthet skedde, hem
lighålla, att hon fött ett barn. Hon 
måste "stå" för detta förhållande, vil 
ket kan komma att verka ruinerande 
på hela hennes framtida liv. 

Icke häller fadern får vara okänd. 
Yill icke barnets moder göra barnets 
rätt gällande mot honom, faller detta 

åliggande på barnavårdsmannen, som 
vid behov även kan anhängiggöra 
rättegång mot barnafadern. Varder 
vid rättegång, anhängiggjord av 
modern eller barnavårdsmannen, ut
rett, att svaranden haft samlag med 
kvinnan på sådan tid, att han kan 
vara barnets fader, skall han anses 
som sådan. Detta gäller även om 
det kan bevisas, att kvinnan samti
digt stått i förhållande till flera män. 
Kvinnan kan utpeka vilken av dem 
hon vill som barnets fader. Den 
danska lagen har i föreliggande fall 
sökt en utväg ur svårigheten att 
rättvist fastställa faderskapet genom 
att anse det som outrett och låta 
samtliga inblandade män tillsammans 
utgiva barnuppfostringsbidraget. 
Denna "rättvisa" går emellertid ut 
över barnet, som på det sättet liksom 
får flera fäder, ett fruktansvärt för
hållande när barnet blivit stort nog 
att förstå sin ställning. Ännu större 
blir olyckan, om saken blir känd i 
den omgivning där barnet växer upp. 
Den svenska lagen ger barnet en för-
Sörjare, vilken därigenom också kom
mer att stå som dess far, en åtgärd 
som ovillkorligen i detta fall måste 
anses som den bästa. 

Av avgörande betydelse för barnet 
är, om det skall anses för "utomäk-
tenskapligt" i allmän bemärkelse el
ler betecknas som trolovningsbarn, 
vilket senare bereder det en bättre 
rättsställning. Trolovningsbarn äro 
sådana barn, vilkas föräldrar antin
gen erkänna det som sådant eller som 
vid dess avlelse voro trolovade eller 
senare, före eller efter barnets födel
se, ingå trolovning. Brytes denna 

att icke som vanligt bli mött och f jä-
sad för. Han såg förvånad ut, och 
hans panna rynkades, som om en 
hemlig oro plågat honom. Sedan ste
gade han raskt upp på verandan till 
mig och han syntes inte observera 
min fula raka lugg, min icke om
bytta enkla förmiddagsklädning, 
utan slog sig ned bredvid mig och, 
när jag gjorde min av att vilja fort
sätta min romanläsning, klämde han 
resolut ihop boken, inledde en kon
versation, i vilken hummergubben 
icke förekom, och visade en sådan 

SfflWl . '.'8® 

mamxia 

a/äidyfüistads nuvufoten. 

Miiilïs 

LUX KRYMPER Ej 
Mjuk,, ulliga p|jgg säsom L.L.E 
handskar, ylletröjor. f,|tar. ylleu„de,k|idt,"""ÔSS<"' 
hiJIa sin ursprungliga mjukht, och krvm ' 
« ÏVÄTTAS LUX. OD „ 

för tvätt av all slags ylle. flanell, siden och * 
»„k 1= °Ch ôn"iliga 

artighet och älskvärdhet att de nä
stan konsternerade mig. 

Se'n jg,, se'n ha vi fortsatt vårt 
liv i den där stilen och äro mycket, 
mycket lyckliga, Jag pysslar om 
min lagvigde på bästa sätt och tyc
ker om honom ofantligt, men an
strängningen att behaga, att te sig 
tillbedjansvärd och bedårande den 
har jag lagt på hans skuldror. Tro 
mig, han trivs väl därmed! Ännu en 
hemlig viskning! Yi ha, märkligt nog 
i dessa tider, aldrig talat om skils
mässa. Femina. 
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HELA LAGRET 
VINTER-

Kappor o. Dräkter 
U T S Ä L J E S  

till ytterligare reducerade priser. 
HERMMEErH? AB. 

förbindelse fortfar dock barnet att 
vara trolovningsbarn. 

Barn utom äktenskapet erhåller 
moderns släktnamn. Fadern kan få 
ge det sitt namn, om barnets förmyn
dare, i regel modern, tillåter det. Är 
barnet trolovningsbarn äger förmyn
daren rätt att bestämma, att det skall 
bära faderns namn. Skulle detta ic
ke ha blivit gjort, kan barnet, när 
det blivit myndigt, taga faderns 
namn. 

Modern har vårdnaden om barnet 
och är dess förmyndare. Genom god
villig överenskommelse mellan för-
äldrarne kan fadern, om rätten fin
ner honom därtill lämplig, i stället 
förordnas till förmyndare. Är mo
dern olämplig att omhänderhava bar
net, eller om hon dör, skall rätten 
förordna fadern eller annan lämp
lig person till förmyndare. Den av 
föräldrarna, som ej har vårdnaden, 
äger rätt till umgänge med barnet, 
såvida icke särskilda omständigheter 
gör detta mindre önskvärt. 

Föräldrarne äro skyldiga att be
reda barnet det uppehälle och upp
fostran, som kunna anses skäliga med 
hänsyn till båda föräldrarnes villkor. 
Detta innebär en betydlig förbätt
ring av det utomäktenskapliga bar
nets tidigare ställning. Då behövde 
föräldrarne, även om deras ekonomi 
var god, endast påkosta barnet vad 
som var oundgängligen nödvändigt 
och allenast tills barnet, tidigast möj
ligt, själv kunde försörja sig. Den 
nya lagen stadgar att en var av för
äldrarne efter sin förmåga skall taga 
del i kostnaden för barnets under
håll. Modern, som har vårdnaden av 
barnet, anses därmed i regel fullgöra 
sin underhållningsskyldighet, och det 
blir därför fadern som får betala det 
kontanta beloppet. Försörjnings
plikten kvarstår, tills barnet fyllt 
femton år, med aderton år som maxi
mitid, såvida ej barnets anlag och öv
riga omständigheter föranleda, att 
det bör erhålla fortsatt utbildning. 
Är barnet, sedan tiden för föräldrar
nes underhållsskyldighet utgått, 
nom sjukdom eller dylikt urståndsatt 
att självt försörja sig, äro föräldrarna 
pliktiga att i mån av förmåga ge det 
skäligt underhåll. Samma under
hållsskyldighet åligger barnet gent
emot föräldrarna. 

Här bör inflikas, att fadern är un-
derhållspliktig även mot barnets mo
der under tiden kring förlossningen 

regel sex veckor före och sex veckor 
efter nedkomsten. Underhållstiden 
kan under vissa omständigheter ut
sträckas till högst tretton månader. 

I fråga om avtal rörande under
hållsbidrag till barnet, vilket som 
nyss anförts, fadern i regel har att 
vidkännas, gäller att det skall slutas 
genom skriftlig, bevittnad handling, 
godkänd av barnavårdsmannen. Äv-
ses ett belopp en gång för alla erfor
dras godkännande av barnavårds
nämnden. Betalningen av under 
hållsbidrag skall utbetalas för kålen 
dermånad och i förskott. Engångs 
belopp skall utbetalas till barna
vårdsnämnden, som därför inköper en 
livränta för barnet eller på annat 
länmpligt sätt placerar det. 

Dör fadern, tar barnet, om det är 
trolovningsbarn, arv efter honom, 
som vore det av äkta börd. Däremot 
äger det icke arvsrätt efter fäderne-
fränder. 

Är det ett "utomäktenskapligt" 

vävnader och lämnar allting Friskt och 

LUX sälj es endast i paket. 

behigtig, 

SUNLIGHT SÂPTVÂL A-B- GÖTEBORG 
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barn i vanlig bemärkelse har det in
gen arvsrätt efter fadern. Däremot 
skall av behållningen i dödsboet före 
arvs- och testamentslotter uttagas det 
belopp, som erfordras till fullgörande 
av den bortgångnes underhållsskyl
dighet emot barnet och modern. Bar
net får dock icke tillerkännas ett 
större belopp, än det skulle bekommit 
som arv, om det varit av äkta börd, 

Efter moder och mödernefränder 
tar barnet arv som vore det av äkta 
Dörd. 

levereras o nästan hvilhen plats son 
hülst i världen 

genom. 
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GUSTAF EKMAN 

GÖTEBORG, STORGATAN J! 
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CïîCecMem av: 
7îie florists' "Jëlegrapk. delivery 
Association fy.O.d. samt 
53/u menspenden^Verm it t lung, 'Berlin 

C.a t+OOO blomsteraffärer 
r*iu. lorden rundt äro anslutna. 

Rösträttshonfe-

rensen i Rom. 
Internationella rösträttsalliansen 

har utfärdat inbjudan till en konfe-
i Rom den 12—19 instundande 

maj. 
Ehuru kvinnorörelsen tyvärr i & 

flesta länder f. n. befinner sig ien 

nedgångsperiod, kännetecknad a\ 
motstånd utifrån och liknöjdhet in
om kvinnovärlden, har den dock se
dan närmast föregående rösträtt» 
konferens 1920 inregistrerat en ståt 
lig rad segrar, vilka vid mötet i K°® 
skola celebreras. I ett stort anta 
större och mindre stater har kvinn" 
rösträtten erövrats och samtidig« 
därmed hava kvinnorna hållit J 

intåg i riksförsamlingarna, i manjj 
länder hava kvinnorna vunnit ti 
träde till statens tjänster och ä® 
ten efter samma grunder som de^ 

ka gälla för män. Även 
principen har på inånga håll g° 

gits. — Det går framåt! ^ 
Konferensens arbetsprogram 

mycket omfattande. Bland de 
santaste diskussionsämnena 

nämnas följande frågor, vilka , ^ 
vara synnerligen aktuella ii° 

landets kvinnovärld: ^ 
na bilda ett kvinnoparti? ^a 
de ansluta sig till de redan ® ^ ^ 

politiska partierna.'' —y fgratt 
bilda särskilda organisationer 
främja kvinnliga kandidater ^ 
— "Vad kan göras för att s ^ 
kvinnornas politiska intresse ^ 

Presidiet vid konfeitllB ^r]' 
Kvinnans plats a 

område det WKP* ', 
ho» 

av rot' 
motto är: 
den, hennes 
kan nå", kominer att utövas ^ 

rättsalliansens ord t. pfT' 
Chapman Catt, denna mär 
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Vackra, starka, Ijandvävda, ljus- oel) tvättäkta 
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Vackra, starka, Jjandvävda, ljus- oel) tvättäkta 
Prover sändas. 
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Offentligen-
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ctorâ Teatern 
31 

lj30 Billighetsföreställning: 

Bajaderen 

Söndag och Måndag 

Madam^Butterfly 

!  B LU S-SKYDDAREl  
Sondag 

r^sbergsteatern 

»d.!: kl. 1,30: 
4 l 5 k a  

generaldirektören 

Varje afton kl. 8 : 

Nyårsrevyn 1923. 

Söndag kl. 1,30 BiUighetsmatiné : 
För sista gången 

När ^skomakaren och byskräddaren 
gifte bort sin pojke. 

|\|ya Teatern. 

Söndag kl. 1.30 Billighetsmatine : 

Barken Margareta. 

Varje afton kl. 8 : 
Neekens Dotter 

ULLA TEATERN. 

Söndag kl. 1,30 Mâtiné: Den 27 Augusti 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9: 

Hemslavinnor. 
Andra dagar kl. 8: Samma pjes. 

j j L U O L S O N S  
Hygieniska Salong 

B E K O M M E N  D E  R A S ,  
fic+ra Hamnefatan 36. Tel. 5Uol. 
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Nya eleganta modeller. 
Stort färgurval i tunna och 

mjuka prima yllekvalitéer från 

o 
ocli 

9 0  

A. JONSSON a Co. 
Specialaffär för Tricotvaror 

Kungsgatan 50 — Linnégatan 10 

Märkliga kvinnor: 

Drottning Kristina. 

TEATER. 
Göteborgs teatrar arbeta under 

högtryck. Succésprogram avlöser 
succésprogram utan att dock kunna 
hålla sig länge på spellistan. 

Onda tider! 

Stora teaterns Pucciniprogram 
Madame Butterfly kommer dock san 
nolikt att höra till de långlivade. 
Puccini har en gång med sin Bo-

iiéme fullständigt slagit igenom och 
bragt svenskt blod i svallning. Även 
om Madame Butterfly ej når samma 
höjd är dock operan full av skönhet 
och tjusning. Fru Elin Lejdström i 
huvudrollen — alternerande med 
fröken Inga Peters — har här ett 
glansfullt parti, och hr Martin Oh
lums härliga stämma blir för varje 
gång voluminösare, klangfullare, 
skönare. 

Ett program för det musikaliska 
Göteborg! 

Lorensbergsteatern rustar sig un
der tiden till ett av säsongens stora 
evenemang, Nobelpristagaren Bena-
bentes pjäs Åtrå, som på måndag får 
sin urpremiär. Naturligtvis kommer 
varje människa att gå dit för att kun
na avgöra hur rättvist Nobelkommit
tén denna gång utdelat sitt pris. 

På Ay a Teatern fortfar alltjämt 
goda hus Neekens clotter och 

folkteatern har fått en ny attrak
tion i den alltid uppburne göteborgs-
avoriten hr Jean Claesson. 

Tvärtom tala många omstän
digheter för att drottningen un
der hela sin period i Sverige 
var en rastlös och otillfreds
ställd sökare, och vad som skedde, se
dan hon i främmande land mött den 
enda skuggfria ljusgestalten i sitt liv, 
den ende man, hon hängivet och tro
fast älskat och beundrat och allde
les säkert den ende, som med varm 
och oegennyttig tillgivenhet älskat 
henne tillbaka — det vet ingen. Band 
en ömmare känsla deras hjärtan sam
man ha såväl Kristina som kardinal 
Azzolini tagit denna hemlighet obru
ten med sig i graven. Eftervärlden 
skall icke avundas dem deras lycka 
eller kunna bryta det tystnadens in
segel, som för profana blickar döljer 
de intimaste linjerna i deras vän
skapsförbund. 

Man kan ej undgå att fråga sig 
vad som inträffat om en man som 
Azzolini varit den förste i stället för 
den siste i raden av de män Kristina 
mötte och utmärkte på sin väg! Gra
den av den tillgivenhet varmed hon 
omfattande honom anger graden av 
den saknad som hon tidigare trots 
ära, prakt och glans, kände efter ett 
hjärta, så manligt, så ridderligt så 
oegennyttigt tillgivet som hans. 

Vill man rättvist bedöma Kristinas 
handlingssätt måste man nämligen 
mot en mänsklig bakgrund medräk
na alla omständigheter som fram
kallade detsamma. Hon fostrades till 
allt utom till kärleken. Genom sitt 
ovanliga förstånd och sin utomor
dentliga ambition redan tidigt med
veten om och bunden av det sto
ra ansvar som vilade på hennes spä
da skuldror berövades hon den sorg
lösa glädje, som är barnets arvedel. 
Hos Maria Eleonora fann hon föga 
hugnad. Förhållandet mellan mor 
och dotter var aldrig innerligt. Kri

stina var aldrig älskad och lärde sig 
aldrig att älska. I en frostig 
atmosfär växte den unga drottningen 
upp, utvecklande intellektet på 
hjärtats bekostnad. Det är tänkbart 
att allt som låg oinfriat ifråga om 
ömhet och kärlek förnams som en 
otillfredsställd längtan, som hon 
knappast själv kunde förklara. Myc
ket tyder på att hennes i övriga styc
ken så helgjutna natur även ägde en 
känslans fullhet och rikedom, som 
mottagna och besvarade av ett hjärta, 
som helt och fullt förstått hennes, 
skulle utvecklat henne i en annan 
och mera harmonisk riktning. Men 
det tragiska är att det just var mak
ten. till vilken hon med alla sina 
rika gåvor fostrats, som blev den 
största stötestenen i hennes liv som 
människa — som kvinna. 

Vem vid hennes hov älskade henne 
för hennes egen skull? Ingen. Hon 
var endast stationen före det verkliga 
målet: -— äran, upphöjelsen, den ego
istiska vinningen. Det är icke heller 
gärna möjligt annat än att hennes 
skarpa blick genomskådade den ly
sande maskeraden, ehuru hennes oer
hörda stolthet och förmåga att vända 
alla ting till sin ära förbjöd henne 
att låtsa om eller ens i sina ensligaste 
stunder bikta det. 

Om man gör en jämförelse! Hur 
skulle ej en man i denna ställning 
och med Kristinas lysande egenska
per kunnat älskas av en kvinna för 
sin egen skull. Kristina i denna 
ställning älskades blott för makten 
Omdömet må gälla i mer eller mindre 
grad alla som omgåvo henne, men 
främst den man som hon redan in 
nan hennes hjärta talat skänkte sitt 
löfte — ett löfte som gjorde henne 
ofri gent emot varje annan eventu 
ell hjärtats böjelse, och som ytterli 

sonlighet, vilken av de amerikanska 
"'riotidningarna hedras med till

namnet "the best beloved" (den 
h°gt älskade). 

liarT'6nS Stator signor Mussolini 
ovat att mottaga en deputation 

lra» konferensen. 

är enastående för 
fintvätt. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

gare bidrog till hennes önskan om 
jefrielse ur en ställning som med 

åren lämnade henne alltmera otill
fredsställd. 

Rörande orsaken till Kristinas 
svalnande känslor för pfalzgreven ha 
gissningarna varit många. En tungt 
vägande var sannolikt greve Mag
nus Gabriel de la Gardie. drottnin
gens förste gunstling, det svenska 
hovets främste och skönaste ädling. 
Här, om någonsin, torde Kristinas 
hjärta ha varit med. Men det drama 
som utspelas emellan dem, begynnan
de med att hon överöser honom med 
de högsta utmärkelser och slutande 
med onåd och ömsesidig fiendskap är 
av den art, som härdar karaktären 
och gör hjärtat skeptiskt. Ett be-
aktansvärt moment i denna historia 
är att genom en sällsam ödets nyck 
den förste man, som hos Kristina 
väcker ett djupare svärmeri är sonen 
till hennes faders ungdoms älskade, 
Ebba Brahe. Låg häri en atavism, ut
slaget av en hemlighetsfull urvalslag, 
vars maningar för far och dotter 
Dlevo lika negativa? För Kristina 
blandades grämelsens bitterhet i 
sorgen. När avunden förledde den 
upphöjde gunstlingen till intriger och 
handlingar, som förrådde vad Kri
stina avskydde mest av allt och al
drig förlät, nämligen karaktärens 
lumpenhet, tog hon sin hand från 
honom för alltid. Ebba Brahes tå
rar, Oxenstiernas föreställningar, in
genting hjälpte! Och dock visar 
hennes sinnesstämning under den tid 
3rytningen pågick att hon ej fullbor 
dade den med lätt hjärta. Men ge
nom hela hennes liv går såsom en 
blank och obeveklig klinga det oför
sonliga föraktet för varje art av lå 
het och förräderi. Den avhugger 
utan betänkande bandet mellan hen
ne och de la Gardie, den ger Monal-
deschi döden. Den har tidigare häm
nats på de båda förrädarna Messenii. 
Vad som helst kan hon överse med 
förlåta, glömma. Hon är icke små-
sinnad, icke trång. Endast detta att 
genom lumpna medel söka vinna fot
fäste hos henne, att vara förrädare 
och vilja synas tillgiven, det är döds
synden som hon aldrig förlåter, som 
hon straffar så långt hennes befo 
genhet räcker — och därutöver. 

Man såg när de stora banden sle-
tos, men icke de små. Visst är dock 

att det försiggick mycket inom detta 
stolta och förtegna hjärta, innan 
den sommardag randades 1654, då 
Kristina såsom en för långfärd rus
tad resenär översteg svenska gränsen. 

Förverkligades de illusioner, som 
denna avgörandets stora stund 

fyllde drottning Kristinas själ? — 
Svaret blir både nej och ja. Hon 
måste uppleva det för att lära sig 
inse att även den vidaste horisont 
äger sin begränsning, att mänsklig
heten är sig tämligen lik över hela 
jorden, och att missräkningar, besvi
kelser och själens oro såsom himlen 
följer människan överallt. Men i 
gengäld fick hennes redan från barn
domen överansträngda själ äntligen 
åla ut från betungande plikter, och 
hennes vetgiriga ande forska fritt i 
världens rika lärdoms- och skönhets-
skatter. Och slutligen förde denna 
resa i hennes väg den märklige man, 
som skulle bli av avgörande betydel
se för hela hennes återstående liv — 
kardinal Decio Azzolini, en man vil
kens intelligens skildras såsom en 
av de förnämsta och smidigaste i 
världen, och vilkens manligt kraft
fulla skönhet dessutom gjorde honom 
till en damernas förklarade favorit. 

Och sällsamma slump! Det var 
den krönta resenären från Norden 
som skulle bliva denne lysande, be
gåvade, beundrade och beundrans
värde italienares öde såsom han blev 
hennes. Deras förbund, knutet nä
stan omedelbart efter Kristinas an
komst till Rom, varade obrutet livet 
ut. Med oegennyttig tillgivenhet 
ställde kardinal Azzolini sina stora 
administrativa talanger i drottnin
gens tjänst för att bringa reda och 
ordning i hennes hovhållning och fi
nanser och planmäsighet i hennes 
liv. 

Ett oförlikneligt stöd på det prak
tiska området var han henne även 
en oförliknelig bundsförvant i alla 
övriga intressen, som fyllde hennes 
liv. Hennes beundran känner ej hel
ler några gränser. År 1669 skriver 
hon om honom: "Kardinalen äger en 
djävuls intelligens och skarpsinne, en 
ängels dygd och ett hjärta lika ädelt 
och stort som Alexanders". Och sex 
år senare: "Kardinalen är en gudom
lig, oförliknelig man. Han är mig 

Drick 

Lundgrens 

C E Y L O N  

K I N A  

Utvalda frän de finaste och förnämsta tné 

plantagerna på Ceylon och i Kina, hava Je 

en utmärkt fin och delikat arom samt 
garanteras rena och oförfalskade. 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma. 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress; JAMES, Göteborg. 

Etablerad 1888. ^ 

kärare än mitt liv; han förmår allt 
hos mig." 

I trettiotre långa år stodo de tro
fast vid varandras sida. Den ende 
som verkligen synes ha ägt nyckeln 
till hennes väsen, var Azzolini även 
den siste som dröjde vid hennes sida 
den tidiga aprilmorgon hon i sitt för
stämda palats i det vårligt smycka
de Rom utandades sin sista suck. 
Sorgen blev ej långvarig. Endast 
ett par månader senare följde Azzo
lini drottningen i graven. 

(Forts.). 

Rinso Etl paket 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
som behövs 
för veckans 
tvätt. 

I&EVLIG och INTRESSANT 
F A R S K A  

NYHETER. 
VÄRDEFULLT 

INNEHÅLL 

GOTEBORGS 
MORGONPOST 

Den sfärs fä 
morgontidningen 

Det är onödigt att koka kläderna 
om man använder Rinso. Genom att ^ 
lägga kläderna i blöt i en ljum Hinso- | | 
lösning över natten och genom att ^ 
skölja dem väl morgonen därpå bliva | | 
dc rena och snövita. Endast de smut- | | 

sigaste ställena behöva gnug- ® 
gas lätt mellan händerna. 

Pä grund av dess absoluta 
renhet lockar Rinso av sig | | 
själv bokstavligen ut smut- ^ 
sen utan kokning och utan ^ 
gnuggning. 

Det reducerar arbetet till ^ 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. | | 

Rinso 
SUNLIGHT SÂPTVÀL AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 

45 öre 

per paket 

(Med ensamrätt för Sverige. Efter
tryck ej tillåtet). 

/ Rosenhof 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

deljf ,rUes^ Wild, känd som en li-
ska i."-' mo^s^ndare till den engel-
i ett Vl^norörelsen! yttrade nyligen 
allt i igt iförande: "Nästan 
Bom ianC^f ' v^rlden har kommit ge-

1 hinnorna." 

«a enlîl"1''.Slr Ernest, utbrister 
en del « • Vlnn°tidning, finns det 
tt°rna ^n"*ngi er förebråelse. Kvin-
världen ^ * 6X- männen till 

12. 

Paul kände sig tillbakaskjuten 
över tröskeln, och dörren tillslöts 
framför hans näsa. Därinifrån hörde 
han hur Schack öppnade fönstret 
och tände den elektriska hänglampan. 
Sedan hörde han på länge ingenting, 
och åter kom det där halvslöa und
randet: "Vad i all världen gör han? 
Yad är det han vill göra åt verkmä
staren, och vad ska han med pake
tet, som han har tagit med? Men 
hur noga än Paul lyssnade, kunde 
han inte utgrunda, vad som skedde 
därinne. Ändlöst förlängde sig se 
kunderna. Men nu! Var det inte ett 
knakande? Något skrapade! och så 
åter ett skarpt knakande buller, som 
om en lås blivit sprängd? Ack, 

dumheter! Han spelade verkmästa
ren ett spratt för att hämnas. •— Inte 
var det något annat?! — Emellertid 

mörkret och ensamheten, utan sin 
ledsagare, som gjorde honom viljelös, 
nyktrade han till. Om nu nattvak
ten skulle komma och råka finna ho
nom här med falska nycklar mitt i 
natten i ett låst rum!! Där fanns 
knappt någon giltig förklaring. Och 
kamraten kom inte tillbaka! 

Där —! En nyckel vreds om •-
ett lås, ett avlägset matt ljussken 
vid ingången till hallen på andra si
dan vagnarna — nattväktaren hade 
börjat sin rond! 

Med en snabb rörelse stötte Paul 
upp dörren till kontoret: "Nattv . .' 

Det viskade ordet dog på hans läp

par. 
I den elektriska hänglampans kla

ra ljus såg han Schack böjd över 
skrivbordet. Lådan, — lådan med 
segegarnet, spik och försäkringspen
garna var uppbruten, och hans kam
rat stoppade just en sedelpacke i 
rockfickan. 

Efter det första ögonblicket av för
stenad fasa störtade sig Paul på 
Schack. 

Så menade jag inte", väste lian 
med tillbakahållen röst. "Tjuv, du 
skall inte — du får inte — jag tål 
det inte. Lägg tillbaka, genast —" 

Men i samma ögonblick kände han 
ett våldsamt grepp om sina händer 
och Schacks näve kvävande mot sin 
mun. 

"Du tiger!" 
Lik en snöflock, som råkat bliva 

hängande på honom, så skakade den 
jättestarke mannen honom från sig 
och slungade honom mitt i rummet. 
Lådan flög in, ljuset slocknade. 
Schack svingade sig upp på fönster
brädet. 

Men Pauls raseri kände inga grän
ser, han blygdes oerhört att han så 
enfaldigt låtit lura sig. I nästa 
ögonblick hängde han åter fast vid 
Schack. 

"Hit •— hit med pängarna, annars 
skriker jag!" 

Ett knytnävsslag träffade honom 
och nästan bedövade honom. En 
skicklig boxarestöt kom hans leder 
att ge efter som knäckta tändstickor. 
Hans knän sjönko undan och han 
hörde över sig Schacks hesa hån 
skratt och hans viskade ord: "Om du 

vill sitta inne ett par år och leva på 
fångkost, så låt dem ta dig. Jag 
skubbar!" 

Han var redan därute, en svart 
skugga i den svarta natten. 

Yr försökte Paul komma på föt
terna. Schacks sista ord hade väckt 
en vansinnig ångest i honom. Sitta 
inne! Tukthuset, tukthuset i åratal! 
— Han! — Han! — Och uslingen 
hade nog rätt! — Redan hördes natt
vaktens jämna steg på hallens beton-
golv. Om han skulle finna honom 
här — just här, dörren uppbruten, 
skrivbordslådan uppbruten, upptäck
te stölden, och honom, arbetaren som 
gått sin väg i vrede, och nu brutit 
sig in i verkmästarens rum mitt i 
natten — ja, då funnes ingen rädd
ning från tukthuset. 

Ingen vidare överläggning, intet 
betänkande mer. Endast en tanke 
behärskade kropp och själ — rädd
ning — räddning till varje pris! 

Ännu oredig efter det tunga sla
get tumlade han ut över fönsterbrä
det efter den andre, sprang så fort 
fötterna kunde bära honom, hoppade 
över bråteshögarna på gården, och 
tog ett språng över muren. Hörde 

han rop bakom sig? Var det steg, 
som förföljde honom? Eller var det 
klapprandet av hans egna fötter; var 
det blodet som hamrade i hans tin
ningar? Han vågade inte vända på 
huvudet. Långt framför sig såg eller 
rättare anade han Schack som en 
obestämd skugga, jagande genom 
natten nedåt längs floden, bort mot 
utmarkerna för att uppnå de under 
natten tomma små koloniträdgårdar
na utanför staden i ängarna. Han 
själv vände sig mot bron till, uppåt 
floden. Det var icke eftertanke utan 
blind instinkt, som kom honom att 
,'älja den vägen, liksom det förföljda 
djuret driver snörrätt mot sin räddan
de håla, sitt hem. Gömma sig! Slå 
igen sin egen dörr för den skräck, 
som förföljde honom; det var den 
dunkla längtan, i vars bann han 
handlade dåraktigt, förryckt. Han 
sprang, som om döden själv legat ho
nom i hälarna, jagade framåt med av 
skräck vanställda drag, med flämtan
de bröst fram över den tomma bron, 
stigen längs floden, och över Rosen-
hofs stenläggning med larmande steg, 
så att om någon tillfälligtvis mött ho
nom, det vilda loppet måste ha väckt 
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Färdiga och ritade arbeten ständig 
på lager. 

Hemslöjdsarbeten ss. 
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kuddar och mattor. 

Idén om allas jämlikhet är skön, 
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Konstens 
inspiration. 

Av Edith White. 

(Miss Edith White är en av Amerikas 

mest framstående blomstermålarinnor; se

dan många år lärarinna vid Katherine 

Tingleys Raya-yoga-skola vid Point Loma, 

Californien). 

Konstens sanna uppgift är ej att 
roa och underhålla, ej heller att en 
bart försköna livets alldagliga ting. 
Den arbetar med dessa medel, men 
konsten fullföljer sin sanna uppgift 
endast genom sin förmåga att tjäna 
människosjälen. Dess verkliga upp
gift är att höja människonaturen ge 
nom en vädjan till det andliga. Den 
har förmåga att lyfta människosin
net ut ur disharmoniens dimmor till 
altruismens och inspirationens sol
sken. Den har underbara hemlighe
ter att uppenbara för dem, som äro 
villiga att fördjupa sig i dess myste
rier. Den sätter oss i stånd att se 
ut över naturens värld med öppnade 
ögon. Varje blomma medför ett 
glädjebudskap, och varje solnedgång 
meddelar sinnet en medveten fast 
övertygelse om gudomlighet. 

Om barn uppfostras i en omgiv
ning av artistisk skönhet, få de en 
underbar glättighet i sina naturer. 
Kärlek till harmoni uppodlas oeh har 
ett utpräglat förfinande inflytande 
på karaktären. Den bidrar att höja 
dem till samklang med de stora idea
len i livet. Konststudiet stämmer 
barnets natur för det verkliga livets 
stora harmonier. Det lär dem att 
iakttaga en hel del saker, som annars 
skulle passera obemärkta, och bildar 
sålunda en kungsväg, på vilken de 
kunna nå fram till det gudomliga i 

allt liv. Det väcker själens skapan 
de krafter och leder dem in i nya 
verksamhetsbanor. Den förtjusning, 
med vilken alla barn omfatta allt 
sysslande med artistiskt arbete, er
bjuder ett tillfälle att lära dem vär 
det av fullkomning. Att utföra ett 
fulländat arbete medför icke endast 
lycka och harmoniska stämningar, 
utan uppodlar en medveten klarhet 
i det växande sinnet. Det banar vä
gen till samvetet. 

Huru viktigt är det sålunda ej, 
att höga ideal föreläggas lärjungen 
inom varje område av konst! Den 
moderna tendensen att upphöja det 
fula och vanskapliga är endast ett 
uttryck för konstens förfall. De 
gamla grekerna ansågo, att endast 
den fullkomligaste form var passan
de för uppgiften att frambringa vär
dig konst. Vi känna väl till deras 
uppfattning av den inre andan i sa
ker och ting, och vi måste erkänna, 
att det ej finns någon verklig inspi
ration i de tendenser, som arbeta på 
att riva ned deras höga ideal. De 
visste, att människokroppen var det 
gudomligas tempel, att endast den 
fullkomliga formen inom konsten 
kunde meddela ett uttryck för det 
gudomliga. 

Konsten måste tjäna mänsklighe
ten. Den måste tjäna genom att 
frambära sin uppenbarelse av det 
gudomliga i människonaturen. Den 
måste giva oss tillträde till idealens 
värld. Detta är vad som gjorts av 
de stora mästarna i skulptur och mål
ning, i musik och drama under forn
tiden. Konsten är i allra högsta 
grad till för livets skull. Dess än
damål är icke prydnad eller teknisk 
fulländning, ej heller att giva sinnes
njutning och estetisk tillfredsställel
se. Dess stora syfte torde vara att 
hjälpa oss i konsten att leva rätt. 
För så vitt den ej lär oss att sträva 
mot fullkomning, är den ej värdig 
namnet konst. En skicklig kritiker 
har sagt: 

"Sålunda är konstens tjänande 
människoanden icke inskränkt till 
ett fåtal, utan allmängiltigt. Var 
och en kan vara och bör vara ej blott 
en älskare o. uppskattande studerare 
av de sköna konsterna, utan han bör 
vara en skapande artist i livets form 
och färg, melodi och harmoni." 

Framtidens konst måste vädja till 
den gudomliga sidan hos mänsklig
heten och själv vara en ny kraft till 
att ge uttryck för rasens slumrande 
gudomliga möjligheter. Den tid skall 
comma, då vår hemsökta mänsklig
het har utträtt ur skuggornas natt 
iör att bliva mindre materialistisk 

"Ett väldigt gott bröd" 
Så säga alla, som smakat och bruka 

Bergmans Enkas 
Delikatesspis = knäckebrödsorter 
Säljes i väls. speceriaff. Qbg. o. i. p. tel. 10837 

och mer mänsklig, när människosjä
len har lärt sig fatta människans 
rätta förhållande till sina likar. 
Framtidens stora konst kommer att 
bliva ett uttryck för själen. 

Hjälp de 
förpinade! 

Mjölken räcker icke ens till dibar
nen förmäles det från Ruhr. 

Vad detta betyder förstår en mo
der bäst, isynnerhet när det är lika 
ont om alla andra livsmedel. 

Men det är icke endast i Ruhr 
dessa sorgliga förhållanden äro rå
dande, det är nästan lika svårt i 
hela Tyskland, vilket gör, att den 
stora offervilja som ger sig tillkänna 
inom Tyskland ej förslår att av
hjälpa nöden. 

I alla städer arbeta lokala hjälp
organisationer, mest hänvisade till 
privata understöd sedan de statliga 
eller kommunala understöden sinat. 
Dock förslå de medel de lyckas hop
samla ej långt inför de fruktansvär
da dagliga prisstegringarna. 

Det är icke endast mat som fattas, 
nej allt fattas. Undersökningar ha 
visat, att de flesta skolbarn —• även 
medelklassens — sakna underkläder 
och överkläderna äro ytterst brist
fälliga. Skodonen hänga knappast 
ihop så många gånger som de äro 
lappade. 

I Boun arbetar en dylik hjälpkom-
mitté som under årens lopp uträttat 
ett välsignelserikt arbete, men nu 
står inför en tillsynes omöjlig upp
gift. Nöden växer för var dag och 
bidragen minskas, ty snart har in
gen något att ge. 

Till denna tidnings läsare riktas 
en varm vädjan att bidraga med en 
slant eller några avlagda klädesper
sedlar. Även skodon — till barn el
ler vuxna — är välkomna. 

Den minsta gåva är välkommen. 
Våra pengar uträtta underverk där
nere, lagda i de rätta händerna. 

Insänd Edert bidrag till under
tecknad. Gör det ofördröjligen ! För 
var timma som går ökas nöden där
nere. 

GUSTAF EKMAN, 

Vasa Blomsterhandel, Storgatan 31, 

Göteborg. 

Till ovanstående vilja vi foga nå
gra rader. 

Bertha Anderson 
Korsgatan 15 = Göteborg 

— Telefon 5122 — 

Vackra färgäkta Tvättyger. 
Bomullsflaneller, Ylle-J{läd-
ningstyger, Gardiner, sol- och 

tvättäkta. Möbeltyger, konst-

v ä v d a  o c h  t r y c k t a .  B o r d d u k a r  

i linne och bomull. Sängtäcken 

Tricotvaror, T^ef ormliv, 
Snörliv, Strumpor, Yllekof
tor. "Broderier. Blekta och 

oblekta Vävnader av bästa 

fabrikat. Vaddtäcken. Prima 
Yl le-s ti ckgarn er. 

SVENSSON5 

icK eßR0Ds 

«CfG'E/V 
^G hjo"' on«** 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
„ Bästa frukosträtt 

För ALDRINQAR, VUXNA OCH BARN. 

Herr Ekman har för oss företett 
en rapport från .den i uppropet här 
ovan omnämnda hjälpkommittén i 
Bonn — en skildring som går genom 
märg och ben! En fattigdom, ett 
elände, en förtvivlan utan gräns även 
bland dem som tidigare sett bättre da
gar, och i allt detta nattsvarta mörker 
en ljusning, en hoppets stråle genom 
hjälpkommitténs verksamhet. Att 
upprätthålla denna med tyska pen
ningar är en omöjlighet, de förslå 

icke, men den svenska ädelvalutan 
kan, även med mindre belopp, göra 
underverk. Låt oss giva vårt stöd 
till insamlingen! 

Till den ovannämnda rapporten 
finnes fogat ett officiellt intyg från 
de tyska myndigheterna i Bonn, i 
vilket hjälpkommitténs välsignelse-
bringande verksamhet vitsordas. 

Red. 

GÖTEBORGS NYA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 

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

Rum, dubbletter, våningar och 
affärslokaler samt 

sommarnöjen 
önskas hyra gen. 

yf/ 

TEL. 772.0 • 7790 *7700 
ÖSTRA HAMNGATAN **5 

Svarveri Jokbinderiarlieten 
Billiga priser. 

Vanföreansfaltens Yrkesskola 
Tel. 236 — 11510 

Den framstående engelska prästen 
fröken Maude Royden befinner sig 
f. n. på en tre månaders predikotur 
i Amerika, därtill inbjuden av kyrko
samfund, universitet och kvinnoorga
nisationer. Bland de olika föredrag 
hon hållit har det största intresset 
samlat sig omkring ett, rubricerat: 
"Kunna vi bringa ordning i värl
den". 

Sinter 
Galanteri • AffÄJOUtt,i 

57 Kungsgatan GÖTEB0rg'Rikst?J 

Klarhet 
i hyn vinnes vid ständigt bruk 
tvålen. n<Vh ^ tvålen, och ihärdigheten krö 
stående skönhet in* 

YVY-tvälen säljes över hela , 

Aktiebolaget YVY Fabrik«., 

Vårda håret! — 
om det är sjukt eller friskt och , -

ZIWERT'Z Extrait W, 
bastahårkonserveringsmedel F;„„ ^"'31 
frisörer och i parfymaffärersamt® Î!" sal" hos 
Hovleverantor K^ 

Lorensbergsgatan 7. 

Fru Therese Ekdahk 
Datnfrisering 

Östra Hamngat. 50 A « 
sekommenderas 210; 

Förstklassigt utförande. ,, 
Spirellakorsetter efter mlt ' 19l< 
Priserna betydligt reduced 

Kvinnornas Tidning 
vill främja och tillvarataga 

kvinnornas intressen. 

Gillar Ni detta syftemål, så 
giv ert stöd i form av pre

numeration! 

Prenumerera ofördröjligen på 
närmaste postkontor. Alla n:r 

för året erhållas! 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

KOL VED 
COKES 

C .  N .  A N D E R S S O N  
Tel. 27 80, 69 72, 108 49, Göteborg. 

Den amerikanska årskalendern 
Kvinnor av 1923" berättar, att den 

kvinnliga arbetskraften vunnit in
steg på nästan alla banor. Icke min
dre än 8,549,511 kvinnor tillhöra 
den yrkesutövande världen i U. S. 
A. Av de befintliga 678 olika yrke
na är det endast 33, som ännu icke 
hava förmånen av kvinnlig rekryte
ring. Det finns kvinnliga grovsme
der, snickare, tegelslagare, taktäcka-
re, bleckslagare, timmerhuggare, sko
makare, åkeriägare, gatsopare o. s. v. 
Inom de "högre" yrkena äro kvin
norna talrikt företrädda. Det finns 
1,738 domare, advokater och magis
tratspersoner, 1,787 präster, 7,219 lä 
käre, 1,829 tandläkare, 1,117 arki
tekter, 41 ingenjörer o. s. v. 

OMTEN 

$ 

Cttdst 
och mest beprövat i vårt land 
är Tomtens Tvättpulver. Ni kan 
använda det med fullt förtroende 

och med bästa resultat. 

misstanke, men lyckligtvis voro vid 
denna sena timme på natten alla vä
gar öde och människotomma. Gas
lyktan på gården var släckt, hos Pot-
hoffs var också mörkt. Paul trevade 
sig fram till den alltid öppna förstu-
gudörren. Flåsande kom han uppför 
trappan, och kämpande efter luft 
höll han sig fast vid trappräcket — 
för första gången, sedan han räddade 
sig ur verkstaden gav han eftertan
ken rum. 

Yad skulle det bli? Hur skulle det 
bli i framtiden. Inbrott och stor 
stöld — och han medskyldig! En 
hederlig människa, som kunde hålla 
huvudet högt — sådan hade han gått 
ned för denna trappa kort förut, och 
nu kom han igen som en eländig 
stackare, vid vars hälar den hämnan
de rättvisan skulle hänga för evigt, 
och hela hans kommande liv skulle 
icke få annat innehåll än flykt från 
straffet. Var det verkligen möjligt 
att på föga mer än en timme spela 
bort ett helt hoppfullt liv? Nu stod 
han i sanning på den punkt hans 
far förutsagt, när han i vrede 
lämnade föräldrahemmet; han var en 
vilsegången, förlorad, räddningslöst 

BREVLÅDA. 
Mr Richard B—m, Pa]m 

Florida. We are very thankful fa 
"The Lake Worth Herald" with ife 
mention of our "Kv. T.". That it 
should be known so far away in ^ 

world was something beyond our bol-
dest expectations! 

S. W. Jo alla ny tillträdande pre-
numeranter få även de nummer för 
förra året som innehålla följetongens 
början. 

En road. Vi tacka å anekdotbe-
rätterskans vägnar, men våga ej låta 
Eder skrivelse gå vidare till henne -
hon kunde falla på idén att begära 
löneförhöjning. Det är inte alltid 
hon skämtar. 

K. B. Nej, Kv. I1, arbetar ej för 
något parti utan är "vilde". 

• Färsk: fisk | 

Hansson & Silfverstrand 
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Hrla JMjjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 85 78, 36 99 

i grund förlorad genom dåligt säll
skap. Och ingen människa ägde han 
att fly till, ingen vän att öppna sitt 
hjärta för! Ede, den .glade Ede, 
skulle aldrig förstå den ursinniga, 
rasande lidelse han känt eller att den 
kunnat driva honom i en så grov 
fälla. En mur höjde sig plötsligt 
mellan honom och den övriga mänsk
ligheten. Hädanefter skulle han få 
stå ensam. En rysning skakade ho
nom vid tanken på denna ensamhet; 
med faran blandade sig den frukt
lösa ångern över det förflutna och 
den plågande fruktan för det kom
mande. En förtärande längtan grep 
honom, att bara få fatta en männi
skohand, en varm hand, att få söka 
tillflykt vid ett människohjärta. 

Då ryste han till. Mitt för honom 
öppnade sig en dörr. 

I ljusskenet, som nästan bländan
de föll ut i det djupa mörkret, stod 
Julia. 

Med vidöppna ögon stirrade Paul 
på henne, den första människobild, 
som trädde honom till mötes efter 
det ohyggliga, som skurit hans liv 
i två delar. Kunde hon se på ho
nom, vad som skett? Kunde hon se 

att han förvandlats från ärlig man 
till — förbrytare? 

Hon kom långsamt fram till ho
nom. Där fanns intet förakt i hen
nes ögon, intet hån, och hennes röst 
klingade som en smekning. 

'Paul — stackars Paul!" 

Och så strök hennes hand mjukt 
över hans kind. Ett minne vaknade; 
så hade också mor smekt, då han var 
barn, när en barnasmärta gjorde ho
nom hjälplös, och lydande en oemot
ståndlig inre maning, grep han hen
nes hand och tryckte den i sin nöd. 

Julia! Julia! — du har rätt — 
jag är en stackare." 

"Ja", sade hon lågt, "det är ska
da, att du gick med honom; lian är 
dålig och han vill dig illa. Det vet 
jag. Den som växer upp på gatan 
som jag blir tidigt klok." 

"Julia", mumlade Paul, "jag — 
ja, du skrattar nog åt mig, Julia, 
men det är så. Jag är rädd." Han 
for tillsammans med en rysning. 

Medvetandet om överhängande fa
ra hade hållit honom uppe. Nu gick 
all kraft från honom. Han försökte 
ta ett steg. Men han vacklade och 

skulle fallit, om icke Julia tagit 
emot honom. 

"Du är sjuk. Kom!" 
Sakta ledde hon honom in i sin 

kammare. Han strävade icke emot. 
Det var en välgärning att höra en 
mänsklig röst, att veta en människa 
bredvid sig och klart lyste den lilla 
lampan honom till mötes. Hans eget 
rum var mörkt och tomt. 

Julia drog en stol fram till bordet, 
tog hatten från hans huvud, och 
strök det fuktiga håret ur hans pan
na, hämtade ett glas vatten, allt utan 
att tala och med mjuka, ljudlösa rö
relser. 

"Du är snäll", mumlade han. 
Hon skakade på huvudet. "Att 

vara "snäll" är inte min sak. Men 
jag håller av dig." 

"Stackars Julia!" 

"Länge, länge har jag hållit av 
dig, Paul. Och den svarta Julia kan 
älska. Du kan nog hitta finare och 
vackrare flickor, men du finner al
drig någon, som kan älska dig så 
som jag. Och jag kan göra dig 
lycklig, tro mig, lyckligare än de 
snövita gässen, dockorna, som ha vat
ten i ådrorna i stället för blod; de 

älska med "om" och "men" och äro 
bundna av lagar och förordningar. 
Men när jag har någon kär, så frå
gar jag varken efter Gud Fader eller 
hans lagar. Där finns intet kval, 
som jag inte skulle kunna uthärda, 
där finns ingen gärning, ingen — 
mgen — vore den så svart som hel
vetet som jag inte skulle kunna göra 
för den jag älskar." 

Ack, Julia, jag är en förlorad 
människa. För mig finns ingen lyc
ka mer på jorden, och jag kan inte 
göra någon lycklig." 

"Och om du är förlorad i morgon 
dag, så var lycklig i dag, så länge 
du kan. Lyckan, all lycka, varar 
blott ett ögonblick. Och har du al
drig förnummit att solen bränner 
som hetast, då den tittar fram ha
stigt som en blixt mellan svarta 
moln. Låt mig förvandla din sorg 
i jubel. Jag vill lära dig glömma, 
vad som varit, och vad som kan 
komma." 

Han såg upp; hon stod där fram
för honom i sin egendomliga skön
hets fulla prakt, och hennes svarta 
ögon strålade mot honom. Han kän

de det, som om hennes röda atlasbl"5 

var flammande glöd kring henne® 
skuldror, att det var eld s'om 

ett brinnande hjärta och slö fram ur 
Och sig kring henne i eldtungor, 

det kom över honom ett sådant ® 
tvivlans rus, som lägger jubelsånger 

på den skeppsbrutnes läppar, ^ 
han vilar på en sjunkande plaD ' 
Hans framtid med alla dess 
de möjligheter, hans självtillit, a 

rättrådighet, hela • hans stolta ^ 
bortspolat. Fanns väl ännu någ° 
rädda? Fanns något att skona-

Och hans irriterade nerver 
de plötsligt: "Lär mig glömffla' 

Glömma vill jag!" j 
Då slog Julia armarna jubland 

hans hals. I ̂  

"Du stod så högt. Jag ,t 
nå upp till dig. Nu har du *°^ 
ner till mig. Du skall slipp* ̂  
det. Jag skall löna dig i n 

och evigt." 

du! 
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UtlandsKröniKa 
i sammandrag 

Ställningen i Ruhr har under den 
gångna veckan icke undergått några 
större förändringar. Arbetet i gru
vor och fabriker fortgår men järn
vägstrafiken ligger till betydande del 
nere. M. Poincaré har inför franska 
deputeradekammarens utrikesutskott 
erkänt, att man i hela Ruhrområdet 
har i gång endast 70 tåg pr dag mot 
1,200 under normala förhållanden, 
och att det är högst obetydliga kvan
titeter Ruhrprodukter man lyckats 
överföra till Frankrike och Belgien. 

Under tiden stiger missnöjet hos 
det franska folket. De väntade sto
ra vinsterna av Ruhraktionen hava 
uteblivit, företaget har i stället visat 
sig mycket kostsamt för den fran
ska statskassan, francen faller, va
rupriserna stiga, exporten har under 
den senaste tiden på ett oroväckande 
sätt gått tillbaka, och regeringen 
ställer i utsikt nya betungande skat
ter för att få statshushållningen att 
ga ihop. Genomgående dystra ut
sikter således. Och därtill kommer 
fruktan för en rysk-tysk allians ! Den 
franska pressen förklarar, att en så
dan redan existerar, att det är den 
som ligger bakom Memel-historien 

man viH binda Polens stridskraf-
r genom att tvinga det ut i öppen 
°nflikt med Lithauen om besitt-

j*lngsrätten till staden Memel med 
^ ringliggande område, som av enten-

,?i * ^en stora fredsuppgörelsen för-
"ats för neutralt land. Ett rykte 

hi r|Ve^a' ^ •^ran^ri-'le söker för-
n ra det rysk-tyska samförståndet 
n°m att själv närma sig sovjetre

geringen. 

t engelska parlamentet är nu 

tro M meC' lanSa svarsdebatt på 
frakt' ^ ^iLcrala. partiets båda 
tade t°i?er °Ck ar^,efjarePartiet fram
ta 1 Sammans ett ändringsförslag 
den fVarsa^ressen> vilket fördömer 
nen rj*Tls^"^elgiska Ruhrockupatio-
San v,-- kraver, att skadeståndsf rå-
for ^jutes till Folkförbundet 
Sakku ^r°Va.s av en kommission av 
borde m^a' * v^^en även Amerika 
förkast ^a rf'Presenterat. Förslaget 

östern f • vi ge^s^e premiè 
gen förd" arade att även regerin-

me0161 ^6n ^rans^a "våldspoli-
är dömt0 Var,'e medlingsförsök 

att misslyckas så länge 

ros-
premiärmi-

Frankrike ställer sig absolut avvi
sande mot intervention utifrån. Nå
got hopp om Amerikas stöd förefin
nes absolut icke. — Den engelska 
allmänhetens känslor gentemot 
I rankrike präglas av en växande 
kyla och ovilja. De franska sympa
tierna för England hava likaledes 
högst betydligt svalnat. Man säger: 
Att . den tyska folksjälen reagerat 
så starkt mot ockupationen av Ruhr, 
det ha vi England och dess svaga 
politik att tacka för! — Man glöm
mer, att de franska ridpiskorna och 
övriga därmed i stil varande franska 
kraftmedel antagligen spelat en rätt 
betydelsefull roll. — Ännu består 
dock den fransk-engelska vänskapen, 
därom vittnar bl. a. det engelska 
medgivandet till Frankrike om rätt 
att i viss utsträckning begagna de 
tyska järnvägar, som löpa genom 
det av engelsmännen besatta Rhen-
landsdistriktet. 

Och Tyskland? Dess enhetsfront 
är obruten och det ger intryck av 
växande självkänsla, styrka, mod 
och handlingskraft. Partierna trä
da i bakgrunden, klassmotsatserna 
utjämnas, det är ett förut splittrat 
folk som samlar sig till enig hand
ling, ett folk av bröder! 

Kvinnliga 
präster. 

I pressläggningsögonblicket ingår 
telegram att de i maj 1919 tillkallade 
sakkunniga för verkställande av ut
redning av frågan om kvinnors till
träde till statstjänst nu avslutat sitt 
uppdrag och till justitieministern 
överlämnat sitt sista betänkande 
ifråga om kvinnors tillträde till prä
sterlig eller annan kyrklig tjänst. De 
sakkunniga föreslå att kvinna skall 
vara likställd med man i avseende på 
behörighet att prästvigas samt i 
princip också ifråga om behörighet 
att inneha prästerlig tjänst, dock 
med vissa inskränkningar, bl. a. den 
att det i församlingen måste finnas 
minst två prästtjänster och av dessa 
måste en ha manlig innehavare. Un
dantagna från likställighetsregeln 
äro enligt förslaget sådana prästerli
ga tjänster, med vilka följer skyl
dighet att tjänstgöra vid krigsmak
ten eller vid vissa för män avsedda 
korrektionsanstalter o. d. 

Betänkandet är enhälligt utom så 
till vida, att en av de sakkunniga, 
professor E. Rodhe, ansett försla
gets bestämmelser avse endast ogift 

kvinna. 
De sakkunniga ha utgjorts av fru 

Emilia Broomé, ordförande, chefen 
för justitiedepartementets lagavdel
ning, A. Afzelius, ledamoten av riks
dagens Första kammare A. Pers, 
komministern H. Hallen, teol. pro
fessorn E. Rodhe och advokaten Ma
thilda Staël von Holstein. 

Tyskland har f. n. tre kvinnliga 
själasörjare, en av dem är anställd 
vid universitets-kvinnokliniken i Hei
delberg, den andra i församlingen 
Waldhut vid Freiberg och den tredje 

slutligen i Jena. 

B a r n a v å r d s -
m a n n e n .  

Till den redogörelse vi i föregå
ende nummer lämnade rörande den 
nya lagen om utomäktenskapliga 
barn foga vi här nedan några upp
gifter om "barnavårdsmannen". 

Den nya lagen stadgar att för var
je barn utom äktenskap skall förord
nas en barnavårdsman (man eller 
kvinna) som har att bistå modern 
med råd och upplysningar samt till
se att barnets rätt och bästa behöri-
gen tillvaratagas. Särskilt bör han 
ofördröjligen vidtaga åtgärder för 
fastställande av barnets börd samt 
tillförsäkrande av underhåll åt bar
net. Vidare skall han biträda med 
indrivande och tillhandahållande av 
underhållsbidrag samt övervaka att 
barnet får den vård och den upp
fostran det har rätt till. 

Förr i världen anförtrodde lagen 
åt modern att tillvarataga barnets 
rätt men vanligen med mycket otill
fredsställande resultat. Ofta undan
drog hon sig sin egen skyldighet att 
sörja för barnet och ännu oftare un
derlät hon att utkräva underhållsbi
drag av fadern. Det blev fattigvår
den som här fick träda i föräldrar-
nes ställe. 

Den nya lagen har därför vid mo
derns sida ställt barnavårdsmannen 
med här ovan angivna skyldigheter, 
och utrustat honom med en däremot 
svarande befogenhet. Han äger så
lunda rätt att själv eller genom om
bud föra talan rörande faderskap), 
underhåll och förmynderskap även
som barnets förklarande för trolov-
ningsbarn. Han är också berättigad 
att anlita polismyndigheten för un
derhållsskyldigs efterforskande eller 
hörande m. m. Uppdraget att vara 
barnavårdsman upphör, när barnet 
fyllt aderton år. Samme person kan 
vara barnavårdsman för flera barn. 
Arbetet kan vara frivilligt eller av
lönat. Barnavårdsmannens verksam
het övervakas av barnavårdsnämn
den. 

I vad mån den nya för de utomäk
tenskapliga barnen förmånliga lagen 
skall nå de åsyftade goda resultaten 
beror i mycket stor utsträckning på 
barnavårdsmannen, hans uppfattning 
av skyldigheten att tillvarataga bar
nets intressen särskilt mot den un-
derhållspliktige fadern samt i övrigt 
att övervaka dess vård, uppfostran 
och yrkesutbildning. Män och kvin
nor se rätt olika på dessa ting, och 
det finnes anledning tro, att de sist
nämnda skulle vara synnerligen väl 
skickade för det viktiga kallet. Det 
finns många kloka, varmhjärtade 
kvinnor, vilka disponera sin tid, som 
på detta område skulle kunna utföra 
ett gagneligt och människovänligt 
arbete. 

En intervju. 

För att få närmare reda på i vad 
mån den nya stränga lagen ägt för
måga att minska antalet utanför äk
tenskapet födda barn, sökte och er-
höllo vi en intervju med förestån
darinnan för Göteborgs Barnavårds
byrå fröken Amelie Lundholm. 

Fröken L. förklarade, att lagen 
varit i kraft för kort tid för att man 
skulle kunna bilda sig någon till
förlitlig uppfattning av dess åter
hållande verkan ifråga om de lösa 
förbindelserna. 

För samhällets och de utomäkten
skapliga barnens del har lagen va
rit av största gagn. Samhället, som 
tidigare genom fattigvården i stor 
utsträckning fick ta hand om de 
barn, vilka det här är fråga om, har 
till icke obetydlig del befriats från 
denna ekonomiska börda, vilken i 
stället lagts på föräldrarnes, enkan
nerligen faderns skuldror. Att bar
nens ställning nu, sedan samhället 
genom barnavårdsman och barna
vårdsnämnd står hjälpande vid deras 
sida och noggrannt tillvaratager de
ras intressen, väsentligt förbättrats, 
än givet. 

I många fall uppfylla föräldrarne 
frivilligt och med glädje sina förplik
telser gent emot barnen, i sådana 
fall nämligen, där förbindelsen mel
lan fadern och modern är byggd på 
kärlek. Att de icke genom vigsel 
legaliserat sitt förbund beror ofta på 
yttre hindrande omständigheter, svå
righeten att få bostad, mannens irå
kade arbetslöshet o. d. De betrakta 
sig som gifta, hålla trofast tillsam
mans, och så snart förhållandena 
ljusna och tillåta det, gifta de sig. 

A andra sidan förekomma lösa 
förbindelser i stort antal. I en del 
fall föreligger visserligen det som vi 
inlägga i ordet förförelse, alltså med 
kvinnan som den förledda, övergivna 
och olyckliga, men i flertalet fall sy
nes dock den kvinnliga parten taga 
saken lika lätt som mannen, kanske 
ännu ansvarslösare. Den kvinnliga 
ungdom, som vandrar på dessa on
da vägar, synes hava mycket god re
da på, att den nya lagen bereder den 
ogifta modern ett ganska omfattande 
skydd. Om en "olycka" skulle hän
da, d. v. s. om ett barn genom deras 
sedeslösa liv skulle bringas till värl
den, så är denna olycka numera 
tämligen måttlig, resonera de, då ju 
"karlen" är skyldig att underhålla 
dem vid tiden för barnsbörden och 
sedan att betaga för barnet. Besvä
ret att se till att allt det där blir or
dentligt gjort, och att fadern blir 
ordentligt efterklämd, ja, det är bar
navårdsmannens skyldighet och 
åliggande! Detta slags kvinnor visa 
ofta en föraktlig önskan att själva 
så lättvindigt som möjligt slippa 
undan följderna av sin sedeslöshet 
för att i stället hålla så mycket hår
dare efter fadern, särskilt i ekono
miskt hänseende. 

Ar det månne icke på hög tid att 
de ansvarskännande kvinnorna söka 
taga hand om den kvinnliga ungdom, 
som nu ofta lämnas utan stöd, utan 
rättledning och kanske mera därige
nom än på grund av eget sinnes-
fördärv, råkar på avvägar, hemfaller 
åt sedeslöshet och går under? 

Inom egna 
gränser. 

En ny påminnelse om den egen
domliga tidsföreteelse, som kallas 
"valtrötthet", hava vi fått genom 
statistiska centralbyråns just nu 
framlagda preliminära generalrap
port om landstingsvalen förra hös
ten. Av de manliga väljarne deltogo 
endast 45,2 proc. i valet och av de 
kvinnliga ännu färre eller allenast 
29,8 proc. Motsvarande siffror for 
närmast föregående val, år 1919, vo
ro resp. 63,9 och 61,8 proc. 

Vi ha tydligen att räkna med en 
snabb spridning av valtröttheten, 
denna valmanskårens olust att vid 
de med rätt långa mellanrum före
kommande valen till riksdag, lands
ting och stadsfullmäktige offra en 
kvart eller halvtimme på det mini
mala arbetet att lägga en tryckt 
namnsedel, som man får sig stucken 
i handen, i valurnan, en handling vil
ken betraktas som den högsta med
borgerliga rättigheten. 

Man står undrande och frågarde 
inför denna företeelse. 

Beror valmanskårens liknöjdhet pä 
bristande politisk upplysning? 

Alldeles säkert icke. Vi åtnjuta 
en kraftig, oavbruten politisk infor
mation av dagspressen. Nästan alla 
till densamma hörande organ — ett 
tjugutal små neutrala frångår — äro 
partipolitiska. 

Vi ha här i landet följande tidnin
gar: 104 moderata, 10 höger, 8 mo
deratkonservativa, 1 konservativ, 2 
nationella, 1 borgerlig, 76 frisinnade, 
11 liberala, 3 nationalliberala, 12 mo
deratliberala, 1 moderatfrisinnad, 1 
vänster, 1 radikal, 2 demokratiska, 
18 bonde- och bondeförbundstidnin-
gar, 30 socialistiska och socialdemo
kratiska, 1 radikaldemokratisk, 4 
vänstersocialistiska och 9 kommunis
tiska. Det bör vara tillräckligt med 
politik för oss. Det är mer än till
räckligt, det är för mycket. Politik 
serveras oss dagligen, rikligen och i 
alla former. 

Är månne icke felet med oss det, 
att vi äro politiskt övermätta, ut-
ledsna? Vi få allting politiskt fär
gat och ensidigt tillrättalagt för oss, 
vi börja känna något liknande hat 
mot alla dessa politiska pekpinnar, 
vilka visa oss till rätta, fästande vår 
noggranna uppmärksamhet på de 
partiskiljande, folket splittrande syn
punkterna. 

Vi äro alla trötta på o fred, trätor 
och strid, vi börja längta efter fred 
och enighet. Vi önska få reda på 
icke vad som skiljer oss från varan
dra utan vad som kan förena och 
sammanbinda oss. Vi vilja icke kän
na oss som partimedlemmar utan som 
ett folk, vilket i en ond värld och en 
farlig tid endast har sig själv att lita 
till, och vars styrka ligger i samman
hållning. 

Vi äro utledsna på att åter och 
åter rösta fram och upp till maktens 
tinnar alla dessa partiledare, av vil
ka åtskilliga synas hava gjort politi
ken till ett yrke, vi vilja anförtro 
ledningen av landets öden åt dugli
ga, rättrådiga, insiktsfulla personer, 
som till rättesnöre för sina beslut 
och handlingar hava icke klassens, 
partiets framgång utan hela folkets 
lycka. 

MUREN. 
På alla banor inom förvärvslivet 

kan mannen genom skötsamhet, kun
skaper, yrkesskicklighet kvalificera 
sig för och nå de högsta befattnin
garne. Om de personliga förutsätt
ningarne äro för handen, finns intet 
hinder för hans avancemang, icke i 
statens, icke i kommunens, icke i en
skild tjänst, överallt fri och öppen 
väg för förmågan! 

För kvinnornas del har man där
emot avskilt ett begränsat område, 
inneslutande de lägre, svagt avlönade 
tjänsterna. Ingen duglighet, om än 
så betydande, inga kunskaper om än 
så stora kunna för henne bana väg 
till de högsta, väl avlönade befatt
ningarne. 

De löntagande kvinnorna känna 
sig ställda mot en mur, förbi vilken 
de icke genom någon sin egen an
strängning kunna komma, en mur av 
hindrande bestämmelser och gamla 
fördomar, vilken de årtionde efter 
årtionde var och en i sin stad sökt 
rasera genom visad duglighet, plikt
trohet, skicklighet i arbetet. 

Ansträngningarna hava icke givit 
märkbart resultat. Att rasera mu
rar av detta slag är ett nästan hopp
löst arbete. Lyckligtvis är det inte 
nödvändigt. Det är tillräckligt att 
göra en bresch i muren. Finns den, 
är genomgången tryggad! 

En sådan möjlighet erbjuder sig 
nu för oss. Den bresch vi behöva 
är riksdagens godkännande av rege
ringsförslaget om likställighet mel
lan man och kvinna i fråga om rått 
att söka och innehava statstjänst. 

Går förslaget igenom, innebär det
ta ett statligt erkännande av att den 
kvinnliga arbetskraften är lika god 
som den manliga, att den kan göras 
duglig även för statens högsta, mest 
krävande och ansvarsfulla poster, 
och att den, på detta sätt kvalifice
rad, äger rätt att aspirera på dem. 
Denna uppfattning, förankrad i lag
stiftningen, skall sedan med visshet 
godtagas även av kommunerna och de 
enskilda arbetsgivarna. 

Det framlagda regeringsförslaget 
och dess öde är sålunda av betydelse 
icke blott för de kvinnor, som direkt 
beröras därav, aspiranterna på be
fattningarna i fråga, utan för hela 
den arbetstagande kvinnovärlden. 

Göteborgs kvinnor kunna visa sitt 
intresse för saken och giva reform
kravet sitt stöd genom att talrikt del
taga i det opinionsmöte i frågan, som 
utlysts av Göteborgs kvinnliga dis
kussionsklubb och Fredrika Bremer-
förbundets Götéborgskrets. Mötet 
äger rum i Chalmerska institutets 
högtidssal den 28 dennes kl. 7,15 e. 
m. med fröken Axianne Thorstenson 
från Stockholm som föredragshålla
re. Efter föredraget gives tillfälle 
till diskussion. 

''Valtröttheten", den politiska le
dan äro icke säregna för oss, de åter
finnas i många länder. Nu nyligen 
har i Danmark höjts en tidningsröst 
för bildandet av ett de "Partilösas 
förbund". 0 ver ingången till detsam
ma skulle stå: "'Här slappes ingen 
politisk streber in." 


	013
	014
	015

