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CARL JOHNSSON 
2 Kungstorget 2, 

i Göteborg. 

F ö r  V Å R E N !  
Stort urval av nyinbomna vackra, färgäkta Sommartyg-er i 

Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
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Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmogegardiner, 
Möbeltyger, Borddukar vackert urval, äkta färger. Linneduktyger, 
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Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan 15 

Sorger äro för de kristna endast 
förklädd barmhärtighet. 

F. W. F orrar. 

Varje förståndig husmoder 
använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Victor Hugo och 

mademoiselle Mars. 

Förhållandet mellan dramaturger 
och skådespelare har i alla tider ej 
varit det bästa. Ofta har det givit 
nog så lustiga exempel på hur ägget 
vill lära hönan värpa. 

Victor Hugo fick erfara detta, när 
hans sedermera så berömda skådespel 
Hernani förbereddes till uppförande 
för första gången på Théâtre Fran
çais. Isynnerhet prövades hans tå
lamod av den kvinnliga huvudrol
lens innehavarinna, den ryktbara 
mademoiselle Mars, som gång efter 
annan tillät sig retsamma invänd
ningar mot de repliker hon hade att 
säga såsom donna Sol. 

Vid ett tillfälle, då hon i rollen 
hade att tilltala Hernani med orden: 
Ni är mitt lejon etc., utspann sig 
mitt under repetitionen följande ord
växling mellan henne och författa
ren: 

— Finner ni det där uttrycket 
vackert, monsieur Hugo? 

— Eftersom jag skrivit det så fin
ner jag naturligtvis att det är på sia 
plats. 

— Ja, men mig förefaller det så 
löjligt att kalla monsieur Firmin 
(den skådespelare, som utförde Her-
nanis roll) "mitt lejon". 

— Och varför? Därför att ni för
blir mademoiselle Mars allt under 
det ni spelar donna Sol. 

— Nåväl, eftersom ni vidhåller 
ert lejon så låt oss icke tala vidare 
om saken! I manuskriptet står det 
"mitt lejon" och jag skall säga "mitt 
lejon". Mig gör det naturligtvis 
detsamma. 

Men redan dagen därpå fortsatte 
mademoiselle fäjden. Som förut av
bröt hon repetitionen på samma stäl
le i pjäsen och ropade spetsigt: 

— Nå, monsieur Hugo, har ni 
tänkt närmare efter? 

— På vad, madame? 
— På vad jag sade er i går? 
— Ni gjorde mig den äran att sä-

<ra mig många saker i går? 
— Jag menar versen med lejonet. 

PA TVA DAGAR o. kopieras 
Film och plåtar. Förstklassigt arbete. 

PAPPERSHANDELN 
Husargatan 23. Tel. 9184. 

Nåväl, har ni funnit ett annat ut
tryck? 

— Jag måste erkänna att jag icke 
sökt efter något annat. 

—- Ni finner således icke det där 
uttrycket farligt? 

— Jag vet icke vad ni menar med 
farligt. 

— Jag menar med farligt det som 
kan framkalla visslingar. Och jag 
skulle föredraga att säga något an
nat exempelvis monseigneur. Mon
seigneur går ju lika bra in i versen 
som "mon lion". 

— Fullkomligt lika väl, mademoi
selle. Skillnaden är bara den att 
"mon lion" höjer versen, under det 
att "monseigneur" gör den platt. Jag 
tycker mera om att bli utvisslad för 
en god vers än applåderad för en då-

Mademoiselle Mars var intelligent 
nog att förstå gadden. Och hon drog 
snäll och spak in sin egen. 

Hernani blev en succès utan like. 
Och mademoiselle Mars formligen 
överhöljdes med blommor, trots att 
hon icke fått skriva om Victor Hu
gos vers — eller kanske just därför. 

Giv noga akt 
när Ni köper Anjovis att den är 
fullt mogen och av svensk råvara. 
A. Magnusson Bazar Alliance n:o 55 
garanterar att Ni får prima vara. 
Rökt lax, salt lax, rökt ål, kon

server stor sortering. 
Smör, ost, ägg, i butik n:o 60. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

ff 
mor. 

tt 

Bland de många tvisteämnen som 
kunna förekomma i ett äktenskap är 
"hans mor" ett av de allra brännba

raste. 

Hans mor har vanligen varit en 
i alla avseenden utomordentlig kvin
na. Med egenskaper och talanger, 
som ställa hustrun fullständigt i 
skuggan, åberopas hon också såsom 
en ofelbar föresyn i allt. Ingen har 
lagat så utmärkt mat eller sytt så 
fina skjortlinningar som hon. Och 
vilken enastående arbetsförmåga har 
hon ej merendels besuttit! Utan 
jungfru och med vanligen 6, stundom 
9 barn har hon ensam och med ex-
emplarisk ordning skött hela sitt 
hus. 

Det är med sådana mödrar såsom 
med stora ångare: det är inte roligt 
att komma i deras kölvatten. Den 
stackars unga frun blir också snart 
medveten om att hon kommit in på 
farlig och gungande grund. Ingen
ting är såsom hans mor gjorde det. 
När hustrun satt fram middagsma-

m 
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Beha 
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Bråsth® Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 
DAMBLUSAR 

klädningar och kjolar finnes i stort 
sortiment i 

O. F. HULTBERGS Blusaffär, 
Husarg-atan 40 

Bland vårt enorma urval 

SOMMAR-
KLÄDNINGAR 

framhålles vidstående 

VOILE-KLÄDNING 
av finaste helbroderad 
Schweizer-Voile i en 
mängd färger. Handvirk
ning kring hals o. armar. 
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P R A K T I S K  o c h  B I L L I G  N Y H E T !  

E L E K T R .  H À R T O R K N I  N G S K A M  
Erhålles i alla välsorterade Elektriska- och Parfymeri-affärer. 

T i l l v e r k a r e :  E L E K T R O - M E T A L L ,  V ä s t e r å s .  

ten smakar husets herre på kålen, 
rynkar ögonbrynen och säger: Det 
är något som fattas i den här kålen! 
Det är inte alls sådan kål, som min 
mor brukade laga. Det var kål det 
sådan den skall vara! Och han 
smuttar och smakar och grinar och 
grimaserar för att demonstrera, hur 
han plågas av denna kål, som icke 
smakar såsom hans mors. 

Sammadant när den unga frun be
gär pängar till en ny klädning. Vips 
är hans mor framme igen. Hon be
hövde aldrig nya kläder. Hon änd
rade och sydde om de kläder hon 
hade, och man hörde henne aldrig 
klaga. Och hänryckt frammanar 
han i minnet hennes alltid prydliga 
bild, förgylld av den outsägliga 
charme, som vilar över kläder, vilka 
ingenting kostat. 

Han menar det kanske icke. Men 
med dessa eviga jämförelser förkros
sar han fullständigt sin stackars un
ga fru. Hon har ju också en mor, 
men denna är bara en vanlig ofull
komlig människa — en svärmor rätt 
och slätt, utan alla framträdande 
egenskaper, och som endast för ord
ningens skull måste tolereras. 

Äga. 

Mannen kan bättre tiga med an
dras hemligheter än med sina egna. 
Kvinnan bättre med sina egna, än 
med mannens. 

Carl Bernhard. 

Lilla Vilohemmet 
Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 

REKOMMENDERAS! 
Förfråga, ställas till frkn Lotten Nordgren 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

WJHLO 
VVOCO-spisen tillgodogör 80 "< av bränslevärdet samt föi delar vär
men lika i alia rummen. 
Vinn* bad- och disk
vatten alltid färdigt och lågenheten alltid varm uader vintern. _ 

j%OCO-vårmeledinng IT 
billigast, varaktigast, lättast att sköta och giver mer värme, men för
brukar mindre bränsle 
Sa andra våningsvär-|j| meiedningar. Referen-
""Q-fatyg på begSran. 

Bästa ekonomi är en WOCO - spisanläggning. 
Woco-spisen finnes att tillgå i 8 storlekar för 

jfjj 2 till 14 rums lägenheter ||| Vi leverera hela ar.lägg-'m ningar eller evt. ail ma-
•* - terial till lägsta priser.. -

Sänd oss en skiss eller 
ritning och vi giva Ederjsi kostnadsfritt förslag. 

Då order inçàlî "ven| 
|moDteriagsritning. 
ill Värmeledningsfir-
ji.man WOCO, Boris.|j 

"Min mor och jag anse det båda 
för en ära, att få emottaga ert be
sök", försäkrade Lisa med sin grev
innehållning. 

"Ja, när en magnet med, jag vet 
inte hur många hästkrafter dra'r, 
skulle då en gammal järnfilspån som 
jag kunna motstå?! Haha! — Kän
ner ni till Schillers 'Klockan'? Ja, 
det vill säga, jag har inte läst den, 
men det skall just handla om järnet 
o. s. v., storartat!" Emanuel Meyer 
såg 'gig om. "För övrigt, här är tu
san så trevligt.. 'Säg mig hur du 
bor, så skall jag säga dig vem du är! 
Nej, verkligen, fröken Lippert, det 
är ingen komplimang, renaste san
ningen. Ingen överlastning, finaste 
smak, stilfullt — precis som ni 
själv." 

"Bara mycket enkelt", försäkra
de fru Lippert, "helt enkelt, herr 
Meyer, och man kan ju inte vänta 
annat av en hustru, som mannen har 
lämnat i sticket med sex omyndiga 
barn —". Hon avbröt förskräckt. 
Utan att tänka hade hon låtit den 
välbekanta meningen halka över läp
parna vid detta högst opassande till
fälle. 

Lisa hade blivit mörkröd. 
"Min stackars pappa har utvandrat 

till England för åtta år sedan, herr 
Meyer, endast för att han hoppades 
att där kunna förtjäna mer för sin 
familj." 

"Utvandrad? — och sedan har 
man aldrig hört av honom?" ifyllde 
herr Meyer med en något förundrad 
min. — "Ack nej, —- men så'na där 
saker äro bra otrevliga." 

"Vi äro bestämt övertygade att 
han har omkommit." 

Fru Lippert, som fått emottaga 
smärtsamt kännbara fottryckningar 
av Lisa, försökte gottgöra sin takt
löshet. Hon drog fram sin näsduk, 
och började torka ögonen. 

"Han är död! Ack, säkert är han 
död, min stackar käre man", snyf
tade hon. "Hur vore det annars 
möjligt, att han skulle tagit sin hand 
ifrån oss, å' int« skrivit ett enda 
brev på alla di åren? Och nog höll 
han av sina barn en gång. Och så 
var han duktig i sitt arbete. Snic
kare var han, och —" 

"Möbelsnickare", förbättrade Lisa. 
"Ja, om inte Vår Herre hade tagit 

honom till sig, så hade väl mina 

barn haft det annorlunda i världen!" 
"Men, ni har ingen dödsattest", 

frågade Meyer, som höll starkt på 
ordning och reda i alla affärssaker, 
och som kände sig pinsamt berörd 
vid tanken på en möjligen i bak
grunden lurande dimlik svärfader in 
spe. 

"Jag har nära slitit upp fingrarna 
med att skriva till alla möjliga myn
digheter och försöka få en attest", 
förklarade Lippertskan. "Det vet 
du också, Lisa. Men jag har bara 
fått till svar, att därborta ä' di väl 
inte så noga med att anmäla allt till 
polisen som här." 

Lisa, som hälst ville komma bort 
från det farliga ämnet, underrätta
de sig angeläget om herr Meyers 
resa., och om några goda utsikter 
hade öppnats för hans planerade fö
retag? 

"Tja, 'goda'! Fröken Lippert, vad 
kan man kalla goda? Alla utsikter 
äro goda för en beslutsam man, som 
förstår sin sak. Man ska' vilja nå
got riktigt och kunna något riktigt, 
se'n går allt annat av sig självt." 

'Då har ni alltså beslutat er?" 
Lisa log uppmuntrande. 

"Besluten", sa' självspillingen och 
gick runt kvarndammen. Haha! Ni 
vet, besluten under den förutsättnin
gen, som jag nämnde i våras. Jag 
måste ha' en kompanjon, eller rätta
re en "kompanjonska". Haha!" 

Lisa slog blygsamt ned ögonen 
samt satt avvaktande. 

"Därmed menar jag", och Ema
nuel Meyer vände sig förklarande 
till fru Lippert, "en dam, som kan 
komponera verkligt förnäma toilet
ter, som kan förevisa dem såsom mo
dell, och framför allt, som förstår 
att sälja dem." 

Fru Lippert hade för länge sedan 
stoppat näsduken i fickan, och log 
brett och beundrande mot den skämt
samme friaren. 

"Så rolig ni är, herr Meyer. Ja, 
där skulle vår Lisa säkert passa. 
För ett par da'r se'n sa' fru Wiep-
randt te' mej: Vet ni, fru Lippert, 
sa hon, för fröken Lisa, eran dotter, 
får man riktigt akta sig. Jag kom
mer in en dag hos Sommer & Mül
lers, och ville bara köpa en meter 
piké till en jacka åt pojken. Och 
vad tror ni väl? Jag kom ut med en 

ny kappa för hundra kronor, och 
det var fröken Lisas skull." 

Lisa hade redan fallit modern i 
talet. "Jag har nyligen fått en idé 
till en alldeles ovanlig kostym, herr 
Meyer. Jag tecknade den genast. 
Om jag får lov, så skall jag visa er 
ritningen någon gång. Jag skulle 
så gärna vilja höra er tanke om 
den." 

På herr Meyers uttalade önskan, 
gick hon ur rummet för att hämta 
ritningarna. Fru Lippert tog till
fället i akt, att vid are lovsjunga dot
tern. Emanuel tyokte nog det var 
litet för mycket av det goda. En 
bra vara rekommenderar sig själv. 
Men teckningarna, som Lisa bredde 
ut framför honom på bordet, voro 
riktigt i hans smak, och lians erfar
na blick såg genast deras förtjän
ster. Men ännu mer i hans smak var 
Lisa själv, hennes förnäma hållning, 
hennes behagliga sätt att röra sig, 
hennes smärta figur, som gav stil åt 
den enklaste dräkt, så att den måste 
synas varje köpare önskvärd. Nej, 
på alla sina resor genom landet kors 
och tvärs hade han aldrig mött hen
nes like. Och även om inte modern 

Aktiebolaget m^hrik 

Hotell & pe/J.. 

Clara JohlBL 
Kungsgatan 51, StorkL? "Ö 

Ljusa hemtrevliga ï 
Förstklassigt 

Rikstel. 13554. 1 %f! 

Förstklassiga, Moderna 
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Ni erhålla hos föreståndarinnan ter 

i staden. Rådgivningar och kon
troll fullständigt pålitliga — och 
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Kinesisk sko. Ring 18070 skola 
vi hjälpa Er ur klämman! 

Missräknad. Saken är väl närmast 
en familjeangelägenhet. Bäst låta 
en advokat få hand om den. 

Mors dag. Dikten var fabricera!, 
Sådant skall springa ur hjärtat — 
eller också inte alls! Därav ute
slutningen. 

M. E—II. Var god insänd föi 
granskning! 
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behövde ju inte bo i samma s 
Hemgift! Det fick lov att gå u 

kapital; en sådan personlighet var 
mer värd än några lumpna rosen 
hon skulle bli av oberäkneligt v-
för affären. Han lät sin försik r 

hets sista betänkanden fara, oc 

tade sitt beslut. . ^ 
Och nu började han tala allvar 

klokt, sakligt, och med endas ^ 
dumma vitsar, om sin planerat 
fär. Han ville höra fröken Lippe 

mening om en mängd detaljer- ^ 
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hon hade det medvetandet, at 
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handlade om hennes egen ' ^ 
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tillätes gärna om "Kvin-
E Tidning", med hela namnet 
nom**5 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

sammandrag. Utlandskrönika i 
Kvinnokongresser i Qoteborg. 
Vår invaliditet och ålderdomsforsak-

_ine Vad den ger oss. 

En pioniär. Ebba Kunze Av. I. D. 
„pör tre silverpenningar. Av H—t 

H-n. 
Överflödiga kvinnor. 
Sigrid Undset och kvinnosaken. 
Diskussionsspalten. Skolplugget. 

Nyutkomna böcker. 
I Rosenhof. Av Luise Westkircli. 

Utlandskrönika 
i sammandrag 

Det nya fredsförslag, som tyska 
regeringen överlämnat till entente-
makterna, utgör snarast en förkla
ring och komplettering av den när
mast föregående noten. Inga fixe
rade skadeståndsbelopp nämnas utan 
Tyskland erbjuder sig att acceptera 
det avgörande, som av en opartisk 
internationell instans kan komma att 
träffas rörande storleken av och sät
tet för betalningarna. Tyska rege
ringen är redo att framlägga allt 
material, som erfordras för ett till
förlitligt bedömande av Tysklands 
prestationsförmåga. Den är vidare 
villig att i och för skadeståndsbetal-
aingarna upptaga stora lån, och att, 
om sådana icke kunna uppbringas, 
åtaga sig en från 1927 löpande amor
tering av skulden med en årlig avbe
talning av ett tusen miljoner guld
mark. Eegeringen vill ställa riks-
fimvägarna, hela Tysklands närings
liv. industri, bankväsen, handel, 

och jordbruk som garanter för 
skulden och är berett att förpanta 
T>ssa tullintäkter samt avkastningen 
av' brännvinsmonopolet som garanti 
'w amorteringarnas fullgörande. 
Öter alla dessa utfästelser, vilka ut-
°'ira ett det starkaste bevis för Tysk
ands beredvillighet till skadestånd, 

"inehåller noten, icke ett krav, men 
® hemställan, att skuldbeloppen sko-
a fastställas och betalningsmetoden 
r nas genom direkt förhandling mel-

terrikiska kronen. Livsmedelspriser
na springa samtidigt i höjden, löner
na kunna icke följa med, strejker 
utbryta, depressionen ökas och från 
alla delar av riket komma oroväc
kande meddelanden om upplopp och 
oroligheter, framkallade av nöd, hun
ger och förtvivlan inför den hopp
lösa situtaionen. 

Under tiden hava de franska och 
belgiska regeringarna enats om nya 
kraftåtgärder för att tvinga Tysk
land till underkastelse och ytterliga
re utvidgat ockupationen av tyskt 
område ! 

Den engelsk-ryska konflikten har 
ännu icke lösts. England synes be
slutet att taga i med hårdhandskarne 
för att tvinga sovjetregeringen att 
inställa sin för England så farliga 
bolsjevikpropagancla i de engelska 
besittningarna i Östern. En stark 
ryskfientlig stämning ger sig till
känna hos det engelska folket, och 
sovjetregeringen döljer icke sitt hat 
mot England. 

Vid världskrigets slut lade Eng
land bland många andra områden 
också beslag på Palestina. Ett i da
garna gjort försök att göra landet 
till en självstyrande engelsk koloni 
har misslyckats. Araberna nekade 
att deltaga i de av de engelska myn
digheterna utlysta valen till en lag
stiftande församling, enär de därmed 
skulle erkänt Englands överhöghet. 
Församlingen kom icke till stånd och 
i stället har England tillsatt en råd
givande kommitté bland vars med
lemmar man hoppas få med även 
araber. 

Vår invaliditets- och ålderdoms
försäkring. 
Vad den ger oss. 

En p ion iär .  

w U.1V/AU AUlllCULLUlJULlg IJJ-OJL-
a den tyske gäldenären och hans 

//jägare. Detta är klart be-
• ärlig politik och sund affärs-

S1ghet. Tyskland erkänner sin 
jrphktelse till skadestånd och be-

ingåe1/^11^ aV 611 k°nferens för 
de\en 6 av °verenskommelser röran-
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Från kvinnovärlden. 

Den internationella sammanslut
ningen av "Universitetsbildade kvin
nor", som varje år utdelar ett sti
pendium, har i år tilldelat priset 
(England var i år prisgivaren) hun
dra pund åt en italienska, doktor Ce
cilia Dentice vid universitetet i Nea
pel. D:r Cecilia Dentice har skrivit 
ett mycket lovordat arbete om filo
soferna Kant, Schleiermacher och 
Tommaso Campanella. 

» 

Engelska underhuset har fått sin 
tredje kvinnliga medlem. Vid ett 
fyllnadsval har nämligen det kon
servativa partiets kandidat fru Phi-
lipson besegrat de övriga partiernas 
manliga kandidater. Fru P. har ti
digare varit skådespelerska. 
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Kvinnokongresser i Göteberg. 

Följande kvinnokongresser hållas 

under innevarande sommar i Göte

borg: Moderata Kvinnoförbundet d. 

9 H juni, Fredrika Bremerförbun-

det d. 12—13 juni, Frisinnade kvin

nors landsmöte den 14—17 juni och 

Svenska slöjdlärarinneföreningen d. 

16—18 juni. 

Kvinnornas Tidning 
har till sin representant i Stockholm 
för annonser, prenumeration och los-

nummerförsäljning antagit 
Ester Nordhammars Skriv- & Re

visionsbyrå, Malmskillnads gatan 11-

Tel, 137 68. 

Sedan den 30 juni 1913 äga vi 
genom lagen om allmän pensions
försäkring en invaliditets- och ål
derdomsförsäkring, vilken vi i all
mänhet mycket litet känna till, ehu
ru den dock i nödens stund kan ge 
en rätt så god hjälp. Här nedan 
skall i sammanträngd form redogö
ras för lagens innehåll med därtill 
senare fogade tillägg. 

Envar av oss, oberoende av om vi 
äro rika eller obemedlade, skall ge
nom erläggande av årliga pensions
avgifter och med bidrag av allmän
na medel försäkras till erhållande 
av pension. 

Icke avgiftspliktiga äro personer, 
som ej fyllt sexton år, de som äro 
över 67 år, och de som äro varak
tigt oförmögna till arbete. Undan
tagna äro även tjänsteinnehavare 
med rätt till tjänstepension och de
ras hustrur. 

Den pensionsavgift var och en av 
oss är skyldig erlägga är 3 kr. pr 
år. Detta är den s. k. grundavgif
ten. Därtill kommer en viss årlig 
tilläggsavgift, vars storlek bestäm
mes av vederbörandes taxerade in
komst, från 2 kr. för minst 600 kr. 
inkomst och upp till 30 kr. för 
10,000 kr. inkomst eller därutöver. 

Grundavgiften uppbäres i regel 
av den kommunala uppbördsmyn
digheten, under det att tilläggsav
giften kommer på kronodebetsedeln. 

Gift man skall erlägga grundav
giften för sin hustru och fadern för 
hos honom mantalsskrivet barn un
der 18 år (alltså för 16—17-årin-
garna då de yngre ju icke äro av-
giftsnliktiga). 

Rätt till avgiftspension. 

Rätt till avgiftspension inträder 
vid varaktig oförmåga till arbete och 
under alla förhållanden vid fyllda 
67 år, sålunda även om man då är 
arbetsför. Alla försäkrade, också de 
förmögna, hava rätt till denna pen
sion. 

Med varaktig oförmåga till arbe
te (invaliditet) menas ålderdoms
svaghet samt varje sjukdom och 
lyte, varigenom man hindras att för
sörja sig genom sådant arbete, som 
motsvarar ens förmåga och färdig
heter. 

I pension erhåller man en viss 
procent av det sammanlagda belop
pet inbetalade pensionsavgifter 
(grund- och tilläggsavgifter). Den
na procent är högre för i yngre år 
gjorda inbetalningar samt sjunker 
för inbetalningarne under äldre år. 
Den högsta pension, som kan erhål
las, utgör för man kr. 564:30 och 
för kvinna kr. 451:44. 

Pensionstillägg och understöd. 

Därjämte utgår av allmänna me
del ett tillägg till pensionen för pen-
sionstagare, som är till arbete var
aktigt oförmögen, och vars årsin
komst ej uppgår till 425 kr. och för 
kvinna till 400 kr. Detta tillägg 
utgör för år räknat, för man 225 
kr. och för kvinna 210 kr. med av
drag dock av sex tiondedelar av det 
belopp, varmed pensionstagarens 
årsinkomst överstiger 50 kr. 

Med "årsinkomst" förstås all den 
inkomst av fast egendom, kapital 
eller arbete, som någon skäligen kan 
antagas komma att tillsvidare årli
gen åtnjuta. Såsom inkomst räknas 
icke uppburen avgiftspension, och 
ej, intill 300 kr., pension på grund 
av frivilliga avgifter, liksom ej hel
ler fattigunderstöd eller underhåll, 
som åtnjutes i kraft av föräldrars, 
barns och äkta makars försörjnings

plikt mot varandra. Till årsinkom
sten räknas även naturaförmåner. 

Rätt till pension eller pensions
tillägg kan icke överlåtas och ej ta
gas i mät för skuld. 

Pensionsberättigade personer som, 
till varaktigt arbete oförmögna, ha
va barn eller adoptivbarn under 15 
år att försörja och endast hava en 
viss begränsad inkomst kunna få 
sin pension ökad med s. k. barntill-
lägg, uppgående till högst 102 kr. 
pr år och barn. 

Frivillig pensionsförsäkring. 

Genom frivilligt erläggande av 
avgifter för försäkring kan man 
viel varaktig oförmåga till arbete, 
dock ej före 15 år och senast vid 
fyllda 67 år, erhålla ytterligare pen
sion. Denna försäkring är dels en
skild, dels gruppförsäkring, av vil
ken den senare är avsedd för en fa
briks arbetarestam o. d. 

'Inskar man erhålla sådan enskild 
försäkring, skall man göra ansökan 
därom vid postanstalt, som utläm
nar försäkringsbok och däri kvitte
rar gjorda inbetalningar, vilka icke 
utan pensionsstyrelsens medgivande 
får överstiga 100 kr. pr år. Två 
slag av enskild försäkring finnes, 
nämligen med eller utan avgifts-
återbetalning vid dödsfall. 

Sjukvård- och yrkesutbildning. 

I pensionsstyrelsens verksamhet 
ingår även en strävan att söka ned
bringa antalet av dem, som på grund 
av sjukdom eller lyte äro oförmög
na att själva försörja sig och sålun
da pensionsberättigade. Man ingri
per för att hindra uppkomsten av 
invaliditet och för att häva den, där 
den redan är för handen, genom lä
karebehandling och sjukvård å kur
ort, kustsanatorium, sjukhus eller i 
hemmet. I vissa fall bestrider pen
sionsstyrelsen hela kostnaden, i an
dra deltager den sjuke och kommu
nen däri. Åt vanföra bereder pen
sionsstyrelsen hjälp för yrkesut
bildning samt lämnar dem även bi
drag till inköp av sådana dyrare 
maskiner som de för sitt självför
sörjningsarbete behöva. 

Kommunala pensionstillskott och 
sjukvårdsbidrag. 

Enligt lagen av den 14 juni 1918 
om kommunala pensionstillskott och 
sjukvårdsbidrag äger kommun rätt 
att till pensionstagare, vars pension 
från den allmänna pensionsförsäk
ringen icke är tillräcklig för hel för
sörjning och som därför är i behov 
av fattigvård, lämna ett pensions
tillskott i penningar eller in natura. 
Kommun äger även rätt att gemen
samt med pensionsstyrelsen genom 
sjukvårdsbidrag deltaga i kostnaden 
för förebyggandet eller hävandet av 
arbetsoförmåga. Dessa medel få 
icke betraktas som fattigvård och 
behöva ej återbetalas. 

Ansökan om pension eller sjukhjälp. 

Ansökning om pension skall ingi
vas till pensionsnämndens ordföran
de i det pensionsdistrikt, där sökan
den är mantalsskriven. Handlingen 
skall avfattas enligt särskilt fast
ställt formulär samt åtföljas av 
prästbetyg samt de tre senaste årens 
kvitton å inbetalade pensionsavgif
ter. 

Pensionsstyrelsen utfärdar pen
sionsbrev, å vilket pensionstagaren 
sedan kan lyfta sin pension å någon 
postanstalt. 

Även vid ansökan om sjukhjälp 
göres hänvändelse till pensions-

Postmästare EBBA KUNZE. 

En liten tidningsnotis fångar upp
märksamheten: 

"Förste postexpeditör Erik 
Nelander har fått förordnan
de som postmästare vid Göte
borg 6, vilken befattning bli
vit ledig efter avlidna fröken 
Ebba Kunze." 

Och tanken går tillbaka till den 
tid, då fröken Kunze som en kvin
nornas pioniär erövrade denna av 
många manliga medsökande livligt 
åtrådda befattning. 

Omsluten av ett burget, av kärlek 
hägnat hem fick Ebba Kunze en 
lycklig, med glädjeämnen fylld barn
dom, till vars minnen hennes tankar 
gärna återvände. Till dess rikedom 
på underbara upplevelser bidrog väs
entligt det förhållandet, att hon som 
dotter till källarmästaren vid Stora 
Teatern i Göteborg fördes i nära 
kontakt med livet på scenen, vilket 
hon såg både från kulisserna och från 
den loge, vars dörr beredvilligt öpp
nades för henne av garderobiären, när 
ridån gick upp och ljuset i salongen 
slocknade. Man förstår vilket djupt 
intryck denna diktade värld, sköna
re o. mera romantisk då än i vår rea
listiska tid, måste hava gjort på hen
nes av naturen livfulla fantasi. Det 
var också med mycket verklighets
främmande uppfattningar Ebba 
Kunze, när hemmet genom föräldrar
nas för tidiga bortgång upplöstes, i 
de först tonåren trädde ut i en bister 
värld för att själv sörja för sin ut
komst. Men det fanns stål i det un
ga sinnet, och mötet, hur skrämman
de det än var, förfärade icke detta 
tappra hjärta, som då och även se
dan i livets avgörande stunder visa
de en fattning, en kraft, ett mod, 
som övervunno allt. 

Man gjorde sig på den tiden icke 
mycket bryderi med de unga flic
kornas val av levnadsbana, och en 
tillfälighet förde Ebba Kunze, sjut
ton år gammal, in i postverket som 
elev vid Jönköpingskontoret, där hon 
fick en sträng men förträfflig ut
bildning. Sju år senare förflyttades 
hon som postexpeditör till Halmstads 
postkontor. 

Här bör inskjutas, att Ebba Kunze 
icke var vad man kallar en arbets
människa. "Man lever icke för 

nämndens ordförande, vilken tillika 
med nämndens övriga, ledamöter är 
skyldig att beredvilligt och kost
nadsfritt tillhandagå allmänheten 
med råd och dåd i frågor rörande 
pensionsförsäkringen. 

att arbeta, utan man arbetar för 
att leva", var en av hennes maximer. 
Men hon var tillräckligt pliktmänni
ska för att på den post hon beklädde 
sätta in hela den förmåga och dug
lighet, varmed en givmild natur ut
rustat henne, ett utpräglat ordnings
sinne, en klar intelligens, en blixt
snabb uppfattning, en organisations-
och ledaretalang av ovanliga mått. 
Hade Ebba Kunze haft frihet att 
välja sin egen levnadsställning, skul
le den blivit miljonärens, kombine
rad med vården av en lantlig lust
gård, där trötta och olyckliga sjä
lar för intet skulle kunnat få vila ut 
för att hämta ny kraft och finna 
nya livsvärden — människovän var 
hon framför allt. Man skulle även 
kunnat tänka sig henne som förfat
tarinna, eller uppfostrarinna — hon 
hade många rikt ljudande strängar 
på sin båge. 

Hennes arbete blev emellertid ett 
helt annat, torrt och trivialt i pos
tens tjänst. En natur så överlägsen 
som hennes kunde icke nöja sig med 
en underordnad befattning utan må
ste längtande sträcka sig efter en 
självständig ansvarsfull uppgift. När 
Göteborg vintern 1897 öppnade sitt 
sjätte postkontor, sökte och fick hon 
befattningen som dess föreståndare. 
Posten var då icke eftersträvad, före
nad som den var med ytterligt oför-
delakiga tjänstgöringstider. Men åren 
svunno hän, och det som Ebba Kunze 
väntat inträffade — omsättningen 
vid kontoret växte hastigt och perso
nalen av högre och lägre grad mång
dubblades. Så kom slutligen efter 
ett decennium den tidpunkt, då före
ståndarebefattningen skulle utbytas 
mot en postmästaretjänst. Fröken 
Kunze sökte denna, men ett flertal 
väl kvalificerade manliga sökande 
uppträdde som medtävlare. 

Då hände något oerhört. Ett stort 
antal manliga postfunktionärer in-
gåvo gemensamt en skrivelse till ge
neralpoststyrelsen med vördsam an
hållan att den lediga postmästare-
sysslan måtte undanhållas den kvinn
liga sökanden och i stället tilldelas 
en av de manliga. "Vi män", sades 
det i skrivelsen, "hava nämligen icke 
råd att avstå från en enda bättre av
lönad befattning." 

Skrivelsen remitterades till fröken 
Kunze för yttrande. Vad kände hon 
inför detta utslag av ohöljd manlig 
egoism, inför detta oväntade fientli
ga angrepp av kamrater, som hon 
lärt sig värdera, och till vilka hen
nes personliga förhållande alltid va
rit kollegialt och vänskapligt? Fruk-
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redovisas omedelbart till depo-
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lade lådor, konvolut o. dyl. 

INBROTTSFÖRSÄKRA i Sveas 
dotterbolag ASTREA. 

tan och oro? Därtill var hon alltför 
modig. Överraskning, smärta? Helt 
säkert, men lika visst också en strids
glad vrede. Spontant och con amore 
skrev hon sitt svar, utan tvivel ett 
av de mest glänsande aktstycken, 
som någonsin slutits inom pärmarna 
av ett postalt diarium. Briljant ut
format, temperamentsfullt och ap
pellerande till rättvisan, präglades 
det av en stolt kvinnlig självkänsla 
och en logisk skärpa av betvingande 
kraft. När fröken K. någon tid där 
efter frågade postdirektör Broberg 
om sina utsikter med hänsyn till den 
omstridda befattningen, svarade han 
henne leende, att hon efter en sådan 
skrivelse helt säkert kunde känna sig 
alldeles lugn. Och en vacker dag 
kom henne k. maj:ts utnämning till 
postmästare i handom. lltgån 
gen gladde henne av rent person 
liga skäl men den tillfedsställde ock
så den starka äregirighet hon kände 
å sitt köns vägnar. Ända tills ohälsa 
för ett par år sedan bröt hennes kraft 
och tvingade henne att söka ledighet, 
skötte hon sin tjänst på ett överläg
set sätt, alltid omhuldande förhopp
ningen, att den befattning hon eröv
rat även i framtiden skulle behållas 
av de kvinnliga krafterna inom post
verket. 

Ebba Kunze var en rik natur. 
Grunddraget däri var livslusten, 
glädjen över livets gåva, vilken icke 
ens sjukdom och lidande förmådde 
dämpa, långt mindre förinta. Denna 
känsla slöt sig även om allt skönt i 
livet, naturens fägring, konstens och 
litteraturens skatter, alla goda gär
ningar, all ädel osjälvisk strävan, 
syftande till människornas lycka och 
människoandens höjande. Hon var 
kvinnlig, mjuk och förfinad men 
samtidigt stark och självständig. 
Rättrådig, aldrig dagtingande med 
sin sanningskärlek och mycket krä
vande fanns det samtidigt hos henne 
en på vidsynt förståelse grundad 
barmhärtighet, som gjorde att man 
aldrig hörde henne fälla en dom över 
andra, men väl söka och oftast finnt; 
ett försvar. På en gång sorglöst fi
losofisk och varmt religiöst besjälad 
av en fast tro på visheten och godhe
ten hos den Gud, som styr mänsk
lighetens och världarnas öden, fröj
dades hon över allt gott livet skänk
te, men berördes föga av dess obehag 
och svårigheter. Utan att söka vän
skap vann hon sådan i rikaste mått. 

Nära knuten till denna tidning, 
om än sjukdom hindrade ett direkt 
bidragsgivande, deltog hon ofta i re
daktionens överläggningar om de äm
nen, som skulle behandlas, och bi
drog väsentligt till att göra dessa 
sammankomster angenäma och gi
vande. I. D. 

är även som badtvål den 
förnämsta. 

»» För tre silver
penningar." 

Av H—t H—n. 

Ditt eget öga gör världen för dig 
töcknig eller klar. Fr. Bücher t. 

PÄRLOR 
JUV ELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Genom en tillfällighet som ser ut 
som en tanke kom den som skriver 
dessa rader att i Kvinnornas Tidning 
nr 22 läsa artikeln med ovanstående 
rubrik samtidigt med studiet av den 
norske fängelsepastorn teol. doktor 
Chr. A. Bugges märkliga arbete "Fra 
min Fsengseltid. Tretten aar blandt 
Forbrydere." 

Kontrasten var slående. Icke mel
lan .artikeln och boken, utan mellan 
just den i somliga prässorgan flore
rande industrin i brottmål, artikeln 
påtalar, och det tysta oavlåtliga kär
leksarbetet till fångarnas moraliska 
och sociala återupprättelse innanför 
fängelsets murar, varom boken be
rättar. A ena sidan det offentliga 
vanärandet, förföljelsen, frosseriet i 
varje detalj av ett begånget brott 
och medtagande av alla de sensatio
nella omständigheter, som kunna gö
ra förnedringen så fullständig som 
möjligt — å andra sidan själasörja
rens gärning i fängelset för att hos 
en andligen och småningom även le
kamligen bruten och djupt förkros
sad olycklig väcka självförtroendet, 
levnadsmodet och tron på det goda i 
det samhälle han efter avtjänat 
straff skall utträda. Hur försvårad, 
ja ofta hopplös måste ej denna kamp 
om en själ bli, så länge historierna 
om en medmänniskas fall och förned
ring skall räknas till de mest goute-
rade nyheterna i dagspressen! Är 
det beroende av förvildning i vårt 
allmänna, d. v. s. vårt mass-suggere-
rade tänkesätt att det är så eller exi
sterar verkligen hos den enskilda 
människan ett dylikt ondskans be
hov att njuta en medmänniskas fall? 
Skulle icke fastmer varje rättänkan
de, självrannsakande natur, som äger 
den minsta nobless, ovillkorligt och 
spontant vägra att sälla sig till ett 
tåg som hade för avsikt att gå bort 
och njuta skådespelet av en till all
mänt beskådande och förhånande ut
ställd förbrytare? Och skulle icke 
detta tåg upplösas till sista man, om 
varje deltagare plötsligt i bild och 
bikt kunde se de än gripande, än för
färande konsekvenserna av denna 
förnedring? — Säkert! Människo
naturen är ej ond på det sättet. Den 
råhet som framlyser ur sensations-
lystnaden bär okunnighetens grova 
drag. Det måste ligga i upplysnin
gens intresse att tillse att det icke 
blir denna fysionomi som sprider sin 
återglans över samhället. 

Rörande förbrytare och människor 
i allmänhet, som kommit under 
strafflagen, råder den mest förvirra
de uppfattning i det allmänna med
vetandet. Man anser dessa männi
skor såsom en klass för sig, olik alla 
andra, såsom "farligt folk", vilket 
sorgfälligt bör utgallras från den öv
riga mänskligheten. 

Ingenting kan vara mera vilsele
dande. En framstående fängelse-

funktionär yttrade en gång: "Av det 
100-tal fångar vi ha är det kanske 
5 à 6 verkliga förbrytare. Resten 
är hyggliga och snälla människor, 
som inte skulle vilja göra en mask 
för när. Men för dessa 5 à 6 förbry
tares skull behöva vi hela denna sto
ra apparat som vi nu ha." 

Var och en, som haft .tillfälle att 
mera ingående lära känna de olyckli
ga skaror, som leva sitt liv inom lås 
och bom, har givit liknande utlåtan
den. En auktoritet som pastor Bug-
ge avger efter 13 års daglig samva
ro med fångar följande för mången 
sannolikt överraskande vittnesbörd: 
"Det är en välkänd sak", skriver 
han, "att förbrytare som syndat mot 
det 5 budet och förgripit sig på med
människors liv och hälsa oftast äro 
de som lättast förbättras. Jag vet 
icke varför det är så, att förbrytaran-
dan tyckes sitta mera fast hos tjuvar 
och bedragare än hos dråpare och 
våldsmän. Kanske är det emedan 
de sista fallen av synd mest ut-
springa ur ögonblickets bristande 
självbehärskning, medan tjuvarna 
oftast äro sådana, som ha lagt sig 
till med syndavanor och därigenom 
ha vuxit sig fastare in i synden." 

En lång kedja av underbara fall 
av fullständig återupprättelse illu
strera på ett gripande sätt vilka un
derverk en på kristen grund baserad 
människogärning kan åstadkomma 
även bland de till synes mest förhär
dade. Hemligheten i denna omvän
delseakt är tilliten. Och tilliten kom
mer därtill just från den, vilken som 
ingen annan fått blicka ned i brotts
lingens hemligaste själsdjup, som 
känner hela hans långa syndaregister, 
hans förhärdelse, hans ångest, hans 
förtvivlan, den sorg o. bedrövelse han 
förorsakat i anhörigas och vänners 
krets. Men allt detta är som hade det 
icke varit. Den som vill rädda ho
nom, som tror på hans eviga själs 
förmåga att höja sig ur synden och 
på en evig Guds kärleksfulla förlå
telse, har blott tröstens, tillitens 
hoppingivande ord. 

Det är denna tröst och tillit som 
räddar fången, där räddningsmöjlig-
heter ännu finnas. Tusentals fån
gar hava utgått, icke blott från pa
stor Bugges utan även från våra eg
na svenska fängelser såsom styrkta 
och i det goda befästa människor tack 
vare de behjärtade män som innanför 
fängelsets murar och mången gång 
mycket längre i human och kristen 
anda tagit sig an deras öden. Dessa 
män, som dock veta vilka de äro, 
hava trott på dem! Denna tro har 
blivit deras goda skyddsande genom 
livets senare prövningar och frestel
ser. 

Ty den lössläppte fången väntas 
av både prövningen och frestelsen. 
"Det är så vanskliga förhållanden 
han går till mötes", skriver pastor 
Bugge, "att man icke må förvånas 

för mycket över att många falla 
ånyo. Snarare må man glädjas över 

att det icke är flera.'" 
Kanske skulle återfallen kunna bli 

ännu färre, om ordets och tankens 
män därute i samhället i större ut
sträckning än som nu sker arbetade 
hand i hand med de män, som i det 
tysta kämpa sin beundransvärda 
kamp för sjunkna medmänniskors 
återupprättelse därinnanför de gal-
lerförsedda murarna. 
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n u m e r a  

GÖTEBORGS HANOELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

mamma anuJA>' 

Överflödiga 
kvinnor. 

Det talas i våra dagar mycket om 
"överflödiga kvinnor". I nästan alla 
europeiska länder skriver pressen: 
Yi hava så och så många miljoner 
flera kvinnor än män — vad skola 
vi väl göra med dessa överflödiga 
kvinnor? Särskilt i England dryftas 
detta problem ingående, det hamras 
in i det allmänna medvetandet, att 
landet har ett kvinnligt, överskott på 
2 miljoner stackars själar och det 
undras ock undras, om man inte 
skulle kunna bli kvitt det genom 
emigration. Till sist har denna in
tensiva undran blivit kvinnotidnin
gen "The Woman's Voter" för stark 
och föranlett den till följande utta
lande: 

Vad menas med en-överflödig 
kvinna, vem är hon, och hur bör be
greppet definieras? Det är nog få, 
som äro så utan all betydelse, att de 
själva erkänna sig vara det. Varje 
kvinna klamrar sig nog fast vid hop
pet, att hon är av någon nytta i 
världen för någon åtminstone. 

Att räkna en kvinna bland de 
överflödiga, emedan hon råkar vara 
ogift eller utan anställning, är en 
tydlig orättvisa. 

Det enda sättet att lösa svårighe
ten tycks vara emigration. Denna 
utväg för de överflödiga påyrkas iv
rigt av sådana, som anse sig själva 
vara av betydelse. 

Alla kvinnor äro ej lämpliga för 
emigration. De som äro det, ha tro
ligen lika mycket utsikter att vinna 
framgång hemma som utomlands, 
emedan de äga de egenskaper, som 
föra lyckan med sig överallt. 

Det slags kvinna, som behövs i 
kolonierna, blir med glädje motta
gen över hela världen. Hon behövs 
för det husliga arbetet och ingenting 
annat. Varje kvinna, som äger till
räcklig kompetens i matlagning, 
sömnad, sjukvård och barnavård, 
allt som erfordras för att sköta ett 
hem, är viss om att när som helst 
kunna erhålla lönande sysselsätt
ning. Anpassningsförmåga, gott 
lynne, kraft och rådighet ärp också 

En gedigen damvåska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 

X&i Å. Qafun 
U & KOSSGATAN B 

Etl paket Rinso 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
tom behövs 
för veckans 
tvätt. 
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att sälja, köpa, hyra ut eller 
byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker 
n å g 

Ni 
o n 

tjänare, våning, plats eller 
annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

|lllllllllllllllll|||||||||lt||||||||||||||||||||||||llllll,l,,ll III ill Hinn iiiiiiniiiiiiiiiiiii 

nödvändiga. Om hon inte har dessa 
egenskaper, så kommer hon att bli 
till mycket liten nytta i kolonierna. 

Men en kvinna, som är i besitt
ning av alla dessa värdefulla attri
but däremot, skall nog ej finna den 
ringaste svårighet att försörja sig i 
sitt fädernesland. Så hon behöver 
inte emigrera, även om hon inte är 
gift. 

Den verkliga arbetslösheten träf
far den finare uppfostrade typen in
om kvinnovärlden. Artister, journa
lister, musiker, lärarinnor, sekrete
rare, kontorspersonal o. s. v., en var 
kanske med en förträfflig utbildning 
och naturlig begåvning inom ett 
visst fack men i saknad av något 
nödvändigt karaktärsdrag, som 
skulle kunna sätta henne i stånd att 
vinna framgång i livet. 

Möjligen är överkänslighet det 
egentliga felet hos många av dessa. 
Just den egenskap, som driver dem 
att söka sin särsklida form av själv-
expression avstänger dem från lyc
kan. 

Om detta är förhållandet, så äro 
dessa människor de sista, som tänka 
på att emigrera. Personer med be
gåvning för intellektuella sysselsätt
ningar ha mycket sällan någon fal
lenhet för rent kroppsarbete. 

Att sköta hushåll, vårda barn och 
sjuka är ett ädelt och värdigt kall; 
men det falktum kvarstår dock, att 
husligt arbete mycket ofta är enfor
migt och smutsigt, och att det utfö-
res mera med tillhjälp av händerna 
än av hjärnan. En person som bli
vit tränad för andligt arbete och till 
en viss grad på grund av natur och 
uppfostran är mindre lämpad för dot 
praktiska, vänder sig ifrån det med 
trötthet och motvilja. Detta är vis
serligen beklagligt, men i alla fall 
en sida av saken, som man måste 
räkna med. 

Sir Arthur Conan Doyle sade en 
gång att han hellre ville förtjäna 
100 pund genom sitt författarskap 
än 1,000 på något annat sätt. Detta 
är just själva kärnan av saken. De 
flesta kvinnor skulle nog hellre slita 
och släpa och halv,svälta i ett yrke, 
som de älska, än ha överflöd i ett, 
som de finna motbjudande. 

Även den kvinna, som mest "följt 
med sin tid", är konservativ i somli
ga fall. Hon är fäst vid hemmet 
och gamla förbindelser mer än en 
man. Emigration betyder för en 
ogift kvinna skilsmässa från allt, 
som är henne kärast — mor, hem, 
släktingar och vänner, framför allt 
från fäderneslandet. Hon får gå i 

Det är onödigt att koka kladei 
*• - . om man nnvnnder Rinso. Genom nu 
läggn klAdernn I blöt i en ljum Mn i0 .  
lösning över nallen och genom ull 
sköljn <lem vÄl morgonen därpj bil,.« 
de rena och snövlia. Endast desmul-

sigaste ställena behöva jnur. 
gas 1 Att mellan håndern«. 

På grund nv dess absoluta 
renhet lockar Rlnio av sig 
själv bokstavligen ut smut-
sen utan kokning och utan 
gnuggnfng. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. « Or» «I"«» ««i >'i uiiaic. 

Rinso-
SUNLIGHT SÅPTvil AK T If BOLAG. GÖTU00& 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association IJ. S. A. samt Blumeuspeii-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt. 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under ga
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till dag för 
önskad leverans, i annat fall betalar kun
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å allt 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - 10365 
Telegram "Vasa" 

h a r  

Strump-urval 
kvalitéer, färgerj och 

prislägen. 
Lägsta priser för 
solida strumpor 

Vårt varma 

visat deltagande 

vår syster 

EBBA KUNZES 

sjukdom och frånfälle-

Syskonen. 

landsflykt ut i en kall och 

de värld. o ... er. 
Bland de överflödiga två roi 

denna klass av kvinnor 
talrika

re 
Lt/IlJLJ-ct IVJ-aao ^ » — JJ 

än den äventyrsälskande } ^ 

som är färdig för vad som e 

o. m. denna typ märker nog ^ 

att det är en sak att resa. e 

f ö r  n ö j e s  s k u l l  e l l e r  p å  g l U D ^  ̂  
got officiellt uppdrag, då re® ^ 
dor underlättas genom alla ^ ^ 
stående medel i första 
nar och väntrum, och en e 

att "rough it" i tredje. 
börja Pä 

Konstflitens Flossamatta 
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Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan f5r det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda JiejlÜL— 

IZOJSrSTFLITEN Göteborg 3-

Offent« 
f o l k t e a t e r n .  

Varje afton kl. 8. 

lubileumsrevyn. 

L i U a T c a t e r n -
11s***kl-7 och9-

.unes Bröllopsafton. 

,ångedräés Teater 
L 8 v , , j «  . < * » " • a  

Otrogen. 
, O akter av Roberto Bracco. 

0 
SI 
0 
SI 
a 
S3 
0 
s 

gomedi 

' "Gubbens" 

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

k o n s e r v e r 

rekommenderas. 

Specialiteter: 

Gubbens egen 
Ostronanjovis 

Gubbens Kalasbullar 
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I rESTAURANGER ; 
i slottsskogen -id stor, d.mm.n . 

Kungsgatan 41 

I  R E K O M M E - N D E R A S  ;  
SLOTTSSKOGEN^ e m s 

^liirmTI^Ïorgonrockar 
modeller. All. pnsläg«. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48 Tel. 21100. 

Hemfärgen "HÄRVAN 

har största färgkraft 

samt garanterar jämnt 

oeh veckfritt färggods. 

L  W. HEBDINS FÄRGVERK, 
F A L U N .  

Piis 35 öre. ^ 

— Par lunchar man ̂  

6äs t? 

Bjötngåtöstnllan 
Slottsfiogen. 1 tsta kl. matsals; ocfj 
fbnôttottsetoertng. £unef), TTTtôôag# 
o. Aftonkonsert. 23est. pr teL 19268. 

Ku shållss£ Uîatgareta 
Parftgatan 2. Jtsta 61. mat; 
setroettng. ftuüost, 
TJTtôàag m. m. Tel. J 6958. 

Jmpetial -JJ J(amngaian 1). 
yyiittföt î>omf:t|tfïan. 
telefon 70^2, ) 68 72. 

Restaurant Zettassen 
yörstßlassig fionôtfott ocf) 
1 une Ii Si't'tier t inj. Tel. 19279. 

tcft 7{onjjjorj Restaurant, Horsi 
gatan J tr. Tel. 107 79. 

5tora teaterns Tiestatt« 

rant Sommarterrassen. 
Tel. JiX% TKitsift. 

IHta 23anôet 
Kungsgatan 4J • ' Telefon 107 89. 

DoIlmets;THeetfis, Tltesafong. 
frufiost, £uncfi, Smörgåsar. 

"Dîtôôagsfionsert Jïsti. 

Sigrid Undset 
och Kvinno

saken. 
Den berömda författarinnan till 

"Kristin Lavransdotter", fru Sigrid 
Undset-Svarstad, är i "Norges Kvin-
der" föremål för ett angrepp av sig 
naturen S. H.-L. i anledning av ett 
uttalande hon gjort mot kvinnorörel
sen och för kvinnan såsom hemmets 
och släktets vårdarinna. Onekligen 
förefaller det ju även inkonsekvent 
att fru Undset, som själv beskrivit 
en bana från kontorspulpeten till 
författarskrivbordet, så varmt plä
derar för ett kall, vari hon för egen 
del icke synes ha funnit hel till
fredsställelse. Av hennes produktion 
att döma, kvantitativt och kvalita
tivt lika imponerande, måste hon, 
såframt inga underverk sker i Nor
ge, ha ägnat diktarkallet betydligt 
större uppmärksamhet än husmo
derns dito. — Dess bättre! skulle vi 
vilja tillägga i kulturens namn. 

Men det är nu en gång Sigrid 
Undsets övertygelse att kvinnan är 
lyckligast i hemmet. Sin överty
gelse får man emellertid uttala of
fentligt endast om man lever efter 
den. Det är detta Sigrid Undset får 
erfara i "Norges Kvinder". Hon be-
mötes där av en representant för sina 
medsystrar, som tydligen både har 
en övertygelse och lever därefter. 
Artikelförfattarinnan skriver: 

"Sigrid Undset har många gånger 
funnit anledning att betona det hon 
icke är kvinnosakskvinna. Hon står 
i detta fall solidarisk med en stor 
skara kvinnor, som nog vilja njuta 
kvinnorörelsens frukter, men som 
däremot icke vilja erkänna dess be
rättigande och därför taga avstånd 
från dem, som bära kampens börda 
och hetta. Hon som de andra stäl
ler då gärna upp kvinnosaken som 
en hemmets kontrapart. Hon finner 
allt arbete utanför hemmet onatur
ligt, hon anser det förödmjukande 
för en kvinna att arbeta på ett kon
tor, där hon måste "komma när en 
främmande herre trycker på en 

knapp." 
"Sigrid Undset — och de andra 

böra veta", skriver artikelförfattar-

DETA 
Hamng 

NiABå 
Delsbo, Hallands 

Blekingesöm 

innan, "att alla förhållanden i tider
nas lopp ha undergått stora föränd
ringar, vilka, även måste beröra 
kvinnornas arbete. I den tidsålder, 
vari man trycker på knappar, inrät 
tar man sig icke som i "Kristin Lav-
ransdotter"s tid ... I ett väl inrätta 
nutidshem med en 3 à 4 döttrar, 
finns det näppeligen så många stöv
lar att putsa eller så mycket annat 
husarbete att det kunde räcka till att 
fylla döttrarnas liv . . . Alla kvin
nor finna alltså icke arbete inom 
hemmets väggar; de måste i stora 
skaror söka sitt förvärvsarbete utan
för. En hel mängd av dem arbetar 
i andras hem — och måste där också 
finna sig i att gå in till främmande 
herrar och damer, när dessa 'trycka 
på knapparna'. 

När man alltså har sig själv och 
kanske en mor att försörja är man 
glad att få, om icke annat än en en
kel kontorsplats. Och därvid borde 
man vara kvinnosakens förkämpar 
tacksamma för allt det beskydd 
kvinnorna ha uppnått i alla sina för
hållanden, både i och utanför hem
met. Ty det är dock deras oför-
trutna arbete man i första hand har 
att tacka för detta beskydd. 

Det som kvinnosaken med Ca
milla Collet i spetsen isynnerhet har 
tagit och tar sikte på är ju just kvin
nans ställning som hustru och mor. 
Denna har nämligen hittills krävt 
synnerligt beskydd, änskönt man
nens naturliga ställning som bar
nens försörjare och hustruns försva
rare och beskyddare skulle ha varit 
dem nog. Men det visar sig stän
digt att natur icke är en tillräcklig 
faktor att räkna med, när man kom
mer in i mera komplicerade förhål
landen. Där må också kultur till. 
Och kvinnosaken är en mäktig kul
turfaktor. — Man skulle tro att Sig
rid Undset har fördjupat sig så myc
ket i forntiden, att hon därigenom 
har försummat nutiden med dess 
mångfald av nya fordringar. Hon 
tror icke att det är så stor skillnad 
på människorna då och nu! När man 
icke går längre tillbaka än till me
deltiden så hade väl dåtidens män
niskor samma kroppsbyggnad, sam
ma fem sinnen och grundanlag som 
vi. Men när vi veta, hur starkt 
uppfostran och miljö inverka på så
väl kropp som själ, så måste vi tro 
att en nutidsmänniska, som är påver
kad av kulturen, måste vara olik den 
som är uppvuxen i barbari och den 
mörkaste vidskepelse samt ett mini
mum av fordringar i hygieniskt av
seende. Sålunda, att en person från 
medeltiden, som blev försatt till nu
tiden, måste genomgå en hel skala 
av förändringar i sättet att tänka 
för att försona sig med omgivningen, 
och omvänt. . . 

I 'Kristin Lavransdotter' har för

fattarinnan rent instinktmässigt, och 
konstnärligt påtryckt den historiska 
tidsåldern sin kulturstämpel. Den 
nyktre historikern skulle ha berättat 
om tortyr, häxbål, misshandel av 
svaga och hjälplösa, om tidens allt 
behärskande vidskepelse med alla 
dess konsekvenser, mord. dråp och 
den fruktansvärdaste orenlighet. 
detta utan diktarens poetiska ut
smyckning. Dessa företeelser ut-
sprungo ur dåtidens sätt att tänka, 
som representerades av dåtidens män
niskor, utan att människorna i denna 
tid, relitivt sett, därför behövt att 
varå så mycket sämre till karaktä
ren än nu; men helt olika nutidens 
människor voro de. Människorna 
äro nämligen, gud ske lov, underkas
tade förvandlingens lag. 

Detta tal om kamratskap mellan 
man och kvinna är ju visst icke nå
got framträdande led i kvinnorörel
sen; detta må väl snarast bli en per
sonlig angelägenhet. Men jämbör
dighet måste det vara, såvida bägges 
människorättigheter skola bliva lika 
högt värderade. T. o. m. inom äk
tenskapet kan nu kvinnan i följd av 
likställighetsprincipen obehindrat od 
la sina särintressen, t. ex. som för
fattarinna. 

Det är en lättköpt ära att stå och 
försäkra att man icke är kvinnosaks
kvinna", slutar S. H.-L. sin här ovan 
i huvudsak citerade artikel. 

Tänk att man ännu i det 20: de 
århundradet skall behöva att ens di
skutera så självklara ting! 
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Tilfse noga 
vid köp av thé att vidsta' 
ende varumärke finnes 
å varje paket och bark! 

éndast då erfrå [fes 
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Marknadens a([ra främsta 
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Modern ser upp, och hennes ögon 

blixtra. 
Jag hatar skolan, utbrister 

hon. Den tar min son ifrån mig, 
den stjäl ifrån honom de år, da han 
under lek, kroppsligt arbete och 
måttlig läsning skulle växa upp till 
en stark, bredaxlad yngling, den 
proppar i honom en död minneskun
skap, alldeles som man göder gäss 
genom att med en maskin spruta ett 
övermått av föda ned i halsen pa 
dem. Skolan sliter ut honom till 
kropp och själ och gör honom till ett 

olyckligt barn. 
— Det var en hel hop det där, 

sköt jag lugnande in. Tag honom 

ur skolan! 
- J a g  v å g a r  i n t e ,  s v a r a d e  h o n  

en ton, som skvallrade om, att det 

ser du vad hon har kvar av svenska 
språket! Och hon är lika rudis i allt 
annat utom i bibliska historien. Hon 
vet namnen på Josefs bröder både 
fram- och baklänges och vad de tre 
männen i den brinnande ugnen 
hette, hon vet, att Abraham var gift 
med Sara och att Lots hustru blev 
en saltstod. Hon kan läsa innantill 
och hjälpligt addera och subtrahera, 
men därmed är också hennes skol
kunskaper fullständigt slut. Det 
är allt vad hon har i behåll efter sex 
års skolgång, sex års ledsamt plugg 

d&Bliisar &J>trnV1ncWn^ar 

Diskussions
spalten. 

SKolplugget. 

Min lille kusinson kommer in och 
går fram till sin mor. Det slår mig, 
att han icke rör sig med ett barns 
lekande livlighet utan på en vuxen 
människas behärskade isätt. Han är 
smal över axlarne, ansiktet blekt 
och blicken trött. Pojken är oigen-
kannlig sedan förra hösten, då jag 
såg honom i glättig lek ute pa lan
det, frisk och munter, brunröd av sol 
och luft, sprudlande av liv och hälsa, 
en vacker lycklig pojke, som det var 
en fröjd att se. 

Han ger . sin mor ett papper. 
— Kristin bad mig lämna mamma 

den här notan. 
Modern drar honom intill sig, kys-

sef honom och vill ha honom att 

stanna. 
— Jag kan inte, svarar han i be-

drövad ton. Jag måste läsa mina 
läxor — dom är så väldigt svåra, 
så mamma kan aldrig tro! 

Och han går ut ur rummet med 
framåtlutat huviud, som vore det för 
tungt för den späda kroppen. 

här verkligen var det bittraste all
var för henne. Han måste ga i sko
lan som alla andra barn och ta sin 
studentexamen för att ha lika goda 
chanser i livet som de. Det är ett 
begåvat barn — kanske vill han som 
yngling gå läsvägen, och då måste 
han ha studenten. Jag vågar inte 
undanhålla honom den och kanske 
stänga för honom den levnadsbana 
han sedan vill välja. Jag vågar det 
inte, fastän jag klart och tydligt ser, 
att skolarbetet överanstränger ho
nom och kanske för livet skadar hans 
hälsa. Skolbänken hela förmidda
gen, läxläsningen större delen av 
eftermiddagen, sent i säng och 
skräckdrömmar under natten — poj
ken pratar i sömnen och alltid är det 
läxorna och skolan, som spökar för 

honom. 
— Se på det här skrivprovet, 

fortfor hon och räckte mig pappe
ret, som pysen nyss lämnat henne. 
Det är en nota, som min jungfru 

skrivit. 
Och jag läste: 
"En kro sjörper tre tjyklinar nie 

kro två grisföler 150 brekårrv entju-
fem diverse röter fötifem spiseri-
räktnin 2825." 

— Nå, fortfor min kusin, vad sä
ger du om saken? Kristin är tjugu-
sju år. Det är fjorton år sedan hon 
slutade folkskolan, och då hade hon 
pluggat i den i sex hela år — där 
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Badrockstyger.  

Baddräkter.  

Badmössor.  

^ytt med inskränkta medel, utan 
»ocial ställning och utan någon sä-
^er ställning i kikarn. 

De överflödiga kunna ej drivas till 
emigrera, om de varken på grund 
naturlig läggning eller uppfost-

ran ^ro lämpliga att gripa till den 
utvägen. 

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

/ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av — e. 
28. 

Somma ireri är här! 
Färga Edra urblekta gardiner 
Maperier och andra pla, igg med 

träff.!!i'(lenS dittills oöver-
fårir S i?Cl1 billigaste hem-

/„ 7aga Eder hand
lande eller tillskriv 

A'B- NADCO, GÖTEBORG. 

Och 'allting gick bra', tänkte ock

så herr Meyer, förtjust över sin till

kommande kamrats snabba uppfatt

ning och fackkunskap. Också för 

hans fantasi visade sig en syn: en 

affärslokal, icke alltför stor, men 
med raffinerad elegans. Präktiga 

hästar stampade, och luxuösa auto

mobiler pustade framför dörren. 

Ett oändligt tåg av förnäma damer 
strömmade in i det allraheligaste, 

där Lisa, omgiven av sina assisten

ter, stod som härskarinna i modets 

rike, medan han själv satt pa sitt 

kontor, och skrev upp kolossala in

komster i sina böcker. 
På detta solbestrålade hav 

glänsande förhoppningar, som rym

des inom det lilla rummet, kastades 

den första molnskuggan av den sex

årige Willi, äldste sonen till fru 

Lipperts rymda dotter. På något 

oförklarligt sätt hade han smugit sig 
från sällskapet i trädgårdsstugan, 

slängde upp dörren och störtade in i 

rummet tjutande: "Mormor! Mor
mor! där nere står en otäck, ful 

gubbe, och han frågar efter mormor. 
Och han vill — han säger han vill 

skära halsen av mormor." 
Mor Lipp ert grälade: "Dumme 

pojke, vad har vi att göra med en 
främmande gubbe? Han har kanske 

tittat för djupt i glaset. Gå nu din 

väg!" 
Hon vände ansiktet mot dörren, 

men avbröt sig tvärt, sprang upp 

och stod som förstenad. Hennes run
da ansikte med äppelkinderna såg 
med en gång infallet och blekt ut, 

och blicken tycktes slocknad. 
"Herre Gud i himmelen —!" 
På tröskeln stod i trasig rock, en 

hatt delvis utan brätten, om halsen 
en ullsjal, som en gång sett bättre 

dagar, en man. Superi och andra 

laster hade tryckt ålderdomens stäm
pel på hans drag. På de vissna kin

derna satt en grå skäggstubb, och de 

insjunkna ögonen voro matta och 

talgiga. Det enda i ansiktet, som 
visade färg var näsan som glödande 

stack fram ur denna till synes ut

slocknade människovarelse. Det luk

tade finkel av honom, och han rag-
lade, medan han med en teatralisk 

rörelse utbredde armarna. 
"Minna! — Min saknade hustru! 

Här är jag. Kom till mitt hjärta!" 
"Det är han", mumlade hustrun. 

"Ah, min Gud, det är han. Han 

har ett märke på vänstra örat!" 
Pojken hade skrikande gömt sig 

bakom hennes kjol. 
Också Lisa och Meyer hade sprun

git upp, och stirrade med av för

skräckelse vidöppna ögon på detta 

förstörda människobeläte, som ver
kade lik en vanställande fläck i sol-

och helgdagsglansen. 
Lippert såg de tre stirrande ögon

paren riktade på sig, och den druck

nes raseri steg honom åt hjärnan. 
"I alla brunsvedda dj—s namn, 

är det på det viset en anständig 

kvinna hälsar på sin man, far till 
hennes sex barn, när han efter så 

många års bortovaro kommer hem?! 

— Men jag känner nog till dina 

smygvägar, ditt eländiga skarn. Till 
och med sparvarna på taken kvitt

ra, vad du är för en. Akta dig, så 

jag inte vrider om nacken på dej!" 
Han slog med knölpåken över Li

sas ritningar, så att de flögo om
kring, och det förutvarande blom

sterbordets klena korgben knäcktes. 
Genom ett snabbt grepp lyckades 

det för Meyer att rädda sin hatt. 
Medan Lisa, nästan vansinnig av 

skräck, med bävande läppar viskade: 

"Mor!" sökte Meyer närma sig dör

ren. 
Men den druckne lät honom inte 

undkomma. 
'Du är väl också en av hennes 

kavaljerer, va'? Din utstofferade 
apekatt me' din pängsenese och åde-
kolong? — Men se jag är herre i 
mitt hus — herre i mitt hus, begri

per du. Jag är det där eländiga 

styckets äkta man! Ni ha' väl trott, 
att jag skulle göra er det nöjet att 

ge upp andan i någon lada? Nehej, 

så dum är minsann inte pappa Lip

pert! Yisst inte! När en man är 

sjuk och svag, då är hans plats i fa

miljen. Och då får familjen vårda 

SUNLIGHt SÄPTVÄL AB- GÖTEBORG 

och underhålla honom. Så står det 

i lagboken. Begriper du? — Va' 
f-n glor du på mig för som en arg 

tjyr? Ska' jag kanske slå av dina 

fårben, va'?" 
Mor Lippert hade återvunnit sin 

fattning. För åtta år sedan hade 

denne man injagat hos henne en stor 

förskräckelse, då han övergav henne 
och sex omyndiga barn, men den 

skräck, hans återkomst förorsaka
de, var mycket värre. Men hennes 
kvinnofyndighet lämnade henne icke 

ens i denna nöd. Hon fattade den 

raglade mannens arm. 
"Ja, ja, Lippert! Jaha farsgub

ben; det är ju bra, att du är här 
igen. Kom nu ut i köket och vila 

dig, och få dig en bit mat." 
Hon sköt honom framför sig ut 

genom dörren, medan han mumlade 

svordomar och skymford. I dörren 
vände hon sig om och sade vänligt: 

'Var så god och tag plats, herr 

Meyer. Lugna dig, Lisa lilla." 

"Tackar förbindligast! Men jag 

vill hälst inte störa återseendet." 

Meyer stod på språng med hatten 

i handen. 

"Ah. herr Meyer", sade Lisa nä-
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tan och oro? Därtill var hon alltför 
modig. Överraskning, smärta? Helt 
säkert, men lika visst också en strids
glad vrede. Spontant och con amore 
skrev hon sitt svar, utan tvivel ett 
av de mest glänsande aktstycken, 
som någonsin slutits inom pärmarna 
av ett postalt diarium. Briljant ut
format, temperamentsfullt och ap
pellerande till rättvisan, präglades 
det av en stolt kvinnlig självkänsla 
och en logisk skärpa av betvingande 
kraft. När fröken K. någon tid där 
efter frågade postdirektör Broberg 
om sina utsikter med hänsyn till den 
omstridda befattningen, svarade han 
henne leende, att hon efter en sådan 
skrivelse helt säkert kunde känna sig 
alldeles lugn. Och en vacker dag 
kom henne k. maj:ts utnämning till 
postmästare i handom. lltgån 
gen gladde henne av rent person 
liga skäl men den tillfedsställde ock
så den starka äregirighet hon kände 
å sitt köns vägnar. Ända tills ohälsa 
för ett par år sedan bröt hennes kraft 
och tvingade henne att söka ledighet, 
skötte hon sin tjänst på ett överläg
set sätt, alltid omhuldande förhopp
ningen, att den befattning hon eröv
rat även i framtiden skulle behållas 
av de kvinnliga krafterna inom post
verket. 

Ebba Kunze var en rik natur. 
Grunddraget däri var livslusten, 
glädjen över livets gåva, vilken icke 
ens sjukdom och lidande förmådde 
dämpa, långt mindre förinta. Denna 
känsla slöt sig även om allt skönt i 
livet, naturens fägring, konstens och 
litteraturens skatter, alla goda gär
ningar, all ädel osjälvisk strävan, 
syftande till människornas lycka och 
människoandens höjande. Hon var 
kvinnlig, mjuk och förfinad men 
samtidigt stark och självständig. 
Rättrådig, aldrig dagtingande med 
sin sanningskärlek och mycket krä
vande fanns det samtidigt hos henne 
en på vidsynt förståelse grundad 
barmhärtighet, som gjorde att man 
aldrig hörde henne fälla en dom över 
andra, men väl söka och oftast finnt; 
ett försvar. På en gång sorglöst fi
losofisk och varmt religiöst besjälad 
av en fast tro på visheten och godhe
ten hos den Gud, som styr mänsk
lighetens och världarnas öden, fröj
dades hon över allt gott livet skänk
te, men berördes föga av dess obehag 
och svårigheter. Utan att söka vän
skap vann hon sådan i rikaste mått. 

Nära knuten till denna tidning, 
om än sjukdom hindrade ett direkt 
bidragsgivande, deltog hon ofta i re
daktionens överläggningar om de äm
nen, som skulle behandlas, och bi
drog väsentligt till att göra dessa 
sammankomster angenäma och gi
vande. I. D. 

är även som badtvål den 
förnämsta. 

»» För tre silver
penningar." 

Av H—t H—n. 

Ditt eget öga gör världen för dig 
töcknig eller klar. Fr. Bücher t. 

PÄRLOR 
JUV ELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Genom en tillfällighet som ser ut 
som en tanke kom den som skriver 
dessa rader att i Kvinnornas Tidning 
nr 22 läsa artikeln med ovanstående 
rubrik samtidigt med studiet av den 
norske fängelsepastorn teol. doktor 
Chr. A. Bugges märkliga arbete "Fra 
min Fsengseltid. Tretten aar blandt 
Forbrydere." 

Kontrasten var slående. Icke mel
lan .artikeln och boken, utan mellan 
just den i somliga prässorgan flore
rande industrin i brottmål, artikeln 
påtalar, och det tysta oavlåtliga kär
leksarbetet till fångarnas moraliska 
och sociala återupprättelse innanför 
fängelsets murar, varom boken be
rättar. A ena sidan det offentliga 
vanärandet, förföljelsen, frosseriet i 
varje detalj av ett begånget brott 
och medtagande av alla de sensatio
nella omständigheter, som kunna gö
ra förnedringen så fullständig som 
möjligt — å andra sidan själasörja
rens gärning i fängelset för att hos 
en andligen och småningom även le
kamligen bruten och djupt förkros
sad olycklig väcka självförtroendet, 
levnadsmodet och tron på det goda i 
det samhälle han efter avtjänat 
straff skall utträda. Hur försvårad, 
ja ofta hopplös måste ej denna kamp 
om en själ bli, så länge historierna 
om en medmänniskas fall och förned
ring skall räknas till de mest goute-
rade nyheterna i dagspressen! Är 
det beroende av förvildning i vårt 
allmänna, d. v. s. vårt mass-suggere-
rade tänkesätt att det är så eller exi
sterar verkligen hos den enskilda 
människan ett dylikt ondskans be
hov att njuta en medmänniskas fall? 
Skulle icke fastmer varje rättänkan
de, självrannsakande natur, som äger 
den minsta nobless, ovillkorligt och 
spontant vägra att sälla sig till ett 
tåg som hade för avsikt att gå bort 
och njuta skådespelet av en till all
mänt beskådande och förhånande ut
ställd förbrytare? Och skulle icke 
detta tåg upplösas till sista man, om 
varje deltagare plötsligt i bild och 
bikt kunde se de än gripande, än för
färande konsekvenserna av denna 
förnedring? — Säkert! Människo
naturen är ej ond på det sättet. Den 
råhet som framlyser ur sensations-
lystnaden bär okunnighetens grova 
drag. Det måste ligga i upplysnin
gens intresse att tillse att det icke 
blir denna fysionomi som sprider sin 
återglans över samhället. 

Rörande förbrytare och människor 
i allmänhet, som kommit under 
strafflagen, råder den mest förvirra
de uppfattning i det allmänna med
vetandet. Man anser dessa männi
skor såsom en klass för sig, olik alla 
andra, såsom "farligt folk", vilket 
sorgfälligt bör utgallras från den öv
riga mänskligheten. 

Ingenting kan vara mera vilsele
dande. En framstående fängelse-

funktionär yttrade en gång: "Av det 
100-tal fångar vi ha är det kanske 
5 à 6 verkliga förbrytare. Resten 
är hyggliga och snälla människor, 
som inte skulle vilja göra en mask 
för när. Men för dessa 5 à 6 förbry
tares skull behöva vi hela denna sto
ra apparat som vi nu ha." 

Var och en, som haft .tillfälle att 
mera ingående lära känna de olyckli
ga skaror, som leva sitt liv inom lås 
och bom, har givit liknande utlåtan
den. En auktoritet som pastor Bug-
ge avger efter 13 års daglig samva
ro med fångar följande för mången 
sannolikt överraskande vittnesbörd: 
"Det är en välkänd sak", skriver 
han, "att förbrytare som syndat mot 
det 5 budet och förgripit sig på med
människors liv och hälsa oftast äro 
de som lättast förbättras. Jag vet 
icke varför det är så, att förbrytaran-
dan tyckes sitta mera fast hos tjuvar 
och bedragare än hos dråpare och 
våldsmän. Kanske är det emedan 
de sista fallen av synd mest ut-
springa ur ögonblickets bristande 
självbehärskning, medan tjuvarna 
oftast äro sådana, som ha lagt sig 
till med syndavanor och därigenom 
ha vuxit sig fastare in i synden." 

En lång kedja av underbara fall 
av fullständig återupprättelse illu
strera på ett gripande sätt vilka un
derverk en på kristen grund baserad 
människogärning kan åstadkomma 
även bland de till synes mest förhär
dade. Hemligheten i denna omvän
delseakt är tilliten. Och tilliten kom
mer därtill just från den, vilken som 
ingen annan fått blicka ned i brotts
lingens hemligaste själsdjup, som 
känner hela hans långa syndaregister, 
hans förhärdelse, hans ångest, hans 
förtvivlan, den sorg o. bedrövelse han 
förorsakat i anhörigas och vänners 
krets. Men allt detta är som hade det 
icke varit. Den som vill rädda ho
nom, som tror på hans eviga själs 
förmåga att höja sig ur synden och 
på en evig Guds kärleksfulla förlå
telse, har blott tröstens, tillitens 
hoppingivande ord. 

Det är denna tröst och tillit som 
räddar fången, där räddningsmöjlig-
heter ännu finnas. Tusentals fån
gar hava utgått, icke blott från pa
stor Bugges utan även från våra eg
na svenska fängelser såsom styrkta 
och i det goda befästa människor tack 
vare de behjärtade män som innanför 
fängelsets murar och mången gång 
mycket längre i human och kristen 
anda tagit sig an deras öden. Dessa 
män, som dock veta vilka de äro, 
hava trott på dem! Denna tro har 
blivit deras goda skyddsande genom 
livets senare prövningar och frestel
ser. 

Ty den lössläppte fången väntas 
av både prövningen och frestelsen. 
"Det är så vanskliga förhållanden 
han går till mötes", skriver pastor 
Bugge, "att man icke må förvånas 

för mycket över att många falla 
ånyo. Snarare må man glädjas över 

att det icke är flera.'" 
Kanske skulle återfallen kunna bli 

ännu färre, om ordets och tankens 
män därute i samhället i större ut
sträckning än som nu sker arbetade 
hand i hand med de män, som i det 
tysta kämpa sin beundransvärda 
kamp för sjunkna medmänniskors 
återupprättelse därinnanför de gal-
lerförsedda murarna. 
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I VARJE 

S VENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser man 

n u m e r a  

GÖTEBORGS HANOELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

mamma anuJA>' 

Överflödiga 
kvinnor. 

Det talas i våra dagar mycket om 
"överflödiga kvinnor". I nästan alla 
europeiska länder skriver pressen: 
Yi hava så och så många miljoner 
flera kvinnor än män — vad skola 
vi väl göra med dessa överflödiga 
kvinnor? Särskilt i England dryftas 
detta problem ingående, det hamras 
in i det allmänna medvetandet, att 
landet har ett kvinnligt, överskott på 
2 miljoner stackars själar och det 
undras ock undras, om man inte 
skulle kunna bli kvitt det genom 
emigration. Till sist har denna in
tensiva undran blivit kvinnotidnin
gen "The Woman's Voter" för stark 
och föranlett den till följande utta
lande: 

Vad menas med en-överflödig 
kvinna, vem är hon, och hur bör be
greppet definieras? Det är nog få, 
som äro så utan all betydelse, att de 
själva erkänna sig vara det. Varje 
kvinna klamrar sig nog fast vid hop
pet, att hon är av någon nytta i 
världen för någon åtminstone. 

Att räkna en kvinna bland de 
överflödiga, emedan hon råkar vara 
ogift eller utan anställning, är en 
tydlig orättvisa. 

Det enda sättet att lösa svårighe
ten tycks vara emigration. Denna 
utväg för de överflödiga påyrkas iv
rigt av sådana, som anse sig själva 
vara av betydelse. 

Alla kvinnor äro ej lämpliga för 
emigration. De som äro det, ha tro
ligen lika mycket utsikter att vinna 
framgång hemma som utomlands, 
emedan de äga de egenskaper, som 
föra lyckan med sig överallt. 

Det slags kvinna, som behövs i 
kolonierna, blir med glädje motta
gen över hela världen. Hon behövs 
för det husliga arbetet och ingenting 
annat. Varje kvinna, som äger till
räcklig kompetens i matlagning, 
sömnad, sjukvård och barnavård, 
allt som erfordras för att sköta ett 
hem, är viss om att när som helst 
kunna erhålla lönande sysselsätt
ning. Anpassningsförmåga, gott 
lynne, kraft och rådighet ärp också 

En gedigen damvåska 
av vår egen tillverkning finner 
Ni säkrast hos 

X&i Å. Qafun 
U & KOSSGATAN B 

Etl paket Rinso 
och en balja ljumt 
vatten är allt 
tom behövs 
för veckans 
tvätt. 
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att sälja, köpa, hyra ut eller 
byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker 
n å g 

Ni 
o n 

tjänare, våning, plats eller 
annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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nödvändiga. Om hon inte har dessa 
egenskaper, så kommer hon att bli 
till mycket liten nytta i kolonierna. 

Men en kvinna, som är i besitt
ning av alla dessa värdefulla attri
but däremot, skall nog ej finna den 
ringaste svårighet att försörja sig i 
sitt fädernesland. Så hon behöver 
inte emigrera, även om hon inte är 
gift. 

Den verkliga arbetslösheten träf
far den finare uppfostrade typen in
om kvinnovärlden. Artister, journa
lister, musiker, lärarinnor, sekrete
rare, kontorspersonal o. s. v., en var 
kanske med en förträfflig utbildning 
och naturlig begåvning inom ett 
visst fack men i saknad av något 
nödvändigt karaktärsdrag, som 
skulle kunna sätta henne i stånd att 
vinna framgång i livet. 

Möjligen är överkänslighet det 
egentliga felet hos många av dessa. 
Just den egenskap, som driver dem 
att söka sin särsklida form av själv-
expression avstänger dem från lyc
kan. 

Om detta är förhållandet, så äro 
dessa människor de sista, som tänka 
på att emigrera. Personer med be
gåvning för intellektuella sysselsätt
ningar ha mycket sällan någon fal
lenhet för rent kroppsarbete. 

Att sköta hushåll, vårda barn och 
sjuka är ett ädelt och värdigt kall; 
men det falktum kvarstår dock, att 
husligt arbete mycket ofta är enfor
migt och smutsigt, och att det utfö-
res mera med tillhjälp av händerna 
än av hjärnan. En person som bli
vit tränad för andligt arbete och till 
en viss grad på grund av natur och 
uppfostran är mindre lämpad för dot 
praktiska, vänder sig ifrån det med 
trötthet och motvilja. Detta är vis
serligen beklagligt, men i alla fall 
en sida av saken, som man måste 
räkna med. 

Sir Arthur Conan Doyle sade en 
gång att han hellre ville förtjäna 
100 pund genom sitt författarskap 
än 1,000 på något annat sätt. Detta 
är just själva kärnan av saken. De 
flesta kvinnor skulle nog hellre slita 
och släpa och halv,svälta i ett yrke, 
som de älska, än ha överflöd i ett, 
som de finna motbjudande. 

Även den kvinna, som mest "följt 
med sin tid", är konservativ i somli
ga fall. Hon är fäst vid hemmet 
och gamla förbindelser mer än en 
man. Emigration betyder för en 
ogift kvinna skilsmässa från allt, 
som är henne kärast — mor, hem, 
släktingar och vänner, framför allt 
från fäderneslandet. Hon får gå i 

Det är onödigt att koka kladei 
*• - . om man nnvnnder Rinso. Genom nu 
läggn klAdernn I blöt i en ljum Mn i0 .  
lösning över nallen och genom ull 
sköljn <lem vÄl morgonen därpj bil,.« 
de rena och snövlia. Endast desmul-

sigaste ställena behöva jnur. 
gas 1 Att mellan håndern«. 

På grund nv dess absoluta 
renhet lockar Rlnio av sig 
själv bokstavligen ut smut-
sen utan kokning och utan 
gnuggnfng. 

Det reducerar arbetet till 
det minsta möjliga och 

sparar bränsle. « Or» «I"«» ««i >'i uiiaic. 

Rinso-
SUNLIGHT SÅPTvil AK T If BOLAG. GÖTU00& 

The Florist's Telegraph Delivery 
Association IJ. S. A. samt Blumeuspeii-
den-Vermittlung, Berlin äro två inter
nationella sammanslutningar av blomster-
handlande med representanter jorden runt. 

Genom dessa sammanslutningar möj-
liggöres att å nästan vilken plats som 
helst få blommor expedierade under ga
ranti för utförandet. 

Inga extra omkostnader under förutsätt
ning att brev hinner fram till dag för 
önskad leverans, i annat fall betalar kun
den telegrammet. 

Order mottages för utförandet å allt 
platser av 

VASA BLOMSTERHANDEL 
Gustaf EKman 

Storgatan 31 Tel. 4314 - 10365 
Telegram "Vasa" 

h a r  

Strump-urval 
kvalitéer, färgerj och 

prislägen. 
Lägsta priser för 
solida strumpor 

Vårt varma 

visat deltagande 

vår syster 

EBBA KUNZES 

sjukdom och frånfälle-

Syskonen. 

landsflykt ut i en kall och 

de värld. o ... er. 
Bland de överflödiga två roi 

denna klass av kvinnor 
talrika

re 
Lt/IlJLJ-ct IVJ-aao ^ » — JJ 

än den äventyrsälskande } ^ 

som är färdig för vad som e 

o. m. denna typ märker nog ^ 

att det är en sak att resa. e 

f ö r  n ö j e s  s k u l l  e l l e r  p å  g l U D ^  ̂  
got officiellt uppdrag, då re® ^ 
dor underlättas genom alla ^ ^ 
stående medel i första 
nar och väntrum, och en e 

att "rough it" i tredje. 
börja Pä 

Konstflitens Flossamatta 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiifi mm • • v w w 

Tjock, varm, vacker, slitstark. Relativt billig-

Mattan f5r det burgna, välombonade, med kultiverad smak inredda JiejlÜL— 

IZOJSrSTFLITEN Göteborg 3-

Offent« 
f o l k t e a t e r n .  

Varje afton kl. 8. 

lubileumsrevyn. 

L i U a T c a t e r n -
11s***kl-7 och9-

.unes Bröllopsafton. 

,ångedräés Teater 
L 8 v , , j «  . < * » " • a  

Otrogen. 
, O akter av Roberto Bracco. 

0 
SI 
0 
SI 
a 
S3 
0 
s 

gomedi 

' "Gubbens" 

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

k o n s e r v e r 

rekommenderas. 

Specialiteter: 

Gubbens egen 
Ostronanjovis 

Gubbens Kalasbullar 

IS 
E 
IS 
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I rESTAURANGER ; 
i slottsskogen -id stor, d.mm.n . 

Kungsgatan 41 

I  R E K O M M E - N D E R A S  ;  
SLOTTSSKOGEN^ e m s 

^liirmTI^Ïorgonrockar 
modeller. All. pnsläg«. 

Linneutstyrseln 
Kungsgatan 48 Tel. 21100. 

Hemfärgen "HÄRVAN 

har största färgkraft 

samt garanterar jämnt 

oeh veckfritt färggods. 

L  W. HEBDINS FÄRGVERK, 
F A L U N .  

Piis 35 öre. ^ 

— Par lunchar man ̂  

6äs t? 

Bjötngåtöstnllan 
Slottsfiogen. 1 tsta kl. matsals; ocfj 
fbnôttottsetoertng. £unef), TTTtôôag# 
o. Aftonkonsert. 23est. pr teL 19268. 

Ku shållss£ Uîatgareta 
Parftgatan 2. Jtsta 61. mat; 
setroettng. ftuüost, 
TJTtôàag m. m. Tel. J 6958. 

Jmpetial -JJ J(amngaian 1). 
yyiittföt î>omf:t|tfïan. 
telefon 70^2, ) 68 72. 

Restaurant Zettassen 
yörstßlassig fionôtfott ocf) 
1 une Ii Si't'tier t inj. Tel. 19279. 

tcft 7{onjjjorj Restaurant, Horsi 
gatan J tr. Tel. 107 79. 

5tora teaterns Tiestatt« 

rant Sommarterrassen. 
Tel. JiX% TKitsift. 

IHta 23anôet 
Kungsgatan 4J • ' Telefon 107 89. 

DoIlmets;THeetfis, Tltesafong. 
frufiost, £uncfi, Smörgåsar. 

"Dîtôôagsfionsert Jïsti. 

Sigrid Undset 
och Kvinno

saken. 
Den berömda författarinnan till 

"Kristin Lavransdotter", fru Sigrid 
Undset-Svarstad, är i "Norges Kvin-
der" föremål för ett angrepp av sig 
naturen S. H.-L. i anledning av ett 
uttalande hon gjort mot kvinnorörel
sen och för kvinnan såsom hemmets 
och släktets vårdarinna. Onekligen 
förefaller det ju även inkonsekvent 
att fru Undset, som själv beskrivit 
en bana från kontorspulpeten till 
författarskrivbordet, så varmt plä
derar för ett kall, vari hon för egen 
del icke synes ha funnit hel till
fredsställelse. Av hennes produktion 
att döma, kvantitativt och kvalita
tivt lika imponerande, måste hon, 
såframt inga underverk sker i Nor
ge, ha ägnat diktarkallet betydligt 
större uppmärksamhet än husmo
derns dito. — Dess bättre! skulle vi 
vilja tillägga i kulturens namn. 

Men det är nu en gång Sigrid 
Undsets övertygelse att kvinnan är 
lyckligast i hemmet. Sin överty
gelse får man emellertid uttala of
fentligt endast om man lever efter 
den. Det är detta Sigrid Undset får 
erfara i "Norges Kvinder". Hon be-
mötes där av en representant för sina 
medsystrar, som tydligen både har 
en övertygelse och lever därefter. 
Artikelförfattarinnan skriver: 

"Sigrid Undset har många gånger 
funnit anledning att betona det hon 
icke är kvinnosakskvinna. Hon står 
i detta fall solidarisk med en stor 
skara kvinnor, som nog vilja njuta 
kvinnorörelsens frukter, men som 
däremot icke vilja erkänna dess be
rättigande och därför taga avstånd 
från dem, som bära kampens börda 
och hetta. Hon som de andra stäl
ler då gärna upp kvinnosaken som 
en hemmets kontrapart. Hon finner 
allt arbete utanför hemmet onatur
ligt, hon anser det förödmjukande 
för en kvinna att arbeta på ett kon
tor, där hon måste "komma när en 
främmande herre trycker på en 

knapp." 
"Sigrid Undset — och de andra 

böra veta", skriver artikelförfattar-

DETA 
Hamng 

NiABå 
Delsbo, Hallands 

Blekingesöm 

innan, "att alla förhållanden i tider
nas lopp ha undergått stora föränd
ringar, vilka, även måste beröra 
kvinnornas arbete. I den tidsålder, 
vari man trycker på knappar, inrät 
tar man sig icke som i "Kristin Lav-
ransdotter"s tid ... I ett väl inrätta 
nutidshem med en 3 à 4 döttrar, 
finns det näppeligen så många stöv
lar att putsa eller så mycket annat 
husarbete att det kunde räcka till att 
fylla döttrarnas liv . . . Alla kvin
nor finna alltså icke arbete inom 
hemmets väggar; de måste i stora 
skaror söka sitt förvärvsarbete utan
för. En hel mängd av dem arbetar 
i andras hem — och måste där också 
finna sig i att gå in till främmande 
herrar och damer, när dessa 'trycka 
på knapparna'. 

När man alltså har sig själv och 
kanske en mor att försörja är man 
glad att få, om icke annat än en en
kel kontorsplats. Och därvid borde 
man vara kvinnosakens förkämpar 
tacksamma för allt det beskydd 
kvinnorna ha uppnått i alla sina för
hållanden, både i och utanför hem
met. Ty det är dock deras oför-
trutna arbete man i första hand har 
att tacka för detta beskydd. 

Det som kvinnosaken med Ca
milla Collet i spetsen isynnerhet har 
tagit och tar sikte på är ju just kvin
nans ställning som hustru och mor. 
Denna har nämligen hittills krävt 
synnerligt beskydd, änskönt man
nens naturliga ställning som bar
nens försörjare och hustruns försva
rare och beskyddare skulle ha varit 
dem nog. Men det visar sig stän
digt att natur icke är en tillräcklig 
faktor att räkna med, när man kom
mer in i mera komplicerade förhål
landen. Där må också kultur till. 
Och kvinnosaken är en mäktig kul
turfaktor. — Man skulle tro att Sig
rid Undset har fördjupat sig så myc
ket i forntiden, att hon därigenom 
har försummat nutiden med dess 
mångfald av nya fordringar. Hon 
tror icke att det är så stor skillnad 
på människorna då och nu! När man 
icke går längre tillbaka än till me
deltiden så hade väl dåtidens män
niskor samma kroppsbyggnad, sam
ma fem sinnen och grundanlag som 
vi. Men när vi veta, hur starkt 
uppfostran och miljö inverka på så
väl kropp som själ, så måste vi tro 
att en nutidsmänniska, som är påver
kad av kulturen, måste vara olik den 
som är uppvuxen i barbari och den 
mörkaste vidskepelse samt ett mini
mum av fordringar i hygieniskt av
seende. Sålunda, att en person från 
medeltiden, som blev försatt till nu
tiden, måste genomgå en hel skala 
av förändringar i sättet att tänka 
för att försona sig med omgivningen, 
och omvänt. . . 

I 'Kristin Lavransdotter' har för

fattarinnan rent instinktmässigt, och 
konstnärligt påtryckt den historiska 
tidsåldern sin kulturstämpel. Den 
nyktre historikern skulle ha berättat 
om tortyr, häxbål, misshandel av 
svaga och hjälplösa, om tidens allt 
behärskande vidskepelse med alla 
dess konsekvenser, mord. dråp och 
den fruktansvärdaste orenlighet. 
detta utan diktarens poetiska ut
smyckning. Dessa företeelser ut-
sprungo ur dåtidens sätt att tänka, 
som representerades av dåtidens män
niskor, utan att människorna i denna 
tid, relitivt sett, därför behövt att 
varå så mycket sämre till karaktä
ren än nu; men helt olika nutidens 
människor voro de. Människorna 
äro nämligen, gud ske lov, underkas
tade förvandlingens lag. 

Detta tal om kamratskap mellan 
man och kvinna är ju visst icke nå
got framträdande led i kvinnorörel
sen; detta må väl snarast bli en per
sonlig angelägenhet. Men jämbör
dighet måste det vara, såvida bägges 
människorättigheter skola bliva lika 
högt värderade. T. o. m. inom äk
tenskapet kan nu kvinnan i följd av 
likställighetsprincipen obehindrat od 
la sina särintressen, t. ex. som för
fattarinna. 

Det är en lättköpt ära att stå och 
försäkra att man icke är kvinnosaks
kvinna", slutar S. H.-L. sin här ovan 
i huvudsak citerade artikel. 

Tänk att man ännu i det 20: de 
århundradet skall behöva att ens di
skutera så självklara ting! 

•»••••il|| 

Tilfse noga 
vid köp av thé att vidsta' 
ende varumärke finnes 
å varje paket och bark! 

éndast då erfrå [fes 
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Marknadens a([ra främsta 

liorcjerc for akta vara 
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Modern ser upp, och hennes ögon 

blixtra. 
Jag hatar skolan, utbrister 

hon. Den tar min son ifrån mig, 
den stjäl ifrån honom de år, da han 
under lek, kroppsligt arbete och 
måttlig läsning skulle växa upp till 
en stark, bredaxlad yngling, den 
proppar i honom en död minneskun
skap, alldeles som man göder gäss 
genom att med en maskin spruta ett 
övermått av föda ned i halsen pa 
dem. Skolan sliter ut honom till 
kropp och själ och gör honom till ett 

olyckligt barn. 
— Det var en hel hop det där, 

sköt jag lugnande in. Tag honom 

ur skolan! 
- J a g  v å g a r  i n t e ,  s v a r a d e  h o n  

en ton, som skvallrade om, att det 

ser du vad hon har kvar av svenska 
språket! Och hon är lika rudis i allt 
annat utom i bibliska historien. Hon 
vet namnen på Josefs bröder både 
fram- och baklänges och vad de tre 
männen i den brinnande ugnen 
hette, hon vet, att Abraham var gift 
med Sara och att Lots hustru blev 
en saltstod. Hon kan läsa innantill 
och hjälpligt addera och subtrahera, 
men därmed är också hennes skol
kunskaper fullständigt slut. Det 
är allt vad hon har i behåll efter sex 
års skolgång, sex års ledsamt plugg 

d&Bliisar &J>trnV1ncWn^ar 

Diskussions
spalten. 

SKolplugget. 

Min lille kusinson kommer in och 
går fram till sin mor. Det slår mig, 
att han icke rör sig med ett barns 
lekande livlighet utan på en vuxen 
människas behärskade isätt. Han är 
smal över axlarne, ansiktet blekt 
och blicken trött. Pojken är oigen-
kannlig sedan förra hösten, då jag 
såg honom i glättig lek ute pa lan
det, frisk och munter, brunröd av sol 
och luft, sprudlande av liv och hälsa, 
en vacker lycklig pojke, som det var 
en fröjd att se. 

Han ger . sin mor ett papper. 
— Kristin bad mig lämna mamma 

den här notan. 
Modern drar honom intill sig, kys-

sef honom och vill ha honom att 

stanna. 
— Jag kan inte, svarar han i be-

drövad ton. Jag måste läsa mina 
läxor — dom är så väldigt svåra, 
så mamma kan aldrig tro! 

Och han går ut ur rummet med 
framåtlutat huviud, som vore det för 
tungt för den späda kroppen. 

här verkligen var det bittraste all
var för henne. Han måste ga i sko
lan som alla andra barn och ta sin 
studentexamen för att ha lika goda 
chanser i livet som de. Det är ett 
begåvat barn — kanske vill han som 
yngling gå läsvägen, och då måste 
han ha studenten. Jag vågar inte 
undanhålla honom den och kanske 
stänga för honom den levnadsbana 
han sedan vill välja. Jag vågar det 
inte, fastän jag klart och tydligt ser, 
att skolarbetet överanstränger ho
nom och kanske för livet skadar hans 
hälsa. Skolbänken hela förmidda
gen, läxläsningen större delen av 
eftermiddagen, sent i säng och 
skräckdrömmar under natten — poj
ken pratar i sömnen och alltid är det 
läxorna och skolan, som spökar för 

honom. 
— Se på det här skrivprovet, 

fortfor hon och räckte mig pappe
ret, som pysen nyss lämnat henne. 
Det är en nota, som min jungfru 

skrivit. 
Och jag läste: 
"En kro sjörper tre tjyklinar nie 

kro två grisföler 150 brekårrv entju-
fem diverse röter fötifem spiseri-
räktnin 2825." 

— Nå, fortfor min kusin, vad sä
ger du om saken? Kristin är tjugu-
sju år. Det är fjorton år sedan hon 
slutade folkskolan, och då hade hon 
pluggat i den i sex hela år — där 

Göteborg. Östra Hamngatan 38-40. 

Telefon 11225. (Arkaden). 

Damunderkläder  
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

LUX KRYMPER EJ YLLE. 
Mjuka, ulliga plagg såsom strumpor, barnmôssor. 
handskar, ylletröjor, filtar, ylleunderkläder, o. v v. 
hüla sin ursprungliga mjukhet och krympa icke om 
de tvittas med LUX. Det är tillverkar sSrskilr 
för tvltt av all slags ylle, flanell, siden och ömtåliga 
vävnader och lämnar allting friskt och behagligt* 

LUX säljej endast i paket. 

Badrockstyger.  

Baddräkter.  

Badmössor.  

^ytt med inskränkta medel, utan 
»ocial ställning och utan någon sä-
^er ställning i kikarn. 

De överflödiga kunna ej drivas till 
emigrera, om de varken på grund 
naturlig läggning eller uppfost-

ran ^ro lämpliga att gripa till den 
utvägen. 

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

/ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av — e. 
28. 

Somma ireri är här! 
Färga Edra urblekta gardiner 
Maperier och andra pla, igg med 

träff.!!i'(lenS dittills oöver-
fårir S i?Cl1 billigaste hem-

/„ 7aga Eder hand
lande eller tillskriv 

A'B- NADCO, GÖTEBORG. 

Och 'allting gick bra', tänkte ock

så herr Meyer, förtjust över sin till

kommande kamrats snabba uppfatt

ning och fackkunskap. Också för 

hans fantasi visade sig en syn: en 

affärslokal, icke alltför stor, men 
med raffinerad elegans. Präktiga 

hästar stampade, och luxuösa auto

mobiler pustade framför dörren. 

Ett oändligt tåg av förnäma damer 
strömmade in i det allraheligaste, 

där Lisa, omgiven av sina assisten

ter, stod som härskarinna i modets 

rike, medan han själv satt pa sitt 

kontor, och skrev upp kolossala in

komster i sina böcker. 
På detta solbestrålade hav 

glänsande förhoppningar, som rym

des inom det lilla rummet, kastades 

den första molnskuggan av den sex

årige Willi, äldste sonen till fru 

Lipperts rymda dotter. På något 

oförklarligt sätt hade han smugit sig 
från sällskapet i trädgårdsstugan, 

slängde upp dörren och störtade in i 

rummet tjutande: "Mormor! Mor
mor! där nere står en otäck, ful 

gubbe, och han frågar efter mormor. 
Och han vill — han säger han vill 

skära halsen av mormor." 
Mor Lipp ert grälade: "Dumme 

pojke, vad har vi att göra med en 
främmande gubbe? Han har kanske 

tittat för djupt i glaset. Gå nu din 

väg!" 
Hon vände ansiktet mot dörren, 

men avbröt sig tvärt, sprang upp 

och stod som förstenad. Hennes run
da ansikte med äppelkinderna såg 
med en gång infallet och blekt ut, 

och blicken tycktes slocknad. 
"Herre Gud i himmelen —!" 
På tröskeln stod i trasig rock, en 

hatt delvis utan brätten, om halsen 
en ullsjal, som en gång sett bättre 

dagar, en man. Superi och andra 

laster hade tryckt ålderdomens stäm
pel på hans drag. På de vissna kin

derna satt en grå skäggstubb, och de 

insjunkna ögonen voro matta och 

talgiga. Det enda i ansiktet, som 
visade färg var näsan som glödande 

stack fram ur denna till synes ut

slocknade människovarelse. Det luk

tade finkel av honom, och han rag-
lade, medan han med en teatralisk 

rörelse utbredde armarna. 
"Minna! — Min saknade hustru! 

Här är jag. Kom till mitt hjärta!" 
"Det är han", mumlade hustrun. 

"Ah, min Gud, det är han. Han 

har ett märke på vänstra örat!" 
Pojken hade skrikande gömt sig 

bakom hennes kjol. 
Också Lisa och Meyer hade sprun

git upp, och stirrade med av för

skräckelse vidöppna ögon på detta 

förstörda människobeläte, som ver
kade lik en vanställande fläck i sol-

och helgdagsglansen. 
Lippert såg de tre stirrande ögon

paren riktade på sig, och den druck

nes raseri steg honom åt hjärnan. 
"I alla brunsvedda dj—s namn, 

är det på det viset en anständig 

kvinna hälsar på sin man, far till 
hennes sex barn, när han efter så 

många års bortovaro kommer hem?! 

— Men jag känner nog till dina 

smygvägar, ditt eländiga skarn. Till 
och med sparvarna på taken kvitt

ra, vad du är för en. Akta dig, så 

jag inte vrider om nacken på dej!" 
Han slog med knölpåken över Li

sas ritningar, så att de flögo om
kring, och det förutvarande blom

sterbordets klena korgben knäcktes. 
Genom ett snabbt grepp lyckades 

det för Meyer att rädda sin hatt. 
Medan Lisa, nästan vansinnig av 

skräck, med bävande läppar viskade: 

"Mor!" sökte Meyer närma sig dör

ren. 
Men den druckne lät honom inte 

undkomma. 
'Du är väl också en av hennes 

kavaljerer, va'? Din utstofferade 
apekatt me' din pängsenese och åde-
kolong? — Men se jag är herre i 
mitt hus — herre i mitt hus, begri

per du. Jag är det där eländiga 

styckets äkta man! Ni ha' väl trott, 
att jag skulle göra er det nöjet att 

ge upp andan i någon lada? Nehej, 

så dum är minsann inte pappa Lip

pert! Yisst inte! När en man är 

sjuk och svag, då är hans plats i fa

miljen. Och då får familjen vårda 

SUNLIGHt SÄPTVÄL AB- GÖTEBORG 

och underhålla honom. Så står det 

i lagboken. Begriper du? — Va' 
f-n glor du på mig för som en arg 

tjyr? Ska' jag kanske slå av dina 

fårben, va'?" 
Mor Lippert hade återvunnit sin 

fattning. För åtta år sedan hade 

denne man injagat hos henne en stor 

förskräckelse, då han övergav henne 
och sex omyndiga barn, men den 

skräck, hans återkomst förorsaka
de, var mycket värre. Men hennes 
kvinnofyndighet lämnade henne icke 

ens i denna nöd. Hon fattade den 

raglade mannens arm. 
"Ja, ja, Lippert! Jaha farsgub

ben; det är ju bra, att du är här 
igen. Kom nu ut i köket och vila 

dig, och få dig en bit mat." 
Hon sköt honom framför sig ut 

genom dörren, medan han mumlade 

svordomar och skymford. I dörren 
vände hon sig om och sade vänligt: 

'Var så god och tag plats, herr 

Meyer. Lugna dig, Lisa lilla." 

"Tackar förbindligast! Men jag 

vill hälst inte störa återseendet." 

Meyer stod på språng med hatten 

i handen. 

"Ah. herr Meyer", sade Lisa nä-
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Herr X: — Jag måste sluta att 
snusa för mina ögon tålde det inte. 

Herr Y: — Säger ni det! Och jag 
som trodde det var särskilt bra för 
ögonen. Det påstår nämligen min 
svärmor, som gärna tar en pris. 

Herr X: — Nåja gumman tycker 
väl det låter bättre att hon snusar 
för syns skull — med andra ord hon 
prisar för-synen. 

både för henne och lärarinnorna, för 
att inte tala om kostnaden för hen
nes föräldrar, stat och kommun! 
Men själv har hon under det att hon 
haft tjänst hos andra, lärt att laga 
mat som en ängel, att baka och göra 
efterrätter som en sockerbagare, att 
hushålla, klokt och förståndigt som 
en skicklig ekonom. 

Varenda gång jag ser en av hennes 
uselt skrivna notor, säger jag med 
bedrövelse till mig själv: Min son 
skall på samma sätt som vuxen 
glömma tre fjärdedelar av den skol
kunskap han med offret av många 
och långa sköna ungdomsår in
hämtat, och han skall kunna göra 
det utan att det betyder någon verk
lig förlust för honom, utan att det 
hindrar hans utkomst i livet. Så 
fort han tagit sin studentexamen, 
kommer han att specialisera sig för 
ett yrke eller, om han fortsätter si
na studier, för någon viss kunskaps
gren med några få ämnen. All den 
övriga allmänbildningen, som han i 
skolan pluggat in, och som han se
dan inte har någon direkt använd
ning för, kommer snart nog att av
dunsta, bli töcknig och antingen 
spårlöst försvinna eller finnas kvar 
endast i stora drag. 

Det har blivit en nästan fix idé 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

LNorMamun Skriv-OeviÉnsliyrå 
Rikstelefon 13768. 

MALMSK1LLNADSOATAN 11, 2 tr. 
STOCKHOLM. 

Utför: Maskinskrivning av fackliga- och 
vetenskapliga arbeten, protokoll, motio
ner etc. 

Bokföringsarbeten och bokslut, tillfälliga 
uppdrag såväl som årsackord. 

Revisioner, siffergranskningar, deklaratio
ner översättningar. 

Mångårig praktik och kvalificerad arbets
kraft garantera ett fullgott arbete. 

Goda referenser. Moderata arvoden. 
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Bröd 
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J 

iiniiiiiiiiiiii 11 • 111 • 1111111 M 111 M 11111 • 1111111111111 

i 

FANTASI-VÄSKOR 
fr. Kr. 8:—- styck. 
Platsens största ur
val. Lägsta priser. 

[ A.=B. Carl Johnsson 
2 Kungstorget 2. 
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hos mig den här frågan, och jag roar 
mig med att förhöra folk i deras 
skolkunskaper. Emil hotar med 
skilsmässa, när jag ansätter honom. 
Han har studenten, fyra års univer
sitetsstudier, hovrättsexamen och är 
visst inte dum, men han kan ändå 
inte hjälpa pojken med hans räkne-
tal. Han har glömt sin aritmetik, 
han har alldeles säkert inte trettio 
historiska årtal i huvudet, och när 
jag härom dagen frågade honom hur 
många rygg- och svanskotor han 
äger, var han har sitt silben, vad 
kons tre magar heta och bad honom 
säga, var myskoxen lever, var svin-
mållan hör hemma nånstans i bota
niken och vad Lasse Lucidor skrivit 
för något, blev han både bet och arg. 
Alla dessa saker och tusen andra 
ting, som han varken har glädje el
ler nytta av att veta, har han dock 
inhämtat i skolan för priset av ota
liga dyrbara timmar och överan
strängande hjärnarbete, inhämtat 
det för att snart glömma och icke 
ett ögonblick sakna det! 

Jag har satt skolfolk på prov, 
människor alltså med skyldighet att 
bevara 'sina bokkunskaper, men så 
fort de kommit utanför sina egna 
två eller tre ämnen, kunna de unge
fär lika litet ,som vi andra, d. v. s. 
så där bara i stora drag —• för de
taljerna måste de gå till uppslags
böckerna alldeles som vi! Inte ens 
i de egna ämnena våga de möta sina 
disciplar i sexton-, sjutton-, aderton-
årsåldern utan att först ha prepare
rat sig för lektionen! 

När vi nu veta, att vår hjärnas 

PA TVA DAGAR o. kopieras 
Eilm och. plåtar. Förstklassigt arbete. 

P A P P E R S H A N D E L N  
Tel. 9184. Husargatan 23. 

förmåga att hålla fast minneskun-
skap är begränsad, varför spara vi 
den inte då hos skolbarnen för det 
nödvändiga vetandet, för fackkun
skapen, och ge dem de allmänbildan
de ämnena endast i de stora drag, 
som vi vuxna orka med och som vi 
finna fullt tillräckliga, komplette
rade med uppslagsböckerna? 

När kommer den reformering av 
skolschemat och undervisningen, som 
så länge krävts av pedagoger och lä
kare? 

Vi känna alla, att detta krav är 
berättigat, men ingenting blir gjort 
för dess genomförande. Allt för
blir vid det gamla, ungdomen lämnas 
åt sitt öde, min son — andras söner 
— — Skall det alltid förbli så? 
Eller skall ett ingripande ske? Och 
från vilket håll kommer det? Från 
mödrarnes? 

Min kusin tystnade, och jag lå
ter nu hennes ord gå vidare. Kanske 
finns det någon, som vill bemöta 
henne, eller instämma .med henne? 
Kanske är det en fråga, som inte det 
bittersta intresserar kvinnorna? 

Den f undersamma. 

Verner Magnusson 

Kött= & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Nyutkomna böcker. 
Wahlström £ Widstrands förlag, 

Stockholm : 

Lättgjort bakverk av Signe Wir-
gin. Stockholm 1923. Pris kr. 1:50. 

Stickat och virkat, Schalar, hattar, 
blommor, m. m. av Elsa Brandstake 
med bilder av Britta Stenström-Gra
nat. Stockholm 1923. Pris kr. 2:—. 

Östersunds-Postens Tryckeri Ak
tiebolag, Östersund: 

Folkpensioneringen. Av E. Chr. 
Grenberg. Lagen om allmän pen
sionsförsäkring den 30 juni 1913, 
framställd i frågor och svar, jämte 
sakregister. Pris 60 öre. 

H var 8 Dags förlag, Göteborg: 

Hvar 8 Dags Minnesbok och färd
ledare över jubileums- och utställ
ningsstaden Göteborg sommaren 
1923 jämte båt- och tågtidtabell. 
Det vackert och fint illustrerade ar
betets pris är endast 75 öre. 

Upphittat. 

En gyllene armlänk upphittades den 5 
juni på Storgatan. 

Den rättsinnige upphittaren, som fin
nes på vår tidnings redaktion, återläm
nar med nöje fyndet. 

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

• Färsk fisk: B 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 
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Parfymen * Tvål . n 
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DAMBLUSAR 
klädningår och kjolar finnes i stört 

sortiment i 

O. F. HULTBERGS Blusaffär, 
Husarg-atan 40. 

Blott kvinnan vet vad kärlek är 
i glädje och förtvivlan. Hos man
nen är kärleken till en del fantasi, 
högmod girighet; men kvinnan blir 
genom en kyss hjärta från topp till 
tå. Immermann. 

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

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
o Mot blodbrist och nervositet. 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

P R A K T I S K  o c h  B I L L I G  N Y H E T !  

E L E K T R .  H Å R T O R K N I N G  S K A M  

Erhålles i alla välserterade Elektriska- och Parfymeri-affärer. 

T i l l v e r k a r e :  E  L  E  K  T R  O - M  E  T A  L  L ,  V ä s t e r å s .  

Uppmuntra kvinnlig företag
samhet ! 

Ester Nordhammars Skriv- & Re
visionsbyrå har nyligen öppnats i 
Stockholm, Malmskillnadsgatan 11. 
Med kännedom om Fröken Nordham-
mars kapacitet för skötandet av en 
sådan byrå, bestyrkt av ett flertal 
vackra erkännanden från tidigare 
arbetsfält, är det en glädje för Kvin
nornas Tidning att till sin läsekrets 
rekommendera byrån ifråga. 

Se vidare annons i föreliggande 
nummer. 

Till våra lösnummerköpare 
i landsorten. 

Få vi bedja Er vara vänliga att 
prenumerera på Kvinnornas Tidning 
i stället för att köpa lösnummer? 
Lösnummerförsäljningen är nämli
gen förenad med ett stort expedi
tionsbesvär. Även är det fördelakti
gare för våra läsare att få tidningen 
till dörren på söndagsmorgonen. Den 
1 juli ingår nytt halvår, och då är 
ju synnerligen lämpligt att göra all
var av prenumerationen. Priset för 
halvår är kr. 3:50 och för kvartal 
kr. 2:—. 

Vårda håret? — 
om det är sjukt eller friskt _ 

ZIWERT'Z Extrait u""" 

Hovleverantör ... r samt hos i-a !"-1 
ZiwerVz Bftr. i r " K«W 

Lorensbergsgatai 7 " 
—' Tel-1098 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
StOrsta urval. Läjs,t 

Varnyheterna inkomna! 

/% 
10 Södra Larmgatan io 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57 

Lilla Vilohemmet 
Beläget i Östra utkanten av staden. 

Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 
REKOMMENDERAS! 

Ljusa, luftiga rum, goda bäddar. 
Delvis dietiskt bord. Pension fr. Kr. 4—6 

pr dag. 
Eörfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 
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Som Solstrålar 
kommer varje kind att skina eft.er kort 
tids dagligt bruk av den berömda YVY-
tvålen, som är rätta vägen till den ung
domliga skönhetens bevarande. 

YVY-tvålen säljes överallt. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 

BREVLÅDA. 
Red.-sekr. Art. införes i ett av de 

närmaste numren. 

Prenumerant, Alingsås. Princi
piellt aldrig! Varmt tack emellertid 
för intresset. 

E—n B—g. Det var måhända en 
smula förhastat att dra några slut
ledningar endast pr korrespondens. 

Lizsie W. Denna "poesi" över
träffade allt vad vi förut sett i den 
vägen. Vidhåller Ni att få manus, 
tillbaka finnes detsamma att avhäm
ta å tidn. expedition. 

T eater vein. Vederbörande är, som 
iSTi kanske senare sett av dagspres
sen, reengagerad. Vi dela tillfreds
ställelsen. 

" LIN0LEUMMÀCASINET 
5TÄLLE.R ÖVRIGA IJKUGGAN 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM-MAGASIN 

PETERS, FRANZÉN % Cl 
- 'KUUSI..HOFI,. 
ÈUNGSPO&TSPL.2. TEL- 82.00-30SJ-19J3?. 

SKANDINAVIENS STÖRSTA SPECIALAFFÄR 
I SIN BRANSCH 

Hrla JMjölfe 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 — 

stan bönfallande, "jag försäkrar att 
jag ingenting visste, inte kunde ana 
— denna återkomst, denna rysliga 
återkomst —!" 

"— är obehaglig, verkligen myc
ket obehaglig, fröken Lippert." 

Hon hade kunnat falla på knä för 
honom, hade kunnat tigga honom 
om att icke lämna henne. Men hon 
läste sin dom i hans ögons kalla 
blick, i hans stämmas iskalla klang. 
Hon slog båda händerna för ansik
tet. 

"O, Gud! vad jag är olycklig!" 
"Jag beklagar. Tillåter fröken, 

att jag drar mig tillbaka?" 
Köksdörren var stängd efter det 

äkta paret. Förstugan och trappan 
voro fria. Emanuel Meyer störta
de ut. 

Med en förtvivlad snyftning sjönk 
Lisa på knä. Skingrad var dröm
men om ett uppåtstigande, om en 
bättre framtid! Men denne man, 
vars eleganta stövlar i ilande hast 
klapprade nedför trapporna, med 
denne man flydde alla hennes för
hoppningar. Och han tog med sig 
den sorgfälligt bevarade hemlighe
ten om hennes tråkiga familjeför

hållanden, och troligtvis komme han 
att skoningslöst att sprida den för 
alla vindar, i harmen över sin miss
räkning. 

XVI. 

Under den korta tiden, medan mor 
Lippert sköt den hemvände mannen 
före sig in i köket, hade hon hunnit 
fatta sitt beslut. Hon visste av 
lång erfarenhet, att det var fåfängt 
att söka simma mot strömmen, 
och hade vant sig att med stoisk fa
talism taga emot allt, sam ödet fann 
för gott att pålägga henne. Om den 
trolöse äkta mannen ville tillbaka i 
sitt hus, så fick hon ju i Guds namn 
försöka att skaffa föda åt honom, 
liksom åt de andra. Det tjänade ju 
ingenting till att sätta sig på tvä
ren, förbjuda honom kunde hon ju 
ändå inte. 

Med den säkra instinkten, att det 
vore fördelaktigt, om han från bör
jan kunde spela domarens roll och 
behandla hustrun som den anklaga

de, fortsatte han oavbrutet, medan 
han åt och drack, att utstöta för
bannelser, och att överhopa sin hu
stru med beskyllningar så länge, tills 
ett fruktansvärt hostanfall lät ho
nom sjunka tillbaka mot stolryggen, 
rosslande och andlös. Den blåa näs
dukstrasan, som han prässade mot 
munnen färgades av klarröda blod
fläckar. 

Mor Lippert tog tillfället i akt, 
att få mannen i säng. Hon hämta
de ur Palles rum en ren skjorta, drog 
av honom, visserligen under svag 
protest, de eländiga lumporna. Tog 
en skål varmt vatten från spiseln, 
tvålade in honom och tvättade av den 
värsta smutsen. Och se'n packade 
hon honom ned i sonen Ottos rum 
och säng, och det dröjde icke länge, 
förr än den gamle vagabonden, som 
ds sista veckorna sovit endast i la
dor och bakom häckar, sjönk i en 
djup sömn ibland snygga fjäderbol-
strar. 

Mor Lippert plockade upp de 
smutsiga lumporna med yttersta fin
gerspetsarna, och kastade dem alla 
på elden i spiseln. Se'n skickade 
hon Willi efter Dora, den godmodi

gaste av döt-trarne, och med hennes 
hjälp kom huset snart åter i sin van
liga ordning. Sedan satte hon Do^a 
som vakt vid faderns bädd, och be
gav sig därefter på rundresa till alla 
sina "fruar", hos vilka hon antog 
att det fanns ett hjärta i bröstet, och 
manskläder i klädskåpen; och när 
hon efter några timmar kom tillba
ka, var hon belastad lik den gamle 
Deideles, ehuru med mera- värdefulla 
varor. Aven åtskilliga 2-krone-
mynt slogo i den djupa fickan emot 
hennes ben, och t. o. m. 5-krone-sed-
lar hade funnit vägen dit. Hennes 
runda ansikte hade återfått sitt ut
tryck av tillförsikt. Äktamannen, 
som kommit igen, sjiik och utblottad, 
hade på mindre än en halv dag skaf
fat henne vida mer inkomst, än en 
frisk och sund arbetare förtjänade 
på en hel vecka. 

"Det finns ingenting fullkomligt 
gott och ingenting fullkomligt ont", 
sade hon nöjd till sig själv. — "Det 
kommer bara an på hur man vänder 
på saken." 

Och då hon tyckte om att ge hän
delserna så vitt möjligt en anstryk
ning av något högtidligt, värdigt, 

— kanske just emedan det fanns så 
föga därav i Rosenhof — så ställde 
hon på eftermiddagen om en festlig 
hälsningsscen för barnen och den 
hemkomne fadern. Varenda en må
ste hälsa honom välkommen, vart
enda barnbarn ge' "vacker hand". 
Till och med mor Lippert själv blev 
rörd och fällde ett par tårar. Men 
Lisa fattades vid denna gripande 
akt. Hon hade gått ut, ingen visste 
vart. 

Fru Lippert tröstade sig emeller
tid. "Lisa lär nog också att finna 
sig. Är ju en snäll tös. Och om 
Emanuel Meyer verkligen älskar 
henne, så kommer han nog igen." — 
Beträffande kärleksangelägenheter 
hade fru Lippert bevarat åt sig en 
absolut barnatro. 

Ladewisch blev anställd att ändra 
och göra i ordning de hoptiggda 
kläderna åt svärfadern. Och Otto, 
snickarlärlingen, som man fråntagit 
hans lilla kammare, fördes genast av 
modern upp på ett vindsrum, som 
låg mycket bekvämt nära trappan. 
Och Otto insåg genast dess stora 
fördelar; icke blott kunde man osedd 
och ohörd slinka dit upp, om man 

råkade komma sent hem, utan frän 
fönstret kunde man obemärkt skjuta 
sparvar, ja till och med duvor, °® 
det ville sig väl, Alltså upphov ie 'e 

häller han någon protest, och när 
skymningen kom, såg man en en 
dräktig familj sitta tillsammans u a 
spår av förmiddagens uppröran 

tumult. 
Endast vid Palles hemkomst va^ 

ännu en skärmytsling. Redan ^ 
gården skreks nyheten honom ^ 
mötes från alla hörn. Han kom 
in i köket, utan slog igen dörren 
sitt rum så att husväggarna » "a ^ 
de. Mor Lippert gick in till 
och Dora, som ängslig lyssna e ^ 
dörren, hörde vilda svordomar 

däremellan: — få en äa " 
=  i i  > '  K O ®  

brännvinstratt pa halsen ^ 
ma på avskrädeshögen både hon 
mannen" — "kvinnfolk me ^ 
hönshjärnor". — Men mor LipP ^ 

'änliga röst mumlade lugnan V; 
och stormen lade sig. 

(Forts i nästa n ,:r.) 

y(0M_ 
N;0 24. 3:dje årg. 

1 7  J u n i  1 9 2 3  

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 
sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje söndag. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICK3ERG. 

Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 

~~~TZÏÎàtes gärna om "Kvin
nas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

, tlandskrSnika 5 sammandrag. 
„ sommarens kvinnokongresser. 

Moderata kvinnoförbundet och Fred-
rika Bremerförbundet. Av B. B-g. 

olbiWer från Rom. Fngga Carlberg. 
P essen och brottmålsnot,serna: Pres-

sens sy" På saken 0ch C" Senmä,e-
Av Gerda Mel cher. 

Flicken i fönstret. Kagna Peters. 
Examensdagen. Av U B-gh-
i ,ställningen i regnvader. Av T.E-m. 
Ett försök att lösa tjänarinnefragan. 

Butterick-Film. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Utlandskrönika 
i sammandrag 

Det tyska skadeståndsanbudet har 
under den gångna veckan varit före
mal för livliga underhandlingar de 
allierade makterna emellan. Centrum 
)or förhandlingarna är London. Nar 
detta skrives, hava ännu inga offi
ciella. kommunikéer utfärdats, vilket 
förråder, att man trots den utveck
lade fliten icke hunnit upprätta den 
eftersträvade enhetsfronten. 

Vad som står hindrande i vägen 
är tydligen Frankrikes av prestige-
hiinsyn föranledda krav, att Tysk
land genom påtryckning av England 
skall tvingas att upphäva det passi
va motståndet i Ruhr, vilket är för
utsättningen för att Frankrike skall 
;igna det tyska fredsanbudet något 
beaktande. England synes emeller
tid ytterst obenäget att öva påtryck -
ning i Ruhrfrågan. Det har ju ti
digare tydligt låtit förstå, att det 
ogillat Ruhrockupationen, och ett ef
terkommande av Frankrikes önsk
ningar nu skulle sålunda betyda en 
både påkostande och uppseendeväc
kande reträtt. Det antages emeller
tid. att England skall tillmötesgå 
Frankrikes önskningar dock utan att 
blottställa sin prestige, nämligen ge-

att påpeka för Tyskland det led
samma men ofrånkomliga sakf örhål -
jandet, att Frankrike och Belgien ic
ke komma att ägna det tyska freds-
anbudet någon uppmärksamhet, förr
än det tyska motståndet i Ruhr upp-

ört. Sedan återstår att se, om Tysk-
ai«ï höjer sig. Skulle så bliva fal

let oeh vägen därmed öppnas för 
^underhandlingar återstå dock 

fflängd frågor, vilka synas inne-
L farliga konfliktämnen, och vil-

>yc% lösning är allt utom 
Ilf' Själva skadeståndsproblemet, 

.^ Pressningen av det tyska guldet, 
]jjnes ®inst komplicerat — här sam-

J'nt-enteviljan enigt om de största 
°J iga beloppen, de hårdast tänk-

furo %-1^^oren- Men hur skall den 
Sk°lïejS^a maktbalansen avvägas? 
dom' franska väldet tillåtas att 

att ^ som s^er oc^ 
det utvecklas? Eller :ska11 

ReUlr r 8en°m gemensamma en-
>vara11 nSka ansträngningar? Be-

aV ^essa frågor hör fram-
]) 1 gör den nog så hotande. 

Ndpt, • b vec'kan inträffade stats-
®ast 1 u^arien tillmätes, när-
^ hr^t^- an^e(^ning av den redan 
°ella D1-n^ Sansande internatio-
se -panningen den största betydel-

'ie j vä1???11- t Bulgarien, en av 
har ujjjp ' Set slagna makterna, 
Min?y rr.m*msterPresidenten Staim-
vänlio- en utpräglat entente-
®el] själ,.,,1 • viïken betytt natio-
laridet men som tillfört 
''t if rår,.,"f ekonomiska lättna-
stàndet.^ Tr'm a^agda krigsskade-

an har därjämte, av hän-
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syn till Frankrikes önskningar, visat 
en för den bulgariska nationalkäns
lan förhatlig undfallenhet mot den 
avskydde arvfienden Serbien. Stam-
bulinski, som stött sig på den talri-
ika bulgariska bondebefolkningen, 
har under allt detta, som ententens 
handgångne man, farit ytterligt hårt 
fram mot de män och de kretsar, som 
på sin tid förde landet ut i kriget på 
centralmakternas sida. Härigenom 
har han ådragit sig ett outsläckligt 
hat av militärpartiet, borgarne och, 
genom sin egoistiska bondepolitik, 
även av arbetarne. Det är dessa be
folkningsgrupper, som nu genom 
statskuppen störtat Stambulinski och 
satt sig i besittning av makten. Det 
förefallna väntas medföra för enten-
ten och enkannerligen F rankrike obe
hagliga konsekvenser. Man fruktar 
en tvär omkastning i den bulgariska 
utrikespolitiken, ententevänlighetens 
bråddöd, ett närmande till Turkiet 
och Ryssland samt fientlighet mot 
Serbien. Det sistnämnda landet, vil
ket ju ingår som huvudbeståndsde
len i den av ententen tillyxade nya 
makten Jugoslavien, har också sett 
sig föranlåtet att skyndsamt sända 
trupper till gränsen. Kommer det 
till brytning mellan Bulgarien och 
Serbien torde Kroatien, som även in
går i Jugoslavien, komma att taga 
parti för Bulgarien. 

Den bulgariska statskuppen vän
tas därjämte skola stimulera turkar
nes motståndslust på Lausannekon-
ferensen. 

Konflikten mellan England och 
Ryssland, omnämnd i föregående 
nummer, har lösts under veckan där
igenom att sovjetregeringen på alla 
punkter givit vika. 

Kvinnokongres
serna. 

Moderata Kvinnoförbundet och 
Fredrika Bretner-Förbundet. 

Bland de många kända kvinno

sammanslutningar i riket, som i år 

förlagt sina ombudsmöten och års

möten till Gröteborg var också Sveri
ges Moderata Kvinnoförbund, som 

här höll ett extra ombudsmöte den 

9—11 juni. 
Det var givetvis en stor glädje för 

Gröteborgs moderata kvinnoförbund, 

att ombudsmötet förlagts hit. I sin 

ordförande fru Ingeborg Barclay, 

tillika ordförande i Sveriges Mode
rata Kvinnoförbunds arbetsutskott, 

hade det en lika duktig som char

mant representant, som på ett syn

nerligen lyckat sätt statt för alla ar

rangemangen. 
Den viktigaste punkten på mötes-

programmet var diskussionen om tre 

olika förslag till Sveriges Moderata 

Kvinnoförbunds samgående med All
männa Y almansförbundet, vilket si

sta mötesdagen ledde till ett enigt 

samlande om ett av förslagen. En 
kommitté på fem ledamöter utsågs 

för frågans vidare utredning. 
På lördagen höll lektor Gösta 

Rahm ett intressant och kraftigt 

väcaknde föredrag om "Kvinnan och 

politiken". 
På kvällen samlades deltagarna 

till supé i Tivolirestauranten inom 

utställningsområdet. 
Det blev för alla en vacker och 

minnesrik fest inte minst tack vare 

fröken Cecilia Milow, den gamla 

idealisten, som i ett anförande buret 

av sannaste fosterlandskärlek vann 

stark genklang hos alla. 

Gatubilder från Rom. 
Av Frig ga Carlberg. 

En av de senaste dagarna under 

min vistelse i Rom erhöll jag ett brev 
från en ung svensk fru, bosatt i 

Nordtyskland, som varnande skrev: 

"Akta dig för att kasta den sedvan

liga slanten i Fontana dei Trevi, ty 

enligt legenden blir du sedan aldrig 
kvitt längtan efter Rom — jag talar 

av erfarenhet." 
(Är längtan efter något vackert 

och värdefullt en olycka? Skulle vi 

icke vara fattigare denna förutan?) 
Fontana dei Trevi är en av Roms 

ståtligaste fontäner och staden har 

gott om sådana, En gammal sägen 
är, att den som lämnar Rom bör 

dricka av källans vatten samt offra 
en slant i dess djup för att betrygga 

sin återkomst. Instinktivt hade jag 

ej följt uppmaningen utan givit poj
karna, som stå avvaktande för att 

kasta sig i vattnet och fiska upp 
slanten, min tribut på ett för dem 

bekvämare sätt. 
En splitterny gatubild i Rom var 

kvinnoprocessionen till Italiens dik

tator, företrädd av det internatio

nella rösträttsstandaret jämte italien
ska flaggan, burna av två unga flic

kor, vilka med heder bevarade tra

ditionen om den romerska kvinnans 
värdighet och skönhet, Förstodo 

åskådarna vad saken gällde? Natur

ligtvis visste de bildade kvinnorna 

vad politisk rösträtt vill säga och att 
de både behöva den och ha rätt till 

den, men för mången kvinna av fol

ket är tanken ännu ofattbar. En 
flicka, anställd å hotellet där några 

av oss bodde och hemma i franska, 

så att ett ingående samtal möjliggjor
des i ämnet, kunde ej få begreppet 

"les droits des femmes" in i sin hjär

na, men hon råkade i extas över ett 

vykort framställande Dante och 

Beatrice. Deras historia var hon 
förtrogen med; och ändå kunna fa 

nationers kvinnor skryta med en .så 
varm förespråkare för sina fri- och 

rättigheter som de äga i Guiseppe 
Mazzini. Om de italienska skolflic

korna finge läsa hans vackra bild 
om mänskligheten som höjer sig 

uppåt mot ljuset och en renare, kla

rare luft, buren som fågeln av två 

starka vingar: mannen och kvinnan, 

och hur man länge har trott, att 
detta kunde ske med endast en vinge 

fri och den andra fjättrad, så skulle 
de nog veta vad den modärna kvin

norörelsen innebär. 

Roms gator vimla av uniformer 

av olika slag, färger och former — 

militära och kyrkliga. Där kommer 
en skock unga män i högröda fotsi
da kåpor, elever vid katolska semina

riet, och bredvid, före och efter dem 
ser man "svartrockar" i alla riktnin

gar ute i sina olika ärenden. Nun

nor — alltid två och två — med si
na vita dok och en och annan gam

mal brunklädd munk, med rakat hu
vud och ett rep om livet, ger om

växling åt tavlan och ökar intrycket 

av medeltid och mysticism. 

Italienarne ha som bekant en stark 
utvecklad nationalitetskänsla och 

detta faktum fick man bekräftat vid 
firandet av deras nationaldag, som 
inföll en av de senaste mötesdagarna 

och gav anledning till ett livligt me
ningsutbyte mellan de hetlevrade ita

lienskorna och de mera besinnings
fulla bland deltagarna som stodo. 

längre borta från brännpunkten. Det 

gällde att lägga en krans på den 

okände soldatens grav, och för mm 
del förstår jag ej tvekan inför denna 
enkla handling, en gärd av hyllning 

åt ett offer för en missriktad poli
tik. Men innan debatten om delta

gande i processionen till graven hun

nit slutföras — översättning till tre 
språk tar tid — gjorde italienskorna 

slag i saken med att ensamma hylla 

sin hjälte. 

Staden erbjöd en ståtlig anblick, 

nästan i stil med palatsen, jättemu
rarna och ruinerna, alla dessa lysan
de uniformer, vajande färgstarka 

fanor och klingande spel. Ve den 
främling, som av pacifism eller av 

brist på musiköra, ej blottade sitt hu

vud då nationalsången spelades upp 
— hans hatt rullade snart på gatan 

och hans kind lyste röd av kindpu
sten som beståtts honom av den upp

rörde patrioten som råkat få ögonen 

på honom. 

Omedelbart efter Moderata Kvin
noförbundets kongress, eller tisdagen 

den 12 juni, öppnades Fredrika Bre-

merförbundets årsmöte. Till mötes
lokal hade man erhållit högtidssalen 

i Caroline Wijks sjuksköterskehem. 

Därinne samlades många av kvinno
rörelsens förkämpar och många i det 

sociala arbetet kända kvinnor. Låt 
oss komma med några av de mest 
kända namnen. Ett är redan nämnt 

amiralskan Dyrssens. Och här nå
gra andra: Carolina Widerström, 
Stina Quint. Axianne Thorstensson, 

Ida von Plomgren, Martha P:son 
Henning, Eva Fröberg, Ellen Kle-
man. Hilma Borelius, Mathilda Staël 

von Holstein, Thyra Kullgren, Ker

stin Fjetterström m. fl. m. fl. 
Efter välkomstanförande av fru 

Nancy von Sydow hölls ett anslåen

de tal av mötets ordförande amiral
skan Lizinka Dyrssen. Av diskus
sioner väckte största intresset frågan 

om kvinnliga lösdfrrvare, inledd av 
assistenten vid tvångsarbetsanstalten 

i Landskrona fru I. Wissén samt 

frågan om samskola eller närskola, 
inledd av fröken Thyra Kullgren, 

som talade för särskolan och av frö
ken Siri Ohlson, som ställde sig på 

samskoleidéns grund. 
Det vackraste minnet från Fred

rika Bremerförbundets kongress läm

nade minnesfesten över förbundets 
stiftarinna Sophie Adlersparre (Es
seide). Amiralskan Dyrssen höll 
ett kort men av innerlighet 

buret tal, som mottogs med an-

daktsfullt intresse av åhörarinnorna. 
Och författarinnan S. Leijonhuvud 

fick i sitt föredrag om Esseides för
bundstanke och dess första gestalt
ning fram en fläkt från den tid, då 

den svenska kvinnorörelsen kämpa
de sig igenom de svåra brytnings-
åren. B- By-

Rom är en lycklig plats för barn, 

kattor och gamla gummor. Man hör 
sällan ett barn gråta och talet till 
dem är alltid mjukt och vänligt. Ser 

man en arbetarefamilj ute på gatan 

är det alltid fadern som bär det min
sta barnet på armen och vid de tätt 

besatta serveringsborden på Monte 
Pincio eller andra förlustelseställen 

råder det mest idylliska familjeliv. 

Kattorna leva och föröka sig i ostörd 
frihet. Slår man sig ned i en trat

toria har man strax en smeksam katt 

i knät, fullt hemmastadd som om han 
varit med bland resgodset från Sve
rige. — Och hur ömt leder icke den 
14—15-årige gossen sin stapplande 

gamla mormor eller farmor över den 
ojämna gatubeläggningen utan att 

låta sig generas och utan att väcka 

uppseende. 
En gatubild som ej kunde undgå 

att väcka uppmärksamhet åtminsto
ne hos främlingar var följande. Det 
var vid ett salutorg, bland med ås

nor förspända grönsakskärror, fyra 
pojkar letade sig väg. Den ene av 
dem bar ett spädbarn på armen. Se
dan den lilla gruppen med bekym
rade blickar granskat trottoaren, än
nu fuktig efter ett lätt morgonregn, 
satte sig pojken med spädbarnet på 
trottoaren, vände barnet upp och ned 

över sina utsträckta ben, tog en kort
lek ur fickan — och så spelades kort 
med spädbarnets blottade bakdel som 
spelbord, utan minsta protest från 

den lille. Vi beklagade att ej ha en 
kamera till hands för att föreviga 

bilden. 
Gatuförsäljarna spela en icke ovik

tig roll i det romerska gatulivet. Det 

är ej lätt att undgå alla dessa utbju-
dare av korall- och mosaikarbeten, 

läderplastik, vykort m. m. Visar 
man sig ovillig för affären kommet 
ett bevekande: "Signoran ser så snäll 
ut, har säkert en bambino som be
höver skyddas mot onda ögon." Och 
vem kan då säga nej till den erbjud

na amuletten, även om väskan man 
håller i handen rymmer ett 10-tal 
förut. — Den allmänna vänligheten 

tar sig ofta rörande uttryck. Sålun
da räckte mig en gång en vägarbe-

tare en ros med några vänliga ord, 
och då jag av gammal vana öppnade 

min portmonnä för att lämna en li
ten ersättning, protesterade han iv

rigt med både tal och åtbörder, sä 
jag blygdes över min taktlöshet, var
på vi skildes med ett handslag och 

ett tack. 

Mitt sista och kanske käraste min
ne är av en grupp gamla garibaldis-

ter firande 75-årsdagen av den seger 
Garibaldi vann med sina "alpjäga

re", den friskara han tillåtits samla 
omkring sig. De gamla männen i si

na röda skjortor och sina vita mus

tascher, ännu raka i ryggen med av 
stolthet flammande ögon vid minnet 

av sin hjälte och den kamp och seger 
de delat med honom var en syn man 

ej glömmer. De hade en gång varit 
"det unga Italien", den klippa, fri
het och välfärd skulle grundas på — 
nu voro de en liten skara åldrade 

män framför en kamera, Men det 
är kanske entusiasmen i deras livs

gärning som glöder i den unga gene

rationens frihetskärlek. Det är bara 
former som gå förlorade, har en vis 

man sagt. 

Pressen och brott
målsnotiserna. 

Pressens syn på saken. 

Till de kvinnliga uttalanden i frå
gan "Pressen och brottmålsnotiser

na" vilka tidigare återgivits i Kv. 
T., foga vi för dagen ett manligt gen-
mäle till inledningsartikeln, förfat

tat av redaktionssekreteraren i en 

ansedd landsortstidning. I detta in

lägg återfinnas antagligen de skäl, 
som föranleda den svenska pressen 

att ägna en så omfattande uppmärk
samhet åt rättegångs- och polissaker. 

Våra läsare hava nu tillfälle att vä
ga dessa skäl mot dem, som tidigare 

förebringats av Gerda Melcher och 

signaturen H—t H—n. — Då för
fattaren till den nu publicerade ar
tikeln, utan skäl, underkänner Ger
da Melchers vederhäftighet, hava vi 

givit henne tillfälle att försvara sig. 

För tre silverpenningar. 
I nr 22 av Kvinnornas Tidning 

förekommer en artikel under ovan
stående rubrik, i vilken en författar
inna vände sig mot offentliggörandet 
av namnet å för brott häktade per
soner. Som utgång anföres ett ex
empel om en 25-årig agent, som rymt 
från hemorten efter att ha stulit 350 
kr. och elva obligationer. Hans namn 
offentliggjordes, och det finner för
fattarinnan upprörande. 

Artikeln präglas alltigenom av 
deltagande för vilsekomna, även om 
deltagandet slår över i åtskillig^. 
Dock borde författarinnan i övrigt 
haft en tanke åt samhället och alla 
ärliga medborgare, som reagera mot 
det brottsliga. Det finnes alltjämt 
personer, som med all rätt anse att 
såväl medborgerliga förtjänster som 
lagbrott mot samhället eller den en
skilde äro företeelser som angå of
fentligheten. 

Om en tjuv eller missdådare dô
mes till fängelse eller straffarbete, 
bör allmänheten veta detta, inte för 
sensationens skull eller för att hän
delsen skulle ha något nyhetsvärde 
i och för sig, utan därför, att käns
lan för lag och ordning kräver det. 
När en person häktas däremot, för 
exempelvis en mindre stöld, bruka 
tidningarna eller, som förf. uttryc
ker sig, "notisjägaren" — som inom 
svensk press dock inte är liktydig 
med vad förf. synes tro, en figur, 
som säljer en felande medmänniskas 
namn för tre silverpenningar — an
gående namnets offentliggörande i 
regel taga hänsyn till dels om brot
tet är av sådan art att den brottslige 
kan tänkas bliva dömd villkorligt 
och dels om den häktade tidigare va
rit straffad för brott — vilket ju 
också inverkar på straffets utmätan
de. I förra fallet utsättes icke nam
net men väl i senare. Att i detta av
seende taga hänsyn till den brottsli
ges anförvanter låter sig naturligt
vis inte, göra, ty lagen är ju till för 
att efterlevas, och skulle rättegångs
saker vara bannlysta ur pressen, vo
re därmed inte endast det lagstridiga 
dolt, vilket icke är lagens mening, 
utan fantasien och de lösa ryktena 
skulle få fritt spelrum. Det finnes 
många svenska tidningsmän som 
kunna bekräfta detta. 

Antagandet, att en tjuvs eller an
nan brottslings framtid blivit förstörd 
genom att hans namn nämnts i ent 
tidningsnotis är även missvisande. 
Följer man rättegångsreferaten skall 
man ibland finna, att personer i an
förtrodd ställning, som kommit i delo 
med rättvisan för begången oärlig
het, redan tidigare ha kunnat vara 
straffade för liknande brott och så
ledes trots namnets bekantgörande 
kommit sig upp. 
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