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Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

För Sommaren! 

Vilka män väcKa 
Kvinnans beundran? 

Frågan av ovanstående lydelse i 
förra numret av Kvinnornas Tidning 

har icke förklingat ohörd. Redak

tionen har redan erhållit många be

vis på att spörsmålet är ett av dem, 
som grundligt och intresserat över

vägts av våra damer. Av utrymmes

skäl nödgas vi för denna gång be
gränsa oss till några av de kortare 

svaren. 
"Mitt manliga ideal?" skriver sig

naturen Magnhild. — "Det var i den 

första ungdomen en herre med pin-
cenez, av en viss kroppslängd, en viss 
vikt och en viss social ställning. Jag 

svärmade för lärda män. En herre 
med en bok försatte mig i drömmar, 

en herre med glasögon i svärmeri 

och en herre med en lärd titel i full

komlig dyrkan. 
Mitt ideal har med åren bytt ge

stalt. Jag hyser icke längre några 
fördomar mot obeväpnade ögon och 

frågar icke i första hand om en man 
är lärd. De egenskaper som numera 

fängsla mig äro av helt annan valör. 

För att en man skall göra något in

tryck på mig alls måste han vara 
ridderlig och älskvärd i sitt uppträ

dande och för att detta intryck skall 
kunna stegras ända till beundran bö

ra alla hans tankar och handlingar 
präglas av detta fina och älskvärda 

hjärtelag, som karaktäriserar en na-

turgod och kultiverad personlighet. 

Det är möjligt att andra egenskaper 
stå högre i kurs ute i den dagliga 

livskampen, men från kvinnlig syn

punkt värderas nog dessa högst och 

lämna de djupaste spåren i vårt 
hjärta." 

En världsligare uppfattning före

trädes av signaturen "Anna Lek". 

-1- "Nej, ingen mjäk!" utbrister hon. 

"Jag vill ha en redig man, som för

står att greja den praktiska sidan av 
resan genom livet för oss båda. Det 

skall vara kläm i honom och respekt 

med honom. Han får gärna slå nä
ven i bordet — men ieke vantarna." 

Bittert klagar signaturen "Dolo
res". — "Ni frågar vilka män som 
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Olycka är lycka, motgång är med
gång, när det leder oss närmare det 

stora målet däruppe. 
L. Dietrichson. 
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väcka kvinnans beundran. Finns det 

över huvud taget några sådana män 

i våra dagar? I så fall har jag al
drig varit lycklig nog att träffa på 

dem. De unga män jag känner ha 

endast tre intressen: fotboll, jazz och 
bilar. Ett undantag utgjorde en 

tjänsteman vid ett ämbetsverk. Hans 

enda passion var nämligen pängar. 

Han slog för mig i tro att jag var 
rik, men när han fick se min taxe

ringssedel drog han sig. — Tackar 

så mycket! Sådana män kan en 
kvinna undvara. Jag föredrar en

samheten utan beundran." 

En osignerad insändare skriver: 

"Eder ärade tidning- har givit oss 

kvinnor den friheten att öppet få ut
tala vad vi uppriktigt älska och be

undra hos mannen, och följer här ne

danstående mitt Ideal. 

Mannen med ett öppet, ärligt och 

sant karaktärsdrag, som visar i 

handling vad han vackert uttalar i 
ord. 

Energisk och driftig, djupsinnig 
och rättänkande och mångsidigt in

tresserad av livet, samt älskande go

da och ädla nöjen. 

Fast och beslutsam men genomdri

vande sin vilja med mildhet och ej 

med hårdhet. Han bör äga ett gott 

hjärta mot sina medmänniskor och 

gärna räcka en hjälpande hand om 

så fordras. Ej stor egoist eller för 

mycket fordrande av andra. Han 

bör mot kvinnor vara artig men ej 

fjäskig, ej smickra eller kurtisera. 

Alltså ingen don Juan. 

Visavi hans utseende skall han va

ra mer ful än vacker, dock vårdat 

yttre och god hållning. 

Sangviniskt temperament och ej 

koleriskt. 

Mannen skall vara man. Kvinnan 

beundrar det högsta manliga då det

ta är förenat med bildning och bele-

venhet." 

Andra synpunkter finnas. Sär

skilt vänta vi att signaturen "Ebons" 

svar, som inflyter i nästa nummer 
skall väcka livlig genklang hos mån

ga av våra mera ideellt intresserade 

läsarinnor. 

Kvinnoprydna
dernas historia. 

De kvinnliga 'toalettartiklarnes 

och prydnadernas historia erbjuder 

ett nog så stort intresse. 
De äldsta prydnadsföremål som 

kvinnorna smyckat sig med äro ör-

ringar och halsband. Romarinnorna 
buro ringar av pärlor eller gemmer 

och deras germanska systrar synas 

hava delat denna deras smak. Bland 

de prydnadsföremål som — i nionde 

seklet — en frankisk hertiginna, den 

heliga Hathumodis, vid ett tillfälle 

nekade att mottaga nämnes även ör-

ringar. 
Längre fram då huvudet betäck

tes med en slöja eller huva förlorade 

örringarne åtskilligt av sin betydel

se. Under det sextonde århundradet 

kommo de åter på modet och hava se

dan dess — om även med någon väx

ling —• alltjämt stått högt i gunst 

hos kvinnorna. Deras form har stän

digt skiftat, än hava de varit tunna 

och lätta, än massiva och tunga, än 

hava de varit släta, än rikt utsirade. 

Metallen har varit guld och silver, 

vari för att höja smyckets utseende 

och värde pärlor och ädelstenar in

fattats. 

Halsband brukades, såsom det vi

sas av gamla minnesmärken, av de 
egyptiska kvinnorna och voro vanli

gen sammansatta av brokiga glas
pärlor, stundom även av kaurimuss-

lor, elfenben eller små runda ädel

stenar. Dessa halsband lindades i 

otaliga varv omkring halsen, vilken 

helt och hållet betäcktes därav. I 

Grekland och Italien brukades där

emot pärlband eller av guldtråd vir

kade band som gingo blott en enda 

gång om halsen, men vid vilka så 

många smycken och amuletter häng

de så fästade. att de betäckte hela 

bröstet. Hos de germanska och skan

dinaviska folken brukades redan i 

äldsta tider massiva hals- och arm

ringar, någon gång även band av fär

gade glaiskulor, vilka senare otvivel-
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aktigt voro av utländsk tillverkning. 

Under medeltiden nyttjade i regel 

Europas adliga damer präktiga hals

kedjor, vilka då buros över den övri

ga dräkten. I Italien brukades in

om den förnäma världen utom den 

vanliga guldkedjan även granna ko-

rallhalsband. Vid Ludvig XIV:s 

hov uppträdde damerna med ett 

pärlband kring den obetäckta halsen 

eller över de likaledes obetäckta 

skuldrorna. Under Ludvig XV:s 

tid kommo gulduret och lorgnetten 

i allmänt bruk inom den högre klas

sen och de buros då fästade vid en 

guldkedja om halsen. 

Skärpet, vilket rätt länge, stickat 

med guld och pärlor som det var, ut

gjorde en verklig prydnad för den 

kvinnliga dräkten, utträngdes för en 

tid av snörlivet men återkom sedan 

och har, med ett och annat avbrott, 

bibehållit sig in i senaste tider. 

Ringar och armband, de senare i 

Norden kallade armringar, äro även

ledes uråldriga prydnader. De fun-

nos såväl hos romarne och grekerna 

som hos kelterna och omnämnas ofta 

i gamla skandinaviska sånger och 

sagor. Särdeles i Norden värdera-

derades de högt. Den vanliga belö

ningen för ett lyckat skaldekväde var 

att konungen, till vars ära det sjöngs, 

"drog av sin armring av guld, så 

röd" och skänkte den åt barden. 

Under medeltiden sedan männen 

för länge sedan upphört att bära 

armringar, bars denna prydnad fort

farande av kvinnorna. Den utträng

des emellertid under sextonde år

hundradet av handkrusen. Då kläd-

ningsärmarne mot slutet av sjutton
de seklet blevo kortare, kommo arm

banden åter i bruk. De förfärdiga

des i allmänhet av siden eller sam

met och pryddes med pärlor, ädelste

nar och medaljonger. I början av 

1800-talet försvunno armbanden, 

ehuru den kvinnliga högtidsdräkten 

då alldeles saknade ärmar, men åter-

kommo snart präktigare och dyrba

rare än någonsin, vanligen av guld 

eller silver samt hava bibehållit sig 

ända till våra dagar. 

Även solfjädern torde kunna räk

nas till de kvinnliga prydnadsföre

målen. De solfjädrar de förnäma 

romarinnorna använde bestodo av 

dyrbara strutsfjädrar eller målade 

och skulpterade elfenbensskivor med 

ett lika rikt och prydligt handtag. 

De förra voro under medeltiden de 

vanligaste. Men sedan slutet av 1800-

talet begagnade man ett nytt slags 

solfjädrar, som kunde utbredas o. 

sammaskjutas liksom de nu brukliga. 

Denna form blev snart den mest om

tyckta och på dylika solfjädrar slö

sades det finaste och utomordentliga

ste konstarbete. Själva ställningen 

var naturligtvis av elfenben eller trä, 

skuret i sirliga mönster och förgyllt 

eller målat, stundom även besatt med 

ädla stenar. För övrigt bestod sol

fjädern av siden eller papper med 

miniatyrmålningar i milda färger, 

ofta ägande ett verkligt konstvärde. 

Solf jädrarne hava nästan utan av

brott varit i bruk ända till vår tid. 

PATENTERADE 

VirKat och stickat 

är namnet på en av fru Elsa Brand-

stake från A.-B. Wahlström & Wid

strands förlag utgiven praktisk 

handbok i konsten att med en virk-

nål och ett par stickor hemförfärdiga 

diverse nyttiga och klädsamma plagg 

för garderoben, såsom schalar, capes, 

jumpers, sweaters, sportgarnityr, 

hattar, mössor m. m. Boken, som 

ger många trevliga uppslag och klar 

vägledning såväl i fråga om mate

rialet som i förfärdigandet av de 

olika plaggen bör bliva en god råd

givare att medföra till lantstället för 

våra sommarhandarbetande damer. 

Dess pris är endast 2 kr. 

I naturen äro vi alltid vid Guds 

hjärta. 
H. C. Andersen. 
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Ett ord som saknar gärning är 

som en sky utan regn och som en båge 

utan sträng. 
Oehlenschläger. 
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eviga fördömelsen, som predikas i 

kyrkan, vore knappt ett nog hårt 
straff för den, som gjort dig till vad 

du är. Nu är det för sent. Den 

smuts de hopat på dig, betäckt dig 

med, känner du icke ens mer. Men 

jag tål aldrig, att se den kvinna jag 

älskar rå och gemen." 
"Alltså älskar du mig ändå", ro

pade hon jublande. "Du älskar mig! 

Om du bara älskar mig, så är allt 

bra! Gräla på mig, gräla, gräla! 

Så länge du vill ! Och när du då har 

slutat, så kyss mig, Paul!,, 
"Aldrig mer! Du kan icke andas 

i den luft jag behöver omkring mig. 

Jag kan icke andas i din. Låt mig 

gå utan groll, Julia, såsom jag läm

nar dig utan groll." 
Först nu kom en stråle av oro i 

hennes ögon, en aning i hennes själ 

om allvaret i hans beslut. 
"Är det så?" sade hon mellan tän

derna. "Sabiner-Lotta har nog tiss-

lat om det. Men jag har inte velat 
tro det. Men nu ser jag, att det är 
sant. Med den där Lippertslynan 

med sin apfysionomi var du ute och 
sprang i går. Hennes fina friare har 
låtit henne sitta. Nu kan du vara 

god nog! Den där torra humlestö

ren har retat upp dig mot mig. Men 

hon ska' bara akta sig." Julia var 
nu i fullt raseri. "Jag ska' nog ge 

henne igen, den ". En störtsjö 

av skymford följde. 
"Tig!" befallde Paul utom sig. 

"Tig!" 
Då kastade sig Julia på knä. På 

knä släpade hon sig till honom. 

"Stöt inte bort mig, Paul! Av barm

härtighet, stöt mig inte bort! Vad 
kan hon ge dig den istappen, modell

dockan!? Hon har inte blod utan 

sågspån i ådrorna. Älska-, Paul, äl

ska kan hon inte. Så kan hon inte 

älska dig, som din arma förkastade 
Julia. Så kan ingen kvinna i värl

den älska dig. Jag kan ju ingenting 

annat. Men älska kan jag, älska dig! 

Förakta mig, Paul, om du vill, men 

gå inte från mig. Ack, Paul, stanna! 

Stanna hos mig!" 
En brinnande ångest bad och tigg

de i de vidöppna ögonen, stora tårar 

rullade, utan att en linie i det mar

morlika ansiktet skälvde. 
Hans hjärta krympte ihop, då han 

såg henne ligga på knä för honom i 

denna ödmjuka skönhet och vädjande 

gränslösa tillgivenhet. Men hans 

sunda naturs självbevarelsedrift ro

pade till honom: "Tänk på Ede! Vill 

du gå samma väg som han gått? Om 

du nu ger efter, så har du spelat bort 

ditt liv!" Då ryckte han upp sig 

med en fruktansvärd ansträngning. 

"Det går inte. Vi måste skiljas. 

I går! — det var sista droppen!" 

Hon sprang upp och stod framför 

honom. "Åh, du högmodige, hård

hjärtade narr!! Du kan ju försöka 
att riva dig lös från mig! Du kom

mer att försmäkta vid sidan av den 

där högfärdiga dygdeprinsessan, att 

längta efter en enda gnista av den 

kärlek, som du föraktat! Du kom

mer igen till mig. Du måste komma. 

Men — låt mig inte vänta för länge. 

För din skull har jag varit hygglig. 

Jag ville bli en bra människa. Gör 

mig inte dålig, Paul! Skulle du inte 

komma tillbaka, skulle du verkligen 

kunna förhärda ditt hjärta, och över

giva mig — för den andra — akta 

er! Både du och hon — akta er!" 

Hennes ögon brunno såsom tvänne 

eldflammor genom de sinande tårar

na. Ur hållning, blick och min fram

bröt en lidelse, för vilken han ryste. 

"Det är förbi!", ropade han, "för

bi för alltid. Släpp mig!" 

Och han ryckte sig lös från hennes 

klamrande händer och rusade ut. 

Redan samma dag, sade han upp 

sin bostad hos Pothoff, och på kväl

len flyttade han, utan att bry sig 

om, att han fick lov betala dubbel 

hyra, bara han slapp bo mitt emot 

Julia. Men han stannade i Rosenhof. 

Där var han hemma, och i små hus 

finnas alltid rum lediga. Och så fick 

han en ny lägenhet mitt emot Lip-

perts. 

Nästa söndag inbjöd han Lisa for

mellt till en längre utflykt. 

Hon såg honom frimodigt i ögo

nen. "Jag vet inte, om jag törs, herr 

Wieprandt. Det heter i de tio bu

den: Du skall icke stjäla. Jag har 

aldrig tänkt mig att det betyder en

dast pängar och pännningvärde, och 

jag vill inte gärna taga något, som 

tillhör en annan." 

"Ni tar ingenting från någon an

nan", svarade han allvarligt. "Mel

lan mig och Julia är det slut — för 

alltid." 

Då lyste det upp i hennes klara 

För ögon. "Det gläder mig, Paul. 

er skull." 
"Ja", sade han, "lätt var det inte. 

Hjälp mig nu att komma över det." 

Hon sträckte handen mot honom. 

"Tjänst och återtjänst som goda 

kamrater." 
I Rosenhof fick Paul nu höra 

mycket beröm. Tre vagnar gingo 

redan med "hans" dörrar. 

'Det är en heder för hela gården", 

försäkrade mor Lippert. 
Också baronen uttalade sin lyck

önskan till Paul. Lejongapsplantan, 

som hans lekande fantasi förknippa

de med den unge mannens öde, stod 

hög och rank och full av svällande 

knoppar. 
"Jag gläder mig över er fram

gång, herr Wieprandt, av hela mitt 

hjärta. Ni är på en god väg — i 

varje avseende. Vidare så framåt! 

Och alltid uppåt." Hans blick följde 

betydelsefullt Lisa Lippert, som just 

tagit avsked av Paul och försvann 

genom förstugudörren. Det är ock

så en, som strävar uppåt." 

Med sin gamle vän Deideles hade 

baronen redan förut talat om Pauls 

uppfinning. 

"Han reder sig, Deideles, vant» 

bara, den unge mannen går s"1 v 

fram — över stenar och hinder 

anfäktelser och frestelser, 

framåt går det. Det är en^ 

syn att se en sådan ung kra 

sig väg; vägen uppåt." , 
Deideles ryckte något skept 

axlarne. "Ja, vad betyder ^ 
"uppåt"? Ett klokt huvud, den 

Paul Wieprandt, men mgej ^ ^ 

huvud. En uppfinnare! 

nånsin sett, herr baron, at e . 

finnare blivit till något U^fgr-
världen? Jag säger : är de o 

nuft att sälja det man hitta F ̂  

grynvälling till sm dl
o

rekt°^nsten på 
han inte försökt att fa u 

affären för sig själv? QQg att 
"Kanske han inte var n 

själv utnyttja sin uppfinni ^ ,TeB 

"Min Moritz hade gJort. . ål:" 
om han hade måst svälta 1 ^ 

"Gåvorna falla olika, ^ 

"Jag beklagar mig i°ke 

del, herr baron. Jag e 

icke. Farligt trolltyg. 

gar!" 
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gJtTrrorn- Ettapropå  t i l l  den senas te  

bilolyckan. 

.»ildriï mera krig! 
,„nanför partierna eller utanför. Av 

Helen Fraser. 
Augusta Bagge 75 ar. 
it självständigt väsen eller ett bihang? 
Fadersglädje. Av Den fundersamma, 
juveler och bröd. Av Ellen Berner. 

Änkorna. 
Ja„e Addams sjuk. 
Till världens mödrar! 
Varför gråter han? 
Vilka män väcka kinnans beundran? 

Diskussion. 

Spisruramet. 

Svärmeri och giftermål. 
Lady Astors seger. 
Var försiktig med solbaden! 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Den gångna veckan har, ehuru 
utan synliga större utrikespolitiska 
händelser, antagligen varit kritisk 
nog. Den rymmer nämligen en hel 
md Jiö^viktiga meningsutbyten mel
lan England, Frankrike och Bel
gien i skadeståndsfrågan, förmed
lade av de resp. ländernas sändebud 
i de olika huvudstäderna. Dessa 
förhandlingar omgivas emellertid av 
den ogenomträngligaste sekretess, 
och allt vad inan i tidningarna läser 
om deras gång är endast antaganden 
utan egentligt värde. 

Sitt stora, om än skrämmande in
tresse har det å andra sidan att taga 
del av hur allvarlig de ledande en
gelska tidningarna anse den allmän
na situationen. Ett typiskt uttryck 
härför utgör en artikel av Garvin i 
"Observer". Förf. påpekar, att vi 
befinna oss i en period mera kritisk 
än vad man i allmänhet har en aning 
om. Låt oss, säger han, adresseran
de sig till sina landsmän, medan det 
ännu i den yttersta minuten är möj
lig att nå samförstånd, lämna pole
miken åsido och tala öppet om tra
gedien — ty det är ingenting mindre 
än detta — den engelsk-franska kri
sen. Det är en verklig tragedi, det 
är för att använda Hegels ord icke 
en konflikt mellan rätt och orätt 
utan mellan rätt och rätt — å ömse 
sidor är man övertygad om att stå 
På rättens grundval. M. Poincaré 
^ en fullständigt hederlig och full
ständigt oböjlig man. Detta är själ-
Va kärnpunkten i tragedien och vad 

gör ställningen nästan hopplös, 
an har mindre förståelse för Bri

tannien än någon som stått i spetsen 
J'r den tredje franska republiken 
S(" an ententen för något mer än tju-
Su ar sedan inaugurerades av Edvard 

• Han är obönhörligt övertygad 
att han företräder både rätten 
det sunda förnuftet. Allt i hans 

y^sende driver honom att fasthålla 
Tr i"1- ®^en åsikt, sin egen vilja, 
n Etiska istatsministrar (Lloyd 
hav1*#' ®onar Law och Baldwin) 
ç„m

a unnit det nästan omöjligt att 
v2Tbeta med honom. Han har 
till - ^}fra att låta ententen gå 
nin» 0°' ändra s^n appfatt-
soin ' m °incaré anser, att han 
hin °ed®rlig och oböjlig man icke 
W?t

ora några tillfredsställande ef-
vitala - med hänsyn till Englands 
att o-n pressen, finnes intet annat 

fr detta land än att åter
ta i111 ^ständiga utlandspoliti-
^nna gsfrihet och använda 
Vetaa ,.n fasta, målmed-
kandp §a sätt, som är utmär-
dition °r enSelsk karaktär och tra-

And 
det fgr p ^rungar understryka, att 
^ de eur ar en livsfråga att 
Dieu a ekonomiska proble-

yndsamt ordnade, om icke 

Helår Kr. 6: 
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-. 1/2 år Kr. 3: 50 l/4 år Kr. 2: —. 
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dess eget affärsliv skall tillfogas 
obotlig skada, och om det skall kun
na befria sig från den här på långt 
över miljonen arbetslösa, som bety
der en enorm skattebörda, och inom 
vilken en anda av förvildning, hat 
och upprorslust på ett för samhälls
freden hotande sätt höjer sitt huvud. 

I Tyskland förbereda de kommu
nistiska kamporganisationerna till 
söndagen den 29 juli demonstratio
ner över hela landet riktade mot 
fascismen, i vilken benämning man 
innesluter alla nationellt präglade 
organisationer. Dessa å sin sida 
uppmana till motdemonstrationer. 
Den tyska regeringen har förbjudit 
de påtänkta opinionsyttringarna och 
är beredd att ställa makt bakom or
det. 

Freden i Lausanne mellan Turkiet 
och ententen har undertecknats i 
Lausanne. Staden firade den märk
liga och glädjande tilldragelsen med 
stora högtidligheter. De franska 
och engelska tidningarna förklara, 
att freden innebär ett omätligt ne
derlag för deras länders diplomati, 
men anslå dock en rätt vänlig ton 
mot den turkiska fienden "som för
lorade kriget men segrade i freden." 

Bilterrorn. 
Ett apropå till den se

naste bilolyckan. 

Återigen har en stor och fruktans

värd bilolycka timat. Ett trettiotal 

dödade, skadade, lemlästade eller för 

livet själsligt fördärvade människor 
har blivit resultatet. Och återigen 

har det sedvanliga skådespelet upp

rullats av .sakkunnigas omedelbara 

anländande till olycksplatsen, under

sökning, teoretiska förklaringar och 

polisförhör. 
Vad som främst påkallar upp

märksamheten, icke blott i denna 

utan i alla likartade bilolyckors ef
terspel, är den ofruktbarhet vari dis

kussionen utmynnar. Orsakerna till 

detta kan möjligen vara att under

sökningarna riktas at fel hall, att 
tyngdpunkten av diskussionen för-

lägges på orätt plats. 
I fråga om den senaste olyckan 

har huvudvikten fästats vid den 

länge aktuella frågan om järnvägs

övergångarnas osäkerhet på grund av 

bristande vakthållning. Och hur dis

kussionen småningom svängt har det 

slutligen blivit järnvägsstyrelsen som 

får bära hundhuvudet för att en 

chaufför i fullt överskådlig terräng 

kör sin bil mot ett framrusande tåg. 
Låt oss ett ögonblick dröja vid den

na utläggning av saken! Låt oss 
förutsätta att järnvägsstyrelsen haft 

förutseende nog att placera grind-
vakt vid alla Sveriges mest trafike

rade järnvägsövergångar! A ad ga
ranterar att icke en bilolycka av 
samma omfång när som helst hade 

kunnat inträffa vid en mindre tra
fikerad järnvägsövergång, där ingen 

grindvakt ansetts av trängande be

hov påkallad? 
Felet ligger alltså synbarligen ^ic

ke i första hand här. Såväl vara 

järnvägar som våra spårvagnar ha i 
och med sina tydligt utstakade lin

jer ett indirekt skydd. Man vet pre
cis var de gå fram och behöver aldrig 

löpa risken av en kollision, om man 

blott iakttar nödig försiktighet 
Men det är just denna av alla an

dra trafikanter särskilt vid järnvägs

övergångar iakttagna försiktighet 

som alltmera lämnas åsido av våra 
bilister. Till detta måste finnas ett 

skäl. Man behöver icke söka länge 

innan man finner det. Såsom bil
trafiken över huvud utvecklar sig i 

Sverige hotar den icke allenast att 

bli en landsplåga för all annan tia-
fik, utan måste ovillkorligen draga 

en hel mängd olyckor i släptåg. 
Står man en stund i ett trafik

centrum och iakttar bilarnas fram
fart, förvånar man sig mindre över 

att olyckor inträffa, än att de på 
det hela taget ske så relativt sällan. 

Ty mottot över vår nutida trafik 

tyckes lyda: Bilen först och främst! 
Hur ofta får exempelvis icke en 

spårvagn med sin last av inemot 50 

personer göra nödstopp för en passa

gerarelös bil, som med otillåten has

tighet föres fram av en ouppmärk
sam chaufför. Och hur ofta uppe

hälles icke spårvagnen längre än nöd

vändigt vid hållplats emedan passa

gerarna icke kunna få fri passage 

att bestiga den för framrusande bi
lar. Oegentligheten i detta att en 

vagn om 50—70 personer skall kunna 
uppehållas av ett åkdon, som fram

för 1 eller på sin höjd 4 passagerare 

springer ovillkorligen skarpt i ögo
nen och bildar ett talande vittnes

börd om bilarnas obefogat stora fri-

och rättigheter. 
På landsbygden, där kontrollen 

upphör, gestalta sig förhållandena 

ännu värre. Våra landsbor kunna 

vittna om den skräck och fasa dessa 

utefter landsvägarna framvirvlande 

åkdon dagligen sprida omkring sig. 

I övrigt behöver man ej gå längre 
än landsvägen ut till våra villasam

hällen för att få otaliga bevis på det 

gränslösa förakt en stor del av vara 
bilister hysa för fotgängarnes intres
sen. Är landsvägen uppblött och 

pölig och dessutom så smal att den 

till fots promenerande ej kan und
komma, sätter bilen hänsynslöst med 

full fart förbi, nedstänkande de gå
ende från huvud till fot. I de räk

nade fall där en gentleman sitter vid 

ratten och genom saktad fart mar
kerar sin hänsyn mot den fottrafike-
rande, beröres sinnet så djupt av den 

ovanliga händelsen att en sadan bil 

aldrig glömmes. 
Det är denna dåliga, hänsynslösa, 

vårdslösa rekord- och gapaaranda, 

vilken i stort sett vilar över vår bil
trafik, som man först och främst 
bör taga med- i räkningen, när det 

gäller att utreda orsakerna till tima-
de bilolyckor. Det är denna yver-
borna anda, vilken icke ger rum för 
hänsynen, försiktigheten, ansvars
känslan vare sig mot de liv som till-

äventyrs finnas i bilen eller de om
kring densamma, som ovillkorligen 
måste utmana en mängd katastrofer 

av olika slag. Och det ser icke ut 
som om man från det allmännas sida 
ville göra något verkligt allvarligt 

ingripande för att stävja den. Tvärt
om! Vid de flesta olyckor är chauf

fören den oskyldige. Har en bil el
ler cyklist kolliderat, är det cyklis

ten som kört på bilen(!), kör en häst
skjuts och en bil ihop är det givetvis 
hästen som dirigerats mot den stac

kars bräckliga bilen. Blir ett barn 
överkört är det barnet som sprungit 

emot bilen — sällan tvärtom. O. s. v. 
Chauffören är i de flesta fall oskyl

dig till olyckan. 

"Aldrig mera krig!" 
Om världskriget i sina blodiga 

spår framfött något för framtiden 

gott och lyckobringande är det freds
idén. I den bottenlösa förnedring 

kriget medförde kunde mänsklighe
ten ej förbliva. Mot en ny sådan 

förnedring ville det med sina av de 
fruktansvärdaste erfarenheter öpp

nade ögon aldrig mera gå. Och 
fredstanken vaknade, utbredande sig 

över hela jorden och småningom sam
lande sig till en mäktig världsopi

nion: "Aldrig mera krig!" 
Det är under denna paroll värl

dens fredsorganisationer med deras 

flera tiotal miljoner anhängare och 
andra sammanslutningar, vilka skri
vit freden på sin fana, möta upp till 

stora fredsdemonstrationer den 28 
och 29 juli — dessa historiska ödes

dagar, då för 9 år tillbaka kriget 

utbröt och krigsförklaringarna följde 
slag i slag tills hela världen stod i 

brand. 
Svenska Freds- och Skiljedomsför

eningen har på grund härav hem
ställt till alla folkliga organisatio
ner i vår land, såsom frikyrkoför
samlingar, nykterhetsföreningar, 

fackföreningar, arbetarekommuner, 

kvinnoorganisationer och ungdoms

organisationer att söndagen den 29 
juli var på sin ort gå tillsammans 
med där verkande fredsorganisatio

ner i och för åstadkommande av 

kraftiga opinionsyttringar i här be

rörda syfte, samt att, om inga freds-
organisationer finnas på orten, själ

va anordna möten och demonstratio
ner med föredrag i fredsfrågan, var

vid en för ändamålet utarbetad, ge

mensam resolution antages. Vårt 
fredsälskande folks röst får ej sak
nas i denna internationella protest 

mot krigets fasor. Må den höjas 

fulltonig och klar för fred och folk

förbrödring. 
Såsom ett bidrag till de fredssträ

vanden, som i våra dagar behärska 

alla jordens folk och nationer, inför 
Kvinnornas Tidning i detta nummer 
ett från en varm och ivrig fredsvän 

insänt upprop till Världens mödrar, 
vars allvarliga maning sannolikt 

icke skall förklinga ohörd. På grund 
av uppropets längd ha vi måst pla

cera detsamma under strecket, från 
vilken plats följetongen alltså i det

ta nummer fått vika. Uppropet är 
skrivet av en vän till vår tidning i 

Amerika och färgas något därav, 

men riktar sig dock till världens alla 

mödrar. 

Innanför partierna eller utanför. 

Det fordras tydligen något allde

les oerhört i olycksväg, innan man 
skall få ögonen öppna för var det 

största felet ligger till de många och 
svåra bilolyckor, som nästan varje 

dag kräva nya människoliv. Att 
det icke så mycket beror på bristen 

av lämpliga anordningar från olika 
myndigheters sida till bilarnas skydd 
som fastmer på den hänsynslösa 

framfart, som isynnerhet utanför 
städerna präglar vår biltrafik, och 

mot vilken all annan trafik i sam
färdselkulturens intresse genom 
skarp och samfälld opinion måste 

söka skydda sig. 

Frågan om kvinnorna skola an
sluta sig till de redan befintliga 
manliga politiska partierna eller 

bilda ett särskilt kvinnoparti börjar 
bli aktuell i olika länder och torde, 
vad tiden lider, bli det även hos oss. 

Vad som väckt tanken på en se
paration är den kvinnliga motviljan 
mot de manliga partiernas stridsme

toder, deras kiv och käbbel samt de
ras obenägenhet att vid kommunala 

och politiska val släppa fram även 
kvinnliga kandidater och ge deras 
namn en sådan placering på röstsed

larna att deras val betryggas. 
Frågan var uppe på Romkonferen

sen men visade sig icke vara av sam
lande natur. I allmänhet syntes man 

luta åt åsikten, att kvinnorna böra 
ingå som medlemmar i de av män
nen bildade partiorganisationerna. 

Representanterna för de länder, där 
kvinnorna ännu sakna rösträtt, stre-
do dock tappert för särskilda politi

ska kvinnliga organisationer. 
För att ge våra läsarinnor till

fälle att väga skälen för och emot 
i denna fråga komma vi att återgiva 
en del densamma berörande, klar

läggande artiklar. Den första, av 
engelskt ursprung, följer här nedan. 

Innanför! 
Av Helen Fraser. 

Det är en sak, som jag önskade 

framhålla, innan jag dryftar frågan 
om fördelen av att kvinnorna sluta 

sig till partierna och taga en :så fram
stående del i deras organisation och 
maskineri som möjligt, och det är 

min djupa övertygelse, att det är lika 

viktigt, att kvinnorna ha sina egna 

"non-party"- eller "all-party"-orga-
nisationer och verka också genom 
dem. Jag skulle betrakta varje för

sök att göra slut på våra kvinnoför
eningar som allvarliga missgrepp. De 
tjäna ett bestämt, gagnande syfte, 

politiskt och mer än så enligt min 

åsikt. 
En strid, huruvida kvinnorna bö

ra ansluta sig till partierna eller ej, 

har något overkligt över sig, då vi 
betrakta de politiska förhållandena 
i vårt land och i den röstande värl

den i stort. 
Jag känner inget land, där kvin

norna handla separat i politiskt hän
seende, och jag känner endast till 
ett, där kvinnorna sätta upp kandi
dater till parlamentsvalen (under 

proportionell representation) för sig 

själva såsom kvinnogrupp. T. o. m. 
i detta fall är det som medlemmar 
av de redan befintliga partierna, som 

de uppställas och bliva accepterade. 
I varje annat fall, som jag känner 

till, där kvinnor rösta, och där parti
eller grupp system existera, finns det 
kvinnor i dessa. Helt naturligt och 

klokt i mitt tycke. 

Detta betyder ej, att jag anser vå
ra politiska former och betecknin
gar fullkomliga eller önskar dem 
evigt förblivande. Det är tvärtom 
en ständig tröst att påminnas om att 
de varken äro det ena eller det an
dra, och att vi kanske t. o. m. en gång 
skola komma ifrån denna osunda ac-
centuering av politikens oändliga 

vikt och betydelse, men nya idéer 

liksom utförandet av dem komma ej 
från kvinnorna allenast, lika litet 
som från männen. Ingenting kan 

uträttas utan bådas medverkan, och 
under tiden kunna vi gå tillbaka till 
det bestående och se, att denna strid 

står i samband med grundvalarna 
för det nuvarande styrelsesättet och 
allt vad som rör politiken inom det 

nationella, internationella, finansi
ella och lagstiftande området. 

Regeringen kan driva igenom en 
proposition endast om samförstånd 
rörande denna proposition uppnås in

om majoriteten av riksdagens leda
möter. Detta kan åstadkommas an

tingen därigenom att den nya pro
positionen står på det härskande par

tiets program eller genom överens
kommelse mellan grupper av de olika 

partierna efter valet. 
Medlemmar valda på individuella 

program kunna ingenting uträtta, 

förrän de tagit något steg, som ute
sluter dem från de oavhängigas ka

tegori. De skulle då behöva komma 
överens om ett gemensamt program 
för att kunna driva igenom någon 
motion. En sådan övernskommelse 

är i själva verket ett partiprogram. 

Vad jag här vill framhålla, är 
därför att kvinnor, som stode utan
för partierna och hade representanter 
i respektive parlament, skulle finna 

dessa representanter gagnlösa, ända 
tills de röstade med ett visst parti, 
utom i fråga om motioner, som ej 
äro partimotioner, och som män eller 

kvinnor kunna hjälpa oss att få ige
nom lika bra nu, som de någonsin 

kunnat. 

Vad jag för det andra ville påpe
ka, är, att de olika partigruppering

arna på ett åskådligt sätt framställa 
de motsatta tankarna och åsikterna. 
Dessa åsikter i nationella, finansi

ella, sociala och industriella frågor 
äro varken manliga, eller kvinnliga 
— de äro allmänmänskliga, och 
kvinnorna sluta sig till partierna 
liksom männen göra, emedan de hö

ra dit på grund av övertygelse och 
temperament. Ju mera helt, ju mera 

innerligt de sluta sig till dessa, ju 
större deras inflytande är, dess bätt
re för dem själva och för landet, och 

ju flere vidsynta och oegennyttiga 
kvinnor, som ingå i det parti, vars 

mest framträdande åsikter tilltala, 
dem, desto sannolikare är det, ej 

blott att vi skola få så många mer 
gagnerika reformer genomförda me

delst partierna utan också, att parti

väsendet skall bli sundare. 

Tanken att hålla de vidsynta kvin
norna utanför partierna synes mig 
vara en mycket missriktad politik. 
Partierna böra ej — och lyckligtvis 
göra de det ej — bestå av fanatiska 
partigängare allenast, och så länge 
som det finns människor, som av 
åtskilliga orsaker aldrig vilja intaga 
någon bestämd politisk ståndpunkt, 
så skola kvinnor i allmänhet, vilka 
äro intresserade av sitt lands politi

ska affärer, göra väl i att gå in i det 
parti de sympatisera med, öva infly

tande där och skänka det sitt under

stöd. 

Om kvinnorna skulle gå helt ut

om det politiska maskineriet, så bleve 

resultatet mycket otillfredsställande. 
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Det är illa nog, att de politiskt in
tresserade kvinnorna äro alldeles för 
fåtaliga, eller att de ej ha så mycket 
att .säga, som man kunde önska. 

Det logiska resultatet av att hålla 
kvinnorna utanför partierna blir ett 
kvinnoparti, och jag kan inte tänka, 
att någon kår skulle på allvar vilja 
rösta för något dylikt. Yi f. d. suff-
ragister ha kämpat för rösträtten, 
emedan vi tro, att män och kvinnor 
böra rösta och arbeta tillsammans 
på det politiska området och emedan 
vi äro motståndare till den tanken, 
att allt initiativtagande skulle vara 
förbehållet männen och endast repre
sentera deras synpunkter. 

Politiken och partierna äro all
mänmänskliga inrättningar, och vad 
vi behöva, är flere kvinnor, som med
verka för det allmännas bästa. 

(The Woman's Leader). 

I  VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HAHOELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

j 

STOCKHOLM 

Emottager  insät tn ingar  mot  högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr  brand-  och dyrkf r ia  förva-

r ingsfack.  

Förmedlar  köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner .  

G Ö T E B O R G  MALMÖ 

1 2  4 -  A V D E L N I N G S K O N T O R  

Emottager  mot  b i l l ig  avgi f t  (s .  k .  

öppen deposi t ion)  a l la  s lags 

värdehandl ingar .  Avkastn ing 

redovisas omedelbar t  t i l l  depo-

nenten.  

Emottager  t i l l  förvar ing i  kassavalv  

(s .  k .  s lu ten deposi t ion)  förseg

lade lådor ,  konvolut  o.  dy l .  

Kvinnlig överläkare 
och direktör. 

I norskt statsråd har i dagarne 
doktor Margrethe Gustava Folkestad 
utnämnts till överläkare och direk
tör vid Reknes tuberkulossanato
rium. 

D:r Folkestad är född 1884. 

Den exklusiva internationella bad-
societeten i Deauville, F rankrike, har 
chockerats av myndigheternas förbud 
mot en av de kvinnliga badgästerna 
planerad baddräktstävlan. Yid pris-
bedömningen skulle, enligt de upp
ställda reglerna, väsentligt avseende 
fästas vid de figurer baddräkterna 
omslöto. Höga vad hade ingåtts om 
vilken av de tävlande, som skulle vå
ga visa sig i den paradiskostymen 
mest liknande baddräkten. 

Betraktade som evighetsvarelser är 
det rätt kuriösa nöjen människorna 
hitta på och roas av. 

Under högläsning i en familj 
skulle föreläsaren för ett par unga 
åhörarinnor förklara betydelsen av 
ordet katastrof. 

— Katastrof, mina damer, yttrade 
han, det är slutet — eller om jag så 
må säga det sista —• det vill säga 
ändan av en sak. 

När han så efter slutad läsning 
steg upp, märkte en av småflickor
na att han nedkritats av stolen, varpå 
han suttit, och för att så fint som 
möjligt göra honom uppmärksam 
härpå utropade hon: 

— Magistern! Magistern har fått 
krita på katastrofen! 

Augusta Bagge 
75 år. 

När man i snart femtio år stått 
en kvinna nära i sorg, glädje och 
arbete och aldrig sett en enda liten 
skymt av själviskhet, så må väl den
na idealmänniska tillerkännas ett he
dersomnämnande i en tidning som 
kallar sig Kvinnornas. 

Augusta Bagges namn är känt och 
värderat av många, av f. d. kamrater 
inom telegrafverket, av en stor skara 
vänner och ej minst av de armaste 
och mest nödställda i vårt samhälle, 
vilka i henne hade en god tillflykt. 
Under ett 10-tal år var hon inspek-
tris för ett av- Myrornas barnhem 
och barnen där hade i henne alltid 
den moderliga vännen, som de tydde 
sig till när något var i olag för dem. 
När hjälp och tröst behövdes i sjuk
domens dagar ha många ögon lyst 
av glädje vid åsynen av det vänliga 
ansiktet vid sjukbädden och de upp
muntrande orden som så lätt flöto 
från hennes läppar. Även när en 
eller annan skyddsling gjort sig 
skyldig till en dumhet som måste 
repareras, gick vägen till "tant Au
gusta". En flicka, som händelsevis 
träffade en f. d. kamrat frän barn
hemmet, en gosse som varit litet vid
lyftig av sig, berättade att han redo
gjort för sitt liv för henne och slu
tat med orden: "Ja, hade inte Au
gusta Bagge varit den hon är, så ha
de det nog gått mig illa, i stället 
för att jag nu är en ordentlig pojke." 

Det vore mycket att skriva om Au
gusta Bagge, om hennes "påbrå" 
från det lilla öländska komminister
hemmet, där fadern, som dog ung, 
ännu är ihågkommen och älskad, 
varom den donation till hans minne 
församlingen stiftat bär vittnesbörd. 
Det var en stor barnskara som stod 
vid den unge prästens bår, men den 
hustru han lämnade arvet av de 
många barnens uppfostran var en 
ovanligt dugande kraft, som fick 
glädje och heder av dem alla. 

Det är i mångas namn jag i dag 
vill säga tack till Augusta Bagge, i 
gamla kamraters, i vänners och 
skydd slingars, och ett alldeles sär* 
skilt stort tack vill jag ge Din för
måga, byggd på humorns grund, att 
se på stötestenarna på livets väg, 
som om de vore sandkorn och på de 
stickande törnena, som om de vore 
knoppar som skulle ha blivit rosor. 

F rig ga Carlberg. 

Ett självständigt väsende 
eller ett bihang? 

De större kvinnoorganisationerna 
i vårt land hava för avsikt att hem
ställa hos de lagstiftande myndighe
terna om ändring av bestämmelserna 
rörande gift kvinnas medborgarrätt 
och nationalitet. 

Den nu gällande lagen stadgar: 
Svensk kvinna-, vilken gifter sig med 
den, som ej är svensk medborgare, 
förlorar genom äktenskapet svensk 
medborgarrätt. 

Alltså : 
Hon antar sin mans nationalitet 

och blir genom vigseln, hokus pokus, 
tyska, ryska, kinesiska eller något 
annat. 

Hon förlorar sin svenska medbor
garrätt, även om makarne bo i Sve
rige. 

Är svensk kvinna gift med en 
utomlands bosatt svensk man, och 
denne underlåter att inom vart tion
de års slut på i lagen föreskrivet 
sätt tillförsäkra sig den svenska 
medborgarrättens fortbestånd, förlo
rar han den. Hans hustru kan i 
sådant fall intet åtgöra för att be
vara sin svenska medborgarrätt utan 
förlorar den samtidigt. 

Svensk kvinna, som genom gifter
mål förlorat sin medborgarrätt i 
Sverige, återfår den icke om hon 
skiljes eller blir änka, utan fortsät
ter att vara tyska, ryska, kinesiska 
eller något annat, om hon icke vid
tar särskilda, rätt omständliga åt
gärder för att återupptagas till 
svensk medborgare. 

Hela denna lagstiftning vilar på 
den gamla uppfattningen, att den 
gifta kvinnan icke är ett självstän
digt väsende utan ett bihang till sin 
man. 

Frågan är aktuell också i andra 
länder. De amerikanska och belgi
ska kvinnorna hava redan tillerkänts 
rätten att, om de så önska, behålla 
sin egen nationalitet, när de gifta -sig 
med utlänningar. Reformens snara 
genomförande väntas även i England. 

Låt oss hoppas detsamma för Sve

rige ! 

Fadersglädje, 
Scenen : Badortens telefonstation. 
Tre damer vänta på ett samtal. 
Undertecknad bidar det närbeläg

na postkontorets öppnande. 
— Vad det är besvärligt att vara 

gift, säger med en suck ur hjärtats 
djup hon som beställt samtalet. Axel 
vill, att jag skall ringa honom varen
da dag för att tala om att allt står 
väl till. En timmes tortyr dagligen 
i den här glödheta ugnen! För all 
del, för all del, han kan ju ha rätt 
att begära det, men det är odrägligt 
att behöva vara tvungen att rätta sig 
efter en annans vilja. Nej, du, Erna 
har utvalt den bästa lotten. Tänk 
att vara sin egen! Att ha en stor 
affär! Att själv förtjäna sina pän-
gar! Att kunna göra precis vad man 
vill! Det är ju himmelriket! 

Hon som blivit prisad lycklig såg 
betänksam ut: — Säg inte det. Det 
har sina sidor att ha affär. Biträde
na begära löneförhöjning, konkur
renterna ta kunderna ifrån en, va
rorna bli omodärna och så är det för
luster och förfallna växlar och tusen 
andra ledsamheter. 

— Jag beklagar er båda! utbrast 
muntert den tredje i sällskapet, en 
ung elegant dam, strålande av hälsa 
och kraft. Jag hatar och avskyr 
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'JC.Ttrudßzscm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

En människa, som icke tänker 
självständigt, tänker över huvud ta
get icke. 

Många damer försöka att grunda 
en salong och det lyckas dem endast 
att öppna en restauration. 

Oscar Wilde. 

Det mest bejakande av allt är kär
leken. Så mycket vi älska, så myc
ket förnimma vi. Vad värmen är 
för naturen är kärleken för själen; 
den vidgar och den stärker på samma 
sätt. 

Emerson. 

[o fa tvättas 
fiastigtifjumi LUX tödder 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och gul« 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten; 
f å r  m a n  e t t  r i k l i g t  l ö d d e r ,  s o m  t v ä t t a r  u t a n  a t t  
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingen« 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux i  hett  vatten til l  ett  rikligt 

lödder, ti l lsätt  kallt  vatten til l  dess lösningen bliver l jum. Lägg 

'  P 'a88e ' . krama det upprepade gånger genom löddret.  Gnugga 
ej.  Skölj väl i  l jumt vatten. Vrid rj .  Vira in i  en ren hands 

duk och stryk med ett  varmt — icke hett  — järn. Kom ihåg — 

ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett  icke för varmt järn. 

mamma 

aäilB/ffiistads m&UfOïih. 

En stilfull 
men ändå billig damväska 
erhåller Ni alltid hos 

%fui Å Quirn 
V & KOKSGATAN 12 

^mmarenärh^ 
Färga Edra urblekt! 
draperier ocli 

HEMFÄRGER 

Marknadens hittills 
träffade och billigaste°0Ver. 
farg. Fraga Eder h 

lande eller tillskrf?"U 

A.-ß. NAD CO, G ÖTEBORG. 

Olika 

ôlomsîevacbefen 

allt id färdiga, i  smakfull t  utförande  

^Z/asa blomsterhandel 
S'°rgatan 31- Tel- 4314, 10365. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp. 
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 19ig 

arbete. Både att jobba i hushåll och 
allt annat arbete. Nej, man skall 
som jag ha en gammal snäll pappa, 
som visserligen gruffar och jämrar 
sig över de dåliga tiderna, när jag 
säger, att jag vill till badort, men 
som beskedligt ger med sig, när jag 
gått och surat en vecka. 

— Förlåt inblandningsn, sköt jag 
in, men det kostar mycket pängar 
att ligga på badort, att vara elegant 
ekiperad, att segla och roa sig, och 
pängar får man inte utan arbete. Men 
ni hatar och avskyr arbetet, nekar 
att påtaga er det och lägger det i 
stället på er gamla snälla pappa. Jag 
tror, att jag skall foga en ny länk 
till min aftonbön: Gode G-ud gör 
mig barnlös ! 

Den unga damen såg mig storögd, 
an, men hon tycktes inte leta efter 
ett vasst svar. Hon satt tyst. En 
lång stund. Så steg rodnaden i det 
vackra ansiktet, hon reste sig, böjde 
tyst på huvudet och gick. 

När jag återsåg henne, stod hon i 
en flock skrattande och skämtande 
ungdomar, men hon tycktes inte ha 
roligt. Hade nöjet fått en besk bi
smak? 

Ett par dar senare lämnade hon 
badorten. Var sejouren redan ute, 
eller reste hon hem för att icke öka 
arbetsbördan för sin gamla snälla 
pappa undrar 

Dert fundersamma. 

Smide aiia siag, Keramik, Väfnader 
Bese utställningen 
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LUX 
SUNLIGHT SAPTVAL /L.B, GOTEBORG 

Vi måste själva 
vinna friheten. 
"I sina föreläsningar över Gifford 

framhåller sir Henry Jones, att fast
än vi vanligen tala om människans 
frihet som något, vars existens antin
gen kan bejakas eller förnekas, vi i 
verkligheten själva måste vinna den
na frihet", säger en författare i 
Times. Vi äga frihet endast till en 
viss grad. Livets konst är att ut
veckla denna frihet till sin högsta 
fullkomlighet. 

Det mått av frihet,. som vi nå, be
ror på vår ställning till den högsta 
fråga, som existerar — vår ställning 
till Gud. För att .vinna friheten må
ste vi underkasta oss lydnaden och 
lära oss självförnekelse i så måtto, 
att den leder till större förmåga av 
självutveckling. Det ligger intet brott 
mot frihetens lag i att tjäna Gud och 
böja sig för Hans vilja. 

Friheten kan aldrig bli ett mål i 
och för sig. Den är blott det medel, 
genom vilket vi fatta livets mening. 

Och vad är då livets högsta me
ning? 

Den är, att vi skola sätta in alla 
våra krafter på att tjäna Gud och 
nästan. Endast härigenom kunna vi 
nå vår högsta utveckling som män
niskor och gå ut i världen och upp
offra oss för framåtskridandets sak 

Frihet är fritt tillfälle att kunna 
tjäna. Den sätter en människa i 
stånd att offra sig för sanning, he
der, rättfärdighet och brödraskap, så 
att hela samhället, förenat genom det 
ömsesidiga tjänandets band, må nju
ta i frihet av samfundslivets välsig
nelser utan att frukta för orättvisor 
eller strider mellan kämpande intres
sen. 

Emedan människan aldrig kan låta 
sig nöja endast med de sinnliga och 
förgängliga tingen, om de också kun
na tjäna de högsta syften, måste 
denna frihet ingjuta i henne den 
kraft som övervinner världen. Fri
heten skulle sakna sitt högsta värde, 
om den ej tvingade människan att 
med hela styrkan av sin personlig
het ge sig åt Honom, som är frihe

tens fullkomning. 
Människor, som erfarit denna fri

hetens välsignelse, tillbakavisa don 
falska föreställningen ,att vi blott 

äro Ödets lekbollar. Kärleken kan 

aldrig finna sig tillfreds med ett dy
likt betraktelsesätt. Vårt liv är äd
lare än så. Vi bli allt friare i d® 

mån vi kasta av passionens och egen 
nyttans fjättrar och ställa oss under 
Guds lydnad, som är själva friheten 

och som vill, att vi skola få 
Guds barns härliga frihet. 

Kvinnlig präst. 

North Bow kongregationella kyr

koförsamling i London har ka 
miss M. G. Collins till församlingen 

präst. 

Ungerske utrikesministern har 
spektingivande députa^ vat en re. 

inneslutande kvinnliga läkare, ^ 
da politici ur olika partier sain ^ 
presentanter för Ungerns kM^ ^ 
ganisationer, att göra sitt bö < 

att de kvinnliga studenterna ^ 

måtte kunna vinna tillträde i 
fakulteten vid medicinska 

tetet i Budapest. 
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K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

folkteatern.  
'"i—-

GärfupP lia Many°-

Succésrevyn 

fiUal>atern-
" w,j. •»» "• 

„ . .fora magakriget. 

D ,« «* «'•kl'12-2 

Bilj- a ' Tel. 7760. 

efter 6 e' — 

Blomsterhandel 
H.«»» 25 Göteborg 

** »'""Selon 11451 
T(le'on '^KOMMENDERAS 

Juveler och bröd. 
Av Ellen Ber ner. 

L, TA BANDETS: |VI s  
ioßSTAURANGER j 
! Slottsskogen vid stora dammen ; 
! Kungsgatan 41 

Î  R E K O M M E N D E R A S  :  
• SLOTTSSKOGEN j 
Î Konsert dagligen 5-7, 8—11 e. • 

I Dirigent: Siegfried Fournes. 

-Dar iuncfyat man^ 

6äst? 

]3jötngåtöst»tlan 
Slottsfogen. l:sfa fä. matsals< ocfj 
toôttorisetuerîng. Ctincf), TJuodag* 
o. Aftonkonsert. Best. pr tel. 19268. 

Hasfiåtfss£ TTlargareta 
|>ar%atan 2. J:sfa fil. mat* 
setoeting. frukost ,  £uncf) ,  
lïïiàôag m. m. Tel. 16958. 

Jtnpetläl j) Hamngatan 11. 
HTittför ftomfitjtftatt. 
telefon 70^2, 16872. 

Kestaurant Terrassen 
förstklassig ßonÖitoti ocfj 
(ttncflsettjetrtng. Tet. 19279. 

Ditå Bänôet 
Kungsgatan ^1. telefon 107 89. 

DoiïmetSîTIÎeetfts Tfiesafong. 
ftußost, £uncfi, .Smörgåsar. 

TRtôôagStëonsert )3sti. 

Jag såg en kvinna, på höjden av 
medelålderns skönhet. Hon var 
dotter av en republik, men det var 
med en drottnings behag och lugna 
värdighet hon bar sina juveler, sina 
stora blänkande ringar, sina gnist
rande smycken. Hennes mörka 
ögon lyste, hennes goda och vänliga 
leende strålade, när hon såg på sitt 
förstfödda barnbarn. Hon tog av 
sina platinumringar, den ena efter 
den andra, vände dem mot ljuset 
och visade gossen hur många färger 
där fanns i de vattenklara stenarna. 
Men när gossen icke kunde få ta 
ringarna och kasta dem i rummets 
alla hörn för att se'n krypa på ma
gen efter dem, förlorade han snart 
sitt intresse för de små tingestarna 
som voro bara gråa i skuggan. Han 
vände sin farmoder ryggen, sprang 
till sin leksakslåda och återkom tri
umferande med en trebent häst, som 
han sökte få att stå stadigt mitt 
framför henne. 

Yar och en av farmoderns ringar 
kunde ha köpt ett bekvämt hem, 
men den tvååriges uppmärksamhet 
voro de icke i stånd att köpa. Hen 
det hade nu heller icke ett bekvämt 
hus gjort — utan trebenta hästar. 

Jag kom till ett av krig och fien
ders hat utarmat land. I långa, 
långa rader stodo de fattigaste och 
väntade utanför soppköken. När 
jag vek om ett gathörn, stod jag med 
ens framför en klunga hungertärda, 
liksom slocknade barn. Icke ett rop, 
icke ett stoj hade förberett mig på 
närheten av en massa barn i skolål
dern. Lutade mot husväggen eller 
sammankrupna på marken, stirrade 
de slött framför sig. Ingen hade nå
got mathämtarekärl med sig; jag 
förstod de skulle få sitt mål, troli
gen dagens första, på platsen. 

Ljudet av ett lås som öppnas 
skjuter med ens igenom skaran och 
ger den liv. Ett par tunga svarta 
portar öppnas långsamt, ty de på
trängande barnen måste först ge 
plats för dem, och varje steg bakåt 
är dem innerligt motbjudande. De 
få alla komma in, de få alla precis 
detsamma, och det räcker till, men o! 
det ögonblick, då den varma soppan 
glider nedför strupen kan ej komma 
fort nog. Och se! i dag ligga bred
vid varje soppskål tvänne sma gul
bruna bröd. Två var, visserligen 
små, men två var. Ett att äta med 
detsamma och ett som kan tagas hem 
och gömmas till sängdags! Visser
ligen kunna båda de små bullarna 
mycket väl ätas med detsamma, 
större äro de icke, och många av 
barnen göra det också. Men o, för 
den lycka det är att kunna taga ett 

& 
Ö. Hamng. îl. I tr. 

TAPISSERI 
DETA 

IN1ABS 
Handarbeten och 

Material, 

med sig hem för dem som övervun
nit sin ögonblickliga aptit för båda! 

Jag, som smugit mig in efter bar
nen, hör hur en av de övervakande 
kvinnorna talar om för dem, att brö
den ha de att tacka en död för. En 
död som förordnat, att den allra 
enklast möjliga begravning skulle gi
vas henne, och skillnaden i pris mel
lan den och en som hennes medel 
kunde ha tillåtit, skulle användas 
till tvänne bröd åt vart och ett av 
distriktets hundratals .bespisnings
barn. Men barnen ha icke tid att 
tänka på någon död, de äro levande 
och mycket hungriga efter sin 28 
timmars fasta. I den mån som hun
gerplågan försvinner, börja deras 
ögon att stråla och lysa upp likt 
ljus som tändas här och där i ett 
mörkt landskap. Deras rörelser bli 
livligare. När de samlas till hem
gåendet, förekomma till och med 
små puffar och hopp. Men det un
derbaraste är ögonen. Från att ha 
varit döda, likt juveler i skugga, bli 
de glänsande av liv och glädje, de 
stråla ut ett tack för maten, starkt 
nog att genomtränga mullen ända 
ner till den döda välgörerskan. 

Jag följer dem betagen, när de, 
stojande igen som verkliga barn, 
strömma ut genom de vidöppna 
svarta portarna. Jag tänker på de 
båda små gulbruna bröden i sina 
långa rader. En liten mager flicka, 
som sprang förbi mig, höll ännu ett 
av dem i sin hand, tryckte det ömt 
mot sin kind, lät näsan få ännu en 
god doft och stoppade det så ner i 
en trasig ficköppning. Men hon 
släppte icke brödet, utan höll fort
farande handen omkring den dyra, 
kära skatten, så försiktigt gömd i 

den trasiga fickan. 

Åter står jag i ett främmande 
land. Det är långt borta i det svar
ta Afrika. Framför nedgången till 
en diamantgruva trängas en hop ar
betare, ivriga att komma ner i 
mörkret och börja dagens sökande 
efter de högt prisade stenarna. Dag 
och natt, i dubbla skiften, pågår 
det. Ty aldrig har världens efter
frågan på diamanter varit större än 
nu. Alla nya krigsrika köpa dia
manter åt sina kvinnor som nyligen 
skötte bakugnen själva. Nu har de
ras blickar vänts från de nygrädda-
de bröden till de hårda stenarnas 
glans. Dag och natt pågår sökar-
nes arbete i diamantgruvorna. Ti

den gör emellertid föga till saken, 
ty där är alltid lika svart. 

Från gruvans öppning vänder jag 
min väg utåt landet. I sol och gul
vit sand ligger det. Knappast ett 
grönt strå att se. Ett bleknat, hårt 
ökengräs rasslar som en skallerorm, 
när vinden kommer strykande ner 
från bergen. Däruppe finns vatten, 
klart och kallt på djup bergsgrund, 
men härnere förtvinar allt. Yar är 
armen som skulle leda det hit? Var 
är handen kring spaden som tar 
upp vattenfårans streck av välsignad 
fruktbarhet? N ere i den svärta gru
van, sökande juveler som ännu al
drig gnistrat i solens ljus? Men -^arje 
sten betalar bättre än femtio vatten
fåror — för tillfället. De gå, och 
arbetaren är lika fattig och bröd 
lika knappt, och så måste han böria 
söka igen, igen, djupt nere i jorden, 
där allt är dött. 

Under tiden bränner däruppe so
len ihjäl varje djärv grodd som vå 
gat stanna och prova den gula san
dens gästfrihet. 

Jag minns alla de andra sträckor 
av land jag sett, där femtio kakor 
bröd växa, men där femhundra, kun
de få rum. 

Jag minns även, hur oändligt 
mycket ljuvare och skönare de mät
tade barnens ögon strålade än den 
rika farmoderns stora juveler. 

När skola vi fördraga den levande 
glansen framför det döda återske
net? 

Ellen Berner. 

Marknadens 
affra jrämsfa 

ar o 

dgrensThé 
crXll!mär>k:a sig 
genom, sin sfvrka 

och u/sökt jinà arom 
samfqaranferas rena 

och ojörfafekade. 

en fir åkta is ara. ] 

barnen, tillförsäkrande dem arvsrätt 
även om ett mot dem fientligt testa
mente upprättats av den bortgång

ne maken-fadern. 

skaffningsbyrå står till tjänst för 
fattiga invandrare som på grund av 
sin obekantskap med det främmande 
landets språk och förhållanden hava 
svårt att slå sig fram på egen hand. 

Det är ett ädelt livsarbete Jane 

Addams kan se tillbaka på. 

Jane Addams sjuK. 

•• 

AnKorna. 
Man börjar så smått att lite var

stans tänka på änkornas ofta hårda 
ekonomiska lott. 

A.-B. 

Kungsgatan 45- Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

"Forbrugsforeningen for Embeds-
mœnd og Bestillingsmsend samt Lse-
ger" i Danmark har sålunda tillsatt 
en kommitté för behandling av en 
plan, som går ut på att en del av 
föreningens kapital användes för 
uppförande av en koloni med väl ut
styrda smålägenheter och i ea tillta
lande omgivning. Lägenheterna 
skulle uthyras för moderat pris till 
änkor efter föreningens medlemmar. 
Även "Danske Statsembedsmœnds 
Samraad" planerar uppförande av en 

dylik "änkestad". 

I England har man börjat undra, 
om icke giftermålsbalken behöver 
omses en smula, bl. a. med hänsyn 

till änkornas ställning. 

Nu gällande lag tillåter en äkta 
man att borttestamentera vartenda 
öre han äger t. ex. till sin älskarinna, 
och lämna änkan och barnen full

ständigt utblottade. 

För Skotland gälla andra bestäm
melser, vilka skydda hustrun och 

Miss Jane Addams från Chicago 
som f. n. befinner sig på besök i Ja
pan, har insjuknat i Tokio. De kon
sulterade japanska läkarna hava 
konstaterat kräfta och att en opera
tion omedelbart måste företagas. 

Jane Addams är en av den ameri
kanska kvinnorörelsens mest storsti
lade gestalter. Efter att hava delta
git i arbetet för den kvinnliga röst
rätten och mäktigt hava bidragit till 
dess genomförande har Jane Addams 
offrat sin kraft i fredsrörelsens 
tjänst som defi ledande inom "Kvin
nornas internationella liga för frihet 

och fred." 
Till hennes namn är också knutet 

det berömda settlementet "Hull 
House" i Chicago, grundlagt av hen
ne i ett av stadens fattigaste kvar
ter. Det är en självbärande institu
tion med uppgift att vara till nytta 
och gagn för stadsdelens befolkning. 
Utom föreläsningsrörelse bedrives, 
genom undervisning i alla tänkbara 
ämnen en omfattande upplysnings
verksamhet, varjämte en arbetsan-

Evié ungdom. 

En i London bosatt ryss, d:r Vo-
ronoff, som, enligt engelska tidnin
gar, utexperimenterat ett medel att 
göra åldrande herrar trettio år yng
re, har, enligt intervjuvis lämnade 
upplysningar, nu funnit ett körtel-
preparat, som kommer att visa sig 
lika välgörande för den kvinnliga 
världen. "Venus vid femtio år" sät
ter den hyggliga tidningen. "The 
Sunday Express" som rubrik över 
den stora nyheten. Körtelpreparatet 
erhålles från apor. Om några av 
dessa djurs egenskaper samtidigt 
kommer att överföras på de blivande 
patienterna förmäler icke historien. 

Som en lämplig reflektion till 
ovanstående torde kunna frågas vad 
den tyske filosofen Kant pa sin tid 
yttrade om en med konst asadkom-
men livsförlängning, nämligen att 
"den skulle leda därhän, att man en
dast nätt och jämt tåles bland de le
vande, ett tillstånd vilket icke kan 
anses såsom det angenämaste." 

GÖTEBORGS 
MORGON 
sPOSTa 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 

•EGNELL Cof* 

Läses överallt i västra Sverige 
FHtiot anlitat som annonsorgan 

Till 
fridens mödrar! 

Hw länge skolen I dröja att taga 
frätta plats? 

Ï(1 f]^ödJar, huru länee skolen I än-

döH^ra vuxna söner hava lidit och 
län» 'T*1 ^ ^aven varit tysta. Så 
4efölu ^arn, sågen I till, att 
tillåt T 1 me<^ varandra, men nu 

eil * att sönderslita varan-
ro de icke mera edra barn? Xn™ -,— uieiu, eura uaini 

I etlT ^rotining i Sitt rike, Styr
um j;.,8, "arn^amrar, och I styrden 
större Y1. \ emedan där fanns ingen 

När T än ecler" 
Bens if ra ^arn 'tvistade med gran-
strider ooW- 1 bilaSga deras 

va... . 11 iorma dem att hl;,™ n-r^n. Yäniier ' " lormå dem att bliva goda 
aeis ^ v^ssten att om gran-
för au ? 'j^kade edra barn i stället 
leva Så a "km, kunden I sjä 
flera fipri'aJ0 tryggare, detta ju 

Mödrar ,! J*?.® vandes till vänner. •"loarar un 
I tillåt ° ar' huru länge sko-
lt fl Jf edra Vllxila söner att gö-
!I1 I åmZ^ner ^ fiender? När 

ia 
ieö 1 ånt iieuuer: 

r maXr°Pa dem: Vi mä-
rtl älska ri V^r £rannes 

Sen I icke, att bakom varje kros
sad fiende ligger en krossad moder, 
er syster? , 

I tanken: Vi förmå intet, v än
den är vild och ond. Den är oss 
övermäktig. Vi kunna endast lida. 

Haven I då glömt: Där finns m-
gen större makt än kärlekens. 

Mödrar, där finns ingen större 
makt än eder. Ty det finnes ingen 
större kärlek än en moders. 

Veten I icke, o mödrar, att I haven 
makten, så snart I haven viljan där
till? Huru länge skolen I annu 
dröja? , ,, , 

Guldstjärnemödrar kallar man dem 
bland eder, vars söner multna under 
rader av otaliga små vita kors helt 
nära krigets åkrar. Resultatet av 
alla edra vakande nätter ligger dar. 
Edra uttröttade steg mellan sjuka 
barns bäddar ha stannat dar Var i 
än ären, huru länge I än orken med 
livet utan edra söners starka och 
skyddande hand, edra hjärtan och 
eta sorg«« tankar aro bnndna^ 
dessa enformiga radei av vc 
kors. I långa och ensamma natter 
blinka de gyllene stjärnorna over 
dem. Men dessa stjärnor varma icke 
edra hjärtan och stödja icke eder 
trötta arm. De väcka icke edra döda 

baMan har inbjudit er att gâ ^h tr^ 
sta andra mödrars stympad son« 
med chokladbitar och sma askar med 

cigarretter. Man har bildat ligor för 
eder, man hedrar eder, när man har 
tid därmed emellan förberedelser att 
skapa nya rader av vita kors och nya 
tusenden av guldstjärnemödrar med 
övergiven och kall ålderdom. 

Men när I ären ensamma i eder 
tysta kammare och tagen fram de 
små nötta och tårvätta plagg, som är 
allt som återstår eder efter en mo
ders gyllene tid; när I sömnlösa va
ken i natten, så vet jag vad I hören. 

Från alla de åt kriget offrades 
gravar kommer till er som en enda 
mäktig ton: Mor, du log bakom tå
rar, när vi drogo ut, ty det var ju att 
försvara friheten för alla. Även ef
ter vår sista strid viskade ditt blö
dande hjärta: Jag gav honom för fri
heten, för världens lycka. — Var 
är denna frihet, denna lycka som vi 
dogo för, o moder? A^arför fördes vi 
till döden och du till livslång sorg? 
Freden förfalskades, friheten förfal
skades; varför dogo vi, o moder? 

Världens bedrövade mödrar, I ha n 
blivit förda bakom ljuset, och där 
stån I än i dag! För vålds och orätts 
främjande tog man edra barns liv. 
Tistel och törnen har vuxit upp ur 
edra älskades alltför tidiga gravar, 
och deras klagande röst skall icke 
tystna, förrän I hört dem. 

Given deras offer en mening, ty 
ännu har den ingen! Låten dem ha 
dött för en välsignad sak och icke 

för detta kaos av hat och våld som 
nu regerar världen! O moder, vänd 
din sons död till leende lycka för de 
barn som skulle ha varit hans! Giv 
den en mening som även grannens 
barn prisa och förstå! 

Tag din plats, o moder för de ännu 
levande, tag din plats och töva icke! 
Du lever för de dinas lycka. Tvinga 
världen att göra detsamma, men 
misstag dig icke om medlen! Tag 
allt levande inom din synkrets! Lyft 
din slev ur grytan, när rösturnan 
kallar! Låt icke omsorgen om det 
lilla privathemmet hindra dig att 
sörja för vårt stora hem, jorden! Sköt 
det ena och underlåt icke det andra! 
En vanskött världsordning för den 
personliga lyckan till randen av en 
rykande krater o. håller henne svind
lande där. Sörj för ditt hem genom 
att sörja för ditt land! Sörj för ditt 
land genom att sörja för världens 
väl! 

En halv hjärna styr ingen 
kropp framgångsrikt. Men med 
mänsklighetens halva hjärna, den 
manliga, ha vi hittills sökt att hjälpa 
oss fram. Resultatet talar för för
sökets avskaffande. En hel hjärna 
höves oss nu bättre. Ej en fader alle
na gör barnets lycka — en moder 
vill där även till. 

Mänskligheten är ditt barn, o mo
der! Varför skola hennes viktigaste 
ärenden avgefras utan dig? Varför 

bestå icke alla lagstiftande försam
lingar och alla regeringar även av 
mödrar med insikt och stor kärlek? 
Hela moderns liv är ägnat de kom
mande släktledens lycka. Böra icke 
lagarna verka detsamma? De två 
höra ihop. 

Låten alla mödrar bestämma om 
krig eller fred! De betala priset. Ur 
sitt hjärta, ur sitt blod betala de 
priset för krigen. 

I oändliga räckor drivas kvinnor 
och barn ut från hem och land av 
krigets taggiga gissel. Med några 
linjer av bokstäver på ett papper 
skänka diplomaterna bort land, där 
släktled fredligt strävat i sin idoga 
kamp för ett hem. Den helgade 
plats, där ett barn fötts och växt upp, 
där dess hjärta hänger fast vid varje 
strå, varje sten, täckes av blodig 
aska. Uppryckta med alla rötter ur 
sina fäders jord, kastas miljoner av 
barn som vissnat ogräs ut att förgås. 
Av dignande mödrar bäras de in i 
flyktinglägrens helvete, där masken 
icke dör och plågan icke sover. Utan 
hem, utan band, utan framtid, ha de 
förjagade dött utan ens en buske att 
krypa in under. Du glömmer aldrig 
blicken ur en hemlös och hopplös 
moders ögon, om du en gang sett den. 

Vem äger marken utom den som 
älskat och brukat och vårdat den? 
Ha främmande män i en främmande 
stad långt borta rätt att schackra 

bort den heliga jord, där ens fäder 
dött ooh ens barn ha fötts, med gran-
nen lämnad i ro, även om han talar 
ett annat tungomål?. Vilken gudom
lig eller mänsklig rätt ha "under
handlare" fått att rita upp nya kar
tor efter dens diktamen som kan ryta 
hårdast och slå näven mest dundran
de i bordet? 

Land äro framför allt familjernas, 
barnens och mödrarnas land, hem
byggarnes land. Vem kastar dem 
som nötta skiljemynt upp i diplo
matkäbblets smutsiga vågskål, _ för 
att lika hastigt vräka dem ut igen? 
Till vem eller vad skola flyktingtå
gens förbannelser gå, där de draga de 
döende längs de bottenlösa vägarna? 
Är det till männen kring de finpo-
lerade och skinande underhandlings
borden? Eller är det till de _ miljo
ner sovande, som icke bry sig om, 
hur de ha det på andra sidan grän
sen? Till dessa mödrar som äro lug
na och väl till freds, så länge deras 
eget tak ännu icke blåst bort över 
deras huvuden, och så länge det ännu 
icke är deras barn som skrika ur rui
nerna? 

Mödrar, man visar oss till hemmet 
som vår rätta verkningsplats. Många 
säga även, att det bör vara vår enda. 
Men man sopar bort dessa hem från 
oss eller våra systrar så lättvindigt 
och obekymrat, om vad vi ha att sä
ga, som om aldrig en kvinnofot gått 



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

S K A N D I N A V I S K A  .  
K R E D I T A K T I E B O L A D E T  

GÖTEBORR - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

(Inf. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1.  Telefon 15500.  

Rådfrågning; Vard. 2—1h 3, övriga 
tider efter avtal. 

Det är illa nog, att de politiskt in
tresserade kvinnorna äro alldeles för 
fåtaliga, eller att de ej ha så mycket 
att .säga, som man kunde önska. 

Det logiska resultatet av att hålla 
kvinnorna utanför partierna blir ett 
kvinnoparti, och jag kan inte tänka, 
att någon kår skulle på allvar vilja 
rösta för något dylikt. Yi f. d. suff-
ragister ha kämpat för rösträtten, 
emedan vi tro, att män och kvinnor 
böra rösta och arbeta tillsammans 
på det politiska området och emedan 
vi äro motståndare till den tanken, 
att allt initiativtagande skulle vara 
förbehållet männen och endast repre
sentera deras synpunkter. 

Politiken och partierna äro all
mänmänskliga inrättningar, och vad 
vi behöva, är flere kvinnor, som med
verka för det allmännas bästa. 

(The Woman's Leader). 

I  VARJE 

SVENSKT HEM 

som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

läser  man 
n u m e r a  

GÖTEBORGS HAHOELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

j 

STOCKHOLM 

Emottager  insät tn ingar  mot  högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr  brand-  och dyrkf r ia  förva-

r ingsfack.  

Förmedlar  köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner .  

G Ö T E B O R G  MALMÖ 

1 2  4 -  A V D E L N I N G S K O N T O R  

Emottager  mot  b i l l ig  avgi f t  (s .  k .  

öppen deposi t ion)  a l la  s lags 

värdehandl ingar .  Avkastn ing 

redovisas omedelbar t  t i l l  depo-

nenten.  

Emottager  t i l l  förvar ing i  kassavalv  

(s .  k .  s lu ten deposi t ion)  förseg

lade lådor ,  konvolut  o.  dy l .  

Kvinnlig överläkare 
och direktör. 

I norskt statsråd har i dagarne 
doktor Margrethe Gustava Folkestad 
utnämnts till överläkare och direk
tör vid Reknes tuberkulossanato
rium. 

D:r Folkestad är född 1884. 

Den exklusiva internationella bad-
societeten i Deauville, F rankrike, har 
chockerats av myndigheternas förbud 
mot en av de kvinnliga badgästerna 
planerad baddräktstävlan. Yid pris-
bedömningen skulle, enligt de upp
ställda reglerna, väsentligt avseende 
fästas vid de figurer baddräkterna 
omslöto. Höga vad hade ingåtts om 
vilken av de tävlande, som skulle vå
ga visa sig i den paradiskostymen 
mest liknande baddräkten. 

Betraktade som evighetsvarelser är 
det rätt kuriösa nöjen människorna 
hitta på och roas av. 

Under högläsning i en familj 
skulle föreläsaren för ett par unga 
åhörarinnor förklara betydelsen av 
ordet katastrof. 

— Katastrof, mina damer, yttrade 
han, det är slutet — eller om jag så 
må säga det sista —• det vill säga 
ändan av en sak. 

När han så efter slutad läsning 
steg upp, märkte en av småflickor
na att han nedkritats av stolen, varpå 
han suttit, och för att så fint som 
möjligt göra honom uppmärksam 
härpå utropade hon: 

— Magistern! Magistern har fått 
krita på katastrofen! 

Augusta Bagge 
75 år. 

När man i snart femtio år stått 
en kvinna nära i sorg, glädje och 
arbete och aldrig sett en enda liten 
skymt av själviskhet, så må väl den
na idealmänniska tillerkännas ett he
dersomnämnande i en tidning som 
kallar sig Kvinnornas. 

Augusta Bagges namn är känt och 
värderat av många, av f. d. kamrater 
inom telegrafverket, av en stor skara 
vänner och ej minst av de armaste 
och mest nödställda i vårt samhälle, 
vilka i henne hade en god tillflykt. 
Under ett 10-tal år var hon inspek-
tris för ett av- Myrornas barnhem 
och barnen där hade i henne alltid 
den moderliga vännen, som de tydde 
sig till när något var i olag för dem. 
När hjälp och tröst behövdes i sjuk
domens dagar ha många ögon lyst 
av glädje vid åsynen av det vänliga 
ansiktet vid sjukbädden och de upp
muntrande orden som så lätt flöto 
från hennes läppar. Även när en 
eller annan skyddsling gjort sig 
skyldig till en dumhet som måste 
repareras, gick vägen till "tant Au
gusta". En flicka, som händelsevis 
träffade en f. d. kamrat frän barn
hemmet, en gosse som varit litet vid
lyftig av sig, berättade att han redo
gjort för sitt liv för henne och slu
tat med orden: "Ja, hade inte Au
gusta Bagge varit den hon är, så ha
de det nog gått mig illa, i stället 
för att jag nu är en ordentlig pojke." 

Det vore mycket att skriva om Au
gusta Bagge, om hennes "påbrå" 
från det lilla öländska komminister
hemmet, där fadern, som dog ung, 
ännu är ihågkommen och älskad, 
varom den donation till hans minne 
församlingen stiftat bär vittnesbörd. 
Det var en stor barnskara som stod 
vid den unge prästens bår, men den 
hustru han lämnade arvet av de 
många barnens uppfostran var en 
ovanligt dugande kraft, som fick 
glädje och heder av dem alla. 

Det är i mångas namn jag i dag 
vill säga tack till Augusta Bagge, i 
gamla kamraters, i vänners och 
skydd slingars, och ett alldeles sär* 
skilt stort tack vill jag ge Din för
måga, byggd på humorns grund, att 
se på stötestenarna på livets väg, 
som om de vore sandkorn och på de 
stickande törnena, som om de vore 
knoppar som skulle ha blivit rosor. 

F rig ga Carlberg. 

Ett självständigt väsende 
eller ett bihang? 

De större kvinnoorganisationerna 
i vårt land hava för avsikt att hem
ställa hos de lagstiftande myndighe
terna om ändring av bestämmelserna 
rörande gift kvinnas medborgarrätt 
och nationalitet. 

Den nu gällande lagen stadgar: 
Svensk kvinna-, vilken gifter sig med 
den, som ej är svensk medborgare, 
förlorar genom äktenskapet svensk 
medborgarrätt. 

Alltså : 
Hon antar sin mans nationalitet 

och blir genom vigseln, hokus pokus, 
tyska, ryska, kinesiska eller något 
annat. 

Hon förlorar sin svenska medbor
garrätt, även om makarne bo i Sve
rige. 

Är svensk kvinna gift med en 
utomlands bosatt svensk man, och 
denne underlåter att inom vart tion
de års slut på i lagen föreskrivet 
sätt tillförsäkra sig den svenska 
medborgarrättens fortbestånd, förlo
rar han den. Hans hustru kan i 
sådant fall intet åtgöra för att be
vara sin svenska medborgarrätt utan 
förlorar den samtidigt. 

Svensk kvinna, som genom gifter
mål förlorat sin medborgarrätt i 
Sverige, återfår den icke om hon 
skiljes eller blir änka, utan fortsät
ter att vara tyska, ryska, kinesiska 
eller något annat, om hon icke vid
tar särskilda, rätt omständliga åt
gärder för att återupptagas till 
svensk medborgare. 

Hela denna lagstiftning vilar på 
den gamla uppfattningen, att den 
gifta kvinnan icke är ett självstän
digt väsende utan ett bihang till sin 
man. 

Frågan är aktuell också i andra 
länder. De amerikanska och belgi
ska kvinnorna hava redan tillerkänts 
rätten att, om de så önska, behålla 
sin egen nationalitet, när de gifta -sig 
med utlänningar. Reformens snara 
genomförande väntas även i England. 

Låt oss hoppas detsamma för Sve

rige ! 

Fadersglädje, 
Scenen : Badortens telefonstation. 
Tre damer vänta på ett samtal. 
Undertecknad bidar det närbeläg

na postkontorets öppnande. 
— Vad det är besvärligt att vara 

gift, säger med en suck ur hjärtats 
djup hon som beställt samtalet. Axel 
vill, att jag skall ringa honom varen
da dag för att tala om att allt står 
väl till. En timmes tortyr dagligen 
i den här glödheta ugnen! För all 
del, för all del, han kan ju ha rätt 
att begära det, men det är odrägligt 
att behöva vara tvungen att rätta sig 
efter en annans vilja. Nej, du, Erna 
har utvalt den bästa lotten. Tänk 
att vara sin egen! Att ha en stor 
affär! Att själv förtjäna sina pän-
gar! Att kunna göra precis vad man 
vill! Det är ju himmelriket! 

Hon som blivit prisad lycklig såg 
betänksam ut: — Säg inte det. Det 
har sina sidor att ha affär. Biträde
na begära löneförhöjning, konkur
renterna ta kunderna ifrån en, va
rorna bli omodärna och så är det för
luster och förfallna växlar och tusen 
andra ledsamheter. 

— Jag beklagar er båda! utbrast 
muntert den tredje i sällskapet, en 
ung elegant dam, strålande av hälsa 
och kraft. Jag hatar och avskyr 
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i modern infattning fördelaktigast 

hos 

'JC.Ttrudßzscm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

En människa, som icke tänker 
självständigt, tänker över huvud ta
get icke. 

Många damer försöka att grunda 
en salong och det lyckas dem endast 
att öppna en restauration. 

Oscar Wilde. 

Det mest bejakande av allt är kär
leken. Så mycket vi älska, så myc
ket förnimma vi. Vad värmen är 
för naturen är kärleken för själen; 
den vidgar och den stärker på samma 
sätt. 

Emerson. 

[o fa tvättas 
fiastigtifjumi LUX tödder 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och gul« 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten; 
f å r  m a n  e t t  r i k l i g t  l ö d d e r ,  s o m  t v ä t t a r  u t a n  a t t  
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingen« 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux i  hett  vatten til l  ett  rikligt 

lödder, ti l lsätt  kallt  vatten til l  dess lösningen bliver l jum. Lägg 

'  P 'a88e ' . krama det upprepade gånger genom löddret.  Gnugga 
ej.  Skölj väl i  l jumt vatten. Vrid rj .  Vira in i  en ren hands 

duk och stryk med ett  varmt — icke hett  — järn. Kom ihåg — 

ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett  icke för varmt järn. 

mamma 

aäilB/ffiistads m&UfOïih. 

En stilfull 
men ändå billig damväska 
erhåller Ni alltid hos 

%fui Å Quirn 
V & KOKSGATAN 12 

^mmarenärh^ 
Färga Edra urblekt! 
draperier ocli 

HEMFÄRGER 

Marknadens hittills 
träffade och billigaste°0Ver. 
farg. Fraga Eder h 

lande eller tillskrf?"U 

A.-ß. NAD CO, G ÖTEBORG. 

Olika 

ôlomsîevacbefen 

allt id färdiga, i  smakfull t  utförande  

^Z/asa blomsterhandel 
S'°rgatan 31- Tel- 4314, 10365. 

Gustaf Byrmans Enka 
10 Korsgatan 10 

Göteborg 

Manufaktur-, Kapp. 
& Pälsvaruaffär. 

Presentkort. Tel. 19ig 

arbete. Både att jobba i hushåll och 
allt annat arbete. Nej, man skall 
som jag ha en gammal snäll pappa, 
som visserligen gruffar och jämrar 
sig över de dåliga tiderna, när jag 
säger, att jag vill till badort, men 
som beskedligt ger med sig, när jag 
gått och surat en vecka. 

— Förlåt inblandningsn, sköt jag 
in, men det kostar mycket pängar 
att ligga på badort, att vara elegant 
ekiperad, att segla och roa sig, och 
pängar får man inte utan arbete. Men 
ni hatar och avskyr arbetet, nekar 
att påtaga er det och lägger det i 
stället på er gamla snälla pappa. Jag 
tror, att jag skall foga en ny länk 
till min aftonbön: Gode G-ud gör 
mig barnlös ! 

Den unga damen såg mig storögd, 
an, men hon tycktes inte leta efter 
ett vasst svar. Hon satt tyst. En 
lång stund. Så steg rodnaden i det 
vackra ansiktet, hon reste sig, böjde 
tyst på huvudet och gick. 

När jag återsåg henne, stod hon i 
en flock skrattande och skämtande 
ungdomar, men hon tycktes inte ha 
roligt. Hade nöjet fått en besk bi
smak? 

Ett par dar senare lämnade hon 
badorten. Var sejouren redan ute, 
eller reste hon hem för att icke öka 
arbetsbördan för sin gamla snälla 
pappa undrar 

Dert fundersamma. 

Smide aiia siag, Keramik, Väfnader 
Bese utställningen 

SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 

LUX 
SUNLIGHT SAPTVAL /L.B, GOTEBORG 

Vi måste själva 
vinna friheten. 
"I sina föreläsningar över Gifford 

framhåller sir Henry Jones, att fast
än vi vanligen tala om människans 
frihet som något, vars existens antin
gen kan bejakas eller förnekas, vi i 
verkligheten själva måste vinna den
na frihet", säger en författare i 
Times. Vi äga frihet endast till en 
viss grad. Livets konst är att ut
veckla denna frihet till sin högsta 
fullkomlighet. 

Det mått av frihet,. som vi nå, be
ror på vår ställning till den högsta 
fråga, som existerar — vår ställning 
till Gud. För att .vinna friheten må
ste vi underkasta oss lydnaden och 
lära oss självförnekelse i så måtto, 
att den leder till större förmåga av 
självutveckling. Det ligger intet brott 
mot frihetens lag i att tjäna Gud och 
böja sig för Hans vilja. 

Friheten kan aldrig bli ett mål i 
och för sig. Den är blott det medel, 
genom vilket vi fatta livets mening. 

Och vad är då livets högsta me
ning? 

Den är, att vi skola sätta in alla 
våra krafter på att tjäna Gud och 
nästan. Endast härigenom kunna vi 
nå vår högsta utveckling som män
niskor och gå ut i världen och upp
offra oss för framåtskridandets sak 

Frihet är fritt tillfälle att kunna 
tjäna. Den sätter en människa i 
stånd att offra sig för sanning, he
der, rättfärdighet och brödraskap, så 
att hela samhället, förenat genom det 
ömsesidiga tjänandets band, må nju
ta i frihet av samfundslivets välsig
nelser utan att frukta för orättvisor 
eller strider mellan kämpande intres
sen. 

Emedan människan aldrig kan låta 
sig nöja endast med de sinnliga och 
förgängliga tingen, om de också kun
na tjäna de högsta syften, måste 
denna frihet ingjuta i henne den 
kraft som övervinner världen. Fri
heten skulle sakna sitt högsta värde, 
om den ej tvingade människan att 
med hela styrkan av sin personlig
het ge sig åt Honom, som är frihe

tens fullkomning. 
Människor, som erfarit denna fri

hetens välsignelse, tillbakavisa don 
falska föreställningen ,att vi blott 

äro Ödets lekbollar. Kärleken kan 

aldrig finna sig tillfreds med ett dy
likt betraktelsesätt. Vårt liv är äd
lare än så. Vi bli allt friare i d® 

mån vi kasta av passionens och egen 
nyttans fjättrar och ställa oss under 
Guds lydnad, som är själva friheten 

och som vill, att vi skola få 
Guds barns härliga frihet. 

Kvinnlig präst. 

North Bow kongregationella kyr

koförsamling i London har ka 
miss M. G. Collins till församlingen 

präst. 

Ungerske utrikesministern har 
spektingivande députa^ vat en re. 

inneslutande kvinnliga läkare, ^ 
da politici ur olika partier sain ^ 
presentanter för Ungerns kM^ ^ 
ganisationer, att göra sitt bö < 

att de kvinnliga studenterna ^ 

måtte kunna vinna tillträde i 
fakulteten vid medicinska 

tetet i Budapest. 
•••"" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B*11""" ,y y g 
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K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

folkteatern.  
'"i—-

GärfupP lia Many°-

Succésrevyn 

fiUal>atern-
" w,j. •»» "• 

„ . .fora magakriget. 

D ,« «* «'•kl'12-2 

Bilj- a ' Tel. 7760. 

efter 6 e' — 

Blomsterhandel 
H.«»» 25 Göteborg 

** »'""Selon 11451 
T(le'on '^KOMMENDERAS 

Juveler och bröd. 
Av Ellen Ber ner. 

L, TA BANDETS: |VI s  
ioßSTAURANGER j 
! Slottsskogen vid stora dammen ; 
! Kungsgatan 41 

Î  R E K O M M E N D E R A S  :  
• SLOTTSSKOGEN j 
Î Konsert dagligen 5-7, 8—11 e. • 

I Dirigent: Siegfried Fournes. 

-Dar iuncfyat man^ 

6äst? 

]3jötngåtöst»tlan 
Slottsfogen. l:sfa fä. matsals< ocfj 
toôttorisetuerîng. Ctincf), TJuodag* 
o. Aftonkonsert. Best. pr tel. 19268. 

Hasfiåtfss£ TTlargareta 
|>ar%atan 2. J:sfa fil. mat* 
setoeting. frukost ,  £uncf) ,  
lïïiàôag m. m. Tel. 16958. 

Jtnpetläl j) Hamngatan 11. 
HTittför ftomfitjtftatt. 
telefon 70^2, 16872. 

Kestaurant Terrassen 
förstklassig ßonÖitoti ocfj 
(ttncflsettjetrtng. Tet. 19279. 

Ditå Bänôet 
Kungsgatan ^1. telefon 107 89. 

DoiïmetSîTIÎeetfts Tfiesafong. 
ftußost, £uncfi, .Smörgåsar. 

TRtôôagStëonsert )3sti. 

Jag såg en kvinna, på höjden av 
medelålderns skönhet. Hon var 
dotter av en republik, men det var 
med en drottnings behag och lugna 
värdighet hon bar sina juveler, sina 
stora blänkande ringar, sina gnist
rande smycken. Hennes mörka 
ögon lyste, hennes goda och vänliga 
leende strålade, när hon såg på sitt 
förstfödda barnbarn. Hon tog av 
sina platinumringar, den ena efter 
den andra, vände dem mot ljuset 
och visade gossen hur många färger 
där fanns i de vattenklara stenarna. 
Men när gossen icke kunde få ta 
ringarna och kasta dem i rummets 
alla hörn för att se'n krypa på ma
gen efter dem, förlorade han snart 
sitt intresse för de små tingestarna 
som voro bara gråa i skuggan. Han 
vände sin farmoder ryggen, sprang 
till sin leksakslåda och återkom tri
umferande med en trebent häst, som 
han sökte få att stå stadigt mitt 
framför henne. 

Yar och en av farmoderns ringar 
kunde ha köpt ett bekvämt hem, 
men den tvååriges uppmärksamhet 
voro de icke i stånd att köpa. Hen 
det hade nu heller icke ett bekvämt 
hus gjort — utan trebenta hästar. 

Jag kom till ett av krig och fien
ders hat utarmat land. I långa, 
långa rader stodo de fattigaste och 
väntade utanför soppköken. När 
jag vek om ett gathörn, stod jag med 
ens framför en klunga hungertärda, 
liksom slocknade barn. Icke ett rop, 
icke ett stoj hade förberett mig på 
närheten av en massa barn i skolål
dern. Lutade mot husväggen eller 
sammankrupna på marken, stirrade 
de slött framför sig. Ingen hade nå
got mathämtarekärl med sig; jag 
förstod de skulle få sitt mål, troli
gen dagens första, på platsen. 

Ljudet av ett lås som öppnas 
skjuter med ens igenom skaran och 
ger den liv. Ett par tunga svarta 
portar öppnas långsamt, ty de på
trängande barnen måste först ge 
plats för dem, och varje steg bakåt 
är dem innerligt motbjudande. De 
få alla komma in, de få alla precis 
detsamma, och det räcker till, men o! 
det ögonblick, då den varma soppan 
glider nedför strupen kan ej komma 
fort nog. Och se! i dag ligga bred
vid varje soppskål tvänne sma gul
bruna bröd. Två var, visserligen 
små, men två var. Ett att äta med 
detsamma och ett som kan tagas hem 
och gömmas till sängdags! Visser
ligen kunna båda de små bullarna 
mycket väl ätas med detsamma, 
större äro de icke, och många av 
barnen göra det också. Men o, för 
den lycka det är att kunna taga ett 

& 
Ö. Hamng. îl. I tr. 

TAPISSERI 
DETA 

IN1ABS 
Handarbeten och 

Material, 

med sig hem för dem som övervun
nit sin ögonblickliga aptit för båda! 

Jag, som smugit mig in efter bar
nen, hör hur en av de övervakande 
kvinnorna talar om för dem, att brö
den ha de att tacka en död för. En 
död som förordnat, att den allra 
enklast möjliga begravning skulle gi
vas henne, och skillnaden i pris mel
lan den och en som hennes medel 
kunde ha tillåtit, skulle användas 
till tvänne bröd åt vart och ett av 
distriktets hundratals .bespisnings
barn. Men barnen ha icke tid att 
tänka på någon död, de äro levande 
och mycket hungriga efter sin 28 
timmars fasta. I den mån som hun
gerplågan försvinner, börja deras 
ögon att stråla och lysa upp likt 
ljus som tändas här och där i ett 
mörkt landskap. Deras rörelser bli 
livligare. När de samlas till hem
gåendet, förekomma till och med 
små puffar och hopp. Men det un
derbaraste är ögonen. Från att ha 
varit döda, likt juveler i skugga, bli 
de glänsande av liv och glädje, de 
stråla ut ett tack för maten, starkt 
nog att genomtränga mullen ända 
ner till den döda välgörerskan. 

Jag följer dem betagen, när de, 
stojande igen som verkliga barn, 
strömma ut genom de vidöppna 
svarta portarna. Jag tänker på de 
båda små gulbruna bröden i sina 
långa rader. En liten mager flicka, 
som sprang förbi mig, höll ännu ett 
av dem i sin hand, tryckte det ömt 
mot sin kind, lät näsan få ännu en 
god doft och stoppade det så ner i 
en trasig ficköppning. Men hon 
släppte icke brödet, utan höll fort
farande handen omkring den dyra, 
kära skatten, så försiktigt gömd i 

den trasiga fickan. 

Åter står jag i ett främmande 
land. Det är långt borta i det svar
ta Afrika. Framför nedgången till 
en diamantgruva trängas en hop ar
betare, ivriga att komma ner i 
mörkret och börja dagens sökande 
efter de högt prisade stenarna. Dag 
och natt, i dubbla skiften, pågår 
det. Ty aldrig har världens efter
frågan på diamanter varit större än 
nu. Alla nya krigsrika köpa dia
manter åt sina kvinnor som nyligen 
skötte bakugnen själva. Nu har de
ras blickar vänts från de nygrädda-
de bröden till de hårda stenarnas 
glans. Dag och natt pågår sökar-
nes arbete i diamantgruvorna. Ti

den gör emellertid föga till saken, 
ty där är alltid lika svart. 

Från gruvans öppning vänder jag 
min väg utåt landet. I sol och gul
vit sand ligger det. Knappast ett 
grönt strå att se. Ett bleknat, hårt 
ökengräs rasslar som en skallerorm, 
när vinden kommer strykande ner 
från bergen. Däruppe finns vatten, 
klart och kallt på djup bergsgrund, 
men härnere förtvinar allt. Yar är 
armen som skulle leda det hit? Var 
är handen kring spaden som tar 
upp vattenfårans streck av välsignad 
fruktbarhet? N ere i den svärta gru
van, sökande juveler som ännu al
drig gnistrat i solens ljus? Men -^arje 
sten betalar bättre än femtio vatten
fåror — för tillfället. De gå, och 
arbetaren är lika fattig och bröd 
lika knappt, och så måste han böria 
söka igen, igen, djupt nere i jorden, 
där allt är dött. 

Under tiden bränner däruppe so
len ihjäl varje djärv grodd som vå 
gat stanna och prova den gula san
dens gästfrihet. 

Jag minns alla de andra sträckor 
av land jag sett, där femtio kakor 
bröd växa, men där femhundra, kun
de få rum. 

Jag minns även, hur oändligt 
mycket ljuvare och skönare de mät
tade barnens ögon strålade än den 
rika farmoderns stora juveler. 

När skola vi fördraga den levande 
glansen framför det döda återske
net? 

Ellen Berner. 

Marknadens 
affra jrämsfa 

ar o 

dgrensThé 
crXll!mär>k:a sig 
genom, sin sfvrka 

och u/sökt jinà arom 
samfqaranferas rena 

och ojörfafekade. 

en fir åkta is ara. ] 

barnen, tillförsäkrande dem arvsrätt 
även om ett mot dem fientligt testa
mente upprättats av den bortgång

ne maken-fadern. 

skaffningsbyrå står till tjänst för 
fattiga invandrare som på grund av 
sin obekantskap med det främmande 
landets språk och förhållanden hava 
svårt att slå sig fram på egen hand. 

Det är ett ädelt livsarbete Jane 

Addams kan se tillbaka på. 

Jane Addams sjuK. 

•• 

AnKorna. 
Man börjar så smått att lite var

stans tänka på änkornas ofta hårda 
ekonomiska lott. 

A.-B. 

Kungsgatan 45- Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

"Forbrugsforeningen for Embeds-
mœnd og Bestillingsmsend samt Lse-
ger" i Danmark har sålunda tillsatt 
en kommitté för behandling av en 
plan, som går ut på att en del av 
föreningens kapital användes för 
uppförande av en koloni med väl ut
styrda smålägenheter och i ea tillta
lande omgivning. Lägenheterna 
skulle uthyras för moderat pris till 
änkor efter föreningens medlemmar. 
Även "Danske Statsembedsmœnds 
Samraad" planerar uppförande av en 

dylik "änkestad". 

I England har man börjat undra, 
om icke giftermålsbalken behöver 
omses en smula, bl. a. med hänsyn 

till änkornas ställning. 

Nu gällande lag tillåter en äkta 
man att borttestamentera vartenda 
öre han äger t. ex. till sin älskarinna, 
och lämna änkan och barnen full

ständigt utblottade. 

För Skotland gälla andra bestäm
melser, vilka skydda hustrun och 

Miss Jane Addams från Chicago 
som f. n. befinner sig på besök i Ja
pan, har insjuknat i Tokio. De kon
sulterade japanska läkarna hava 
konstaterat kräfta och att en opera
tion omedelbart måste företagas. 

Jane Addams är en av den ameri
kanska kvinnorörelsens mest storsti
lade gestalter. Efter att hava delta
git i arbetet för den kvinnliga röst
rätten och mäktigt hava bidragit till 
dess genomförande har Jane Addams 
offrat sin kraft i fredsrörelsens 
tjänst som defi ledande inom "Kvin
nornas internationella liga för frihet 

och fred." 
Till hennes namn är också knutet 

det berömda settlementet "Hull 
House" i Chicago, grundlagt av hen
ne i ett av stadens fattigaste kvar
ter. Det är en självbärande institu
tion med uppgift att vara till nytta 
och gagn för stadsdelens befolkning. 
Utom föreläsningsrörelse bedrives, 
genom undervisning i alla tänkbara 
ämnen en omfattande upplysnings
verksamhet, varjämte en arbetsan-

Evié ungdom. 

En i London bosatt ryss, d:r Vo-
ronoff, som, enligt engelska tidnin
gar, utexperimenterat ett medel att 
göra åldrande herrar trettio år yng
re, har, enligt intervjuvis lämnade 
upplysningar, nu funnit ett körtel-
preparat, som kommer att visa sig 
lika välgörande för den kvinnliga 
världen. "Venus vid femtio år" sät
ter den hyggliga tidningen. "The 
Sunday Express" som rubrik över 
den stora nyheten. Körtelpreparatet 
erhålles från apor. Om några av 
dessa djurs egenskaper samtidigt 
kommer att överföras på de blivande 
patienterna förmäler icke historien. 

Som en lämplig reflektion till 
ovanstående torde kunna frågas vad 
den tyske filosofen Kant pa sin tid 
yttrade om en med konst asadkom-
men livsförlängning, nämligen att 
"den skulle leda därhän, att man en
dast nätt och jämt tåles bland de le
vande, ett tillstånd vilket icke kan 
anses såsom det angenämaste." 

GÖTEBORGS 
MORGON 
sPOSTa 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas! 

använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 

•EGNELL Cof* 

Läses överallt i västra Sverige 
FHtiot anlitat som annonsorgan 

Till 
fridens mödrar! 

Hw länge skolen I dröja att taga 
frätta plats? 

Ï(1 f]^ödJar, huru länee skolen I än-

döH^ra vuxna söner hava lidit och 
län» 'T*1 ^ ^aven varit tysta. Så 
4efölu ^arn, sågen I till, att 
tillåt T 1 me<^ varandra, men nu 

eil * att sönderslita varan-
ro de icke mera edra barn? Xn™ -,— uieiu, eura uaini 

I etlT ^rotining i Sitt rike, Styr
um j;.,8, "arn^amrar, och I styrden 
större Y1. \ emedan där fanns ingen 

När T än ecler" 
Bens if ra ^arn 'tvistade med gran-
strider ooW- 1 bilaSga deras 

va... . 11 iorma dem att hl;,™ n-r^n. Yäniier ' " lormå dem att bliva goda 
aeis ^ v^ssten att om gran-
för au ? 'j^kade edra barn i stället 
leva Så a "km, kunden I sjä 
flera fipri'aJ0 tryggare, detta ju 

Mödrar ,! J*?.® vandes till vänner. •"loarar un 
I tillåt ° ar' huru länge sko-
lt fl Jf edra Vllxila söner att gö-
!I1 I åmZ^ner ^ fiender? När 

ia 
ieö 1 ånt iieuuer: 

r maXr°Pa dem: Vi mä-
rtl älska ri V^r £rannes 

Sen I icke, att bakom varje kros
sad fiende ligger en krossad moder, 
er syster? , 

I tanken: Vi förmå intet, v än
den är vild och ond. Den är oss 
övermäktig. Vi kunna endast lida. 

Haven I då glömt: Där finns m-
gen större makt än kärlekens. 

Mödrar, där finns ingen större 
makt än eder. Ty det finnes ingen 
större kärlek än en moders. 

Veten I icke, o mödrar, att I haven 
makten, så snart I haven viljan där
till? Huru länge skolen I annu 
dröja? , ,, , 

Guldstjärnemödrar kallar man dem 
bland eder, vars söner multna under 
rader av otaliga små vita kors helt 
nära krigets åkrar. Resultatet av 
alla edra vakande nätter ligger dar. 
Edra uttröttade steg mellan sjuka 
barns bäddar ha stannat dar Var i 
än ären, huru länge I än orken med 
livet utan edra söners starka och 
skyddande hand, edra hjärtan och 
eta sorg«« tankar aro bnndna^ 
dessa enformiga radei av vc 
kors. I långa och ensamma natter 
blinka de gyllene stjärnorna over 
dem. Men dessa stjärnor varma icke 
edra hjärtan och stödja icke eder 
trötta arm. De väcka icke edra döda 

baMan har inbjudit er att gâ ^h tr^ 
sta andra mödrars stympad son« 
med chokladbitar och sma askar med 

cigarretter. Man har bildat ligor för 
eder, man hedrar eder, när man har 
tid därmed emellan förberedelser att 
skapa nya rader av vita kors och nya 
tusenden av guldstjärnemödrar med 
övergiven och kall ålderdom. 

Men när I ären ensamma i eder 
tysta kammare och tagen fram de 
små nötta och tårvätta plagg, som är 
allt som återstår eder efter en mo
ders gyllene tid; när I sömnlösa va
ken i natten, så vet jag vad I hören. 

Från alla de åt kriget offrades 
gravar kommer till er som en enda 
mäktig ton: Mor, du log bakom tå
rar, när vi drogo ut, ty det var ju att 
försvara friheten för alla. Även ef
ter vår sista strid viskade ditt blö
dande hjärta: Jag gav honom för fri
heten, för världens lycka. — Var 
är denna frihet, denna lycka som vi 
dogo för, o moder? A^arför fördes vi 
till döden och du till livslång sorg? 
Freden förfalskades, friheten förfal
skades; varför dogo vi, o moder? 

Världens bedrövade mödrar, I ha n 
blivit förda bakom ljuset, och där 
stån I än i dag! För vålds och orätts 
främjande tog man edra barns liv. 
Tistel och törnen har vuxit upp ur 
edra älskades alltför tidiga gravar, 
och deras klagande röst skall icke 
tystna, förrän I hört dem. 

Given deras offer en mening, ty 
ännu har den ingen! Låten dem ha 
dött för en välsignad sak och icke 

för detta kaos av hat och våld som 
nu regerar världen! O moder, vänd 
din sons död till leende lycka för de 
barn som skulle ha varit hans! Giv 
den en mening som även grannens 
barn prisa och förstå! 

Tag din plats, o moder för de ännu 
levande, tag din plats och töva icke! 
Du lever för de dinas lycka. Tvinga 
världen att göra detsamma, men 
misstag dig icke om medlen! Tag 
allt levande inom din synkrets! Lyft 
din slev ur grytan, när rösturnan 
kallar! Låt icke omsorgen om det 
lilla privathemmet hindra dig att 
sörja för vårt stora hem, jorden! Sköt 
det ena och underlåt icke det andra! 
En vanskött världsordning för den 
personliga lyckan till randen av en 
rykande krater o. håller henne svind
lande där. Sörj för ditt hem genom 
att sörja för ditt land! Sörj för ditt 
land genom att sörja för världens 
väl! 

En halv hjärna styr ingen 
kropp framgångsrikt. Men med 
mänsklighetens halva hjärna, den 
manliga, ha vi hittills sökt att hjälpa 
oss fram. Resultatet talar för för
sökets avskaffande. En hel hjärna 
höves oss nu bättre. Ej en fader alle
na gör barnets lycka — en moder 
vill där även till. 

Mänskligheten är ditt barn, o mo
der! Varför skola hennes viktigaste 
ärenden avgefras utan dig? Varför 

bestå icke alla lagstiftande försam
lingar och alla regeringar även av 
mödrar med insikt och stor kärlek? 
Hela moderns liv är ägnat de kom
mande släktledens lycka. Böra icke 
lagarna verka detsamma? De två 
höra ihop. 

Låten alla mödrar bestämma om 
krig eller fred! De betala priset. Ur 
sitt hjärta, ur sitt blod betala de 
priset för krigen. 

I oändliga räckor drivas kvinnor 
och barn ut från hem och land av 
krigets taggiga gissel. Med några 
linjer av bokstäver på ett papper 
skänka diplomaterna bort land, där 
släktled fredligt strävat i sin idoga 
kamp för ett hem. Den helgade 
plats, där ett barn fötts och växt upp, 
där dess hjärta hänger fast vid varje 
strå, varje sten, täckes av blodig 
aska. Uppryckta med alla rötter ur 
sina fäders jord, kastas miljoner av 
barn som vissnat ogräs ut att förgås. 
Av dignande mödrar bäras de in i 
flyktinglägrens helvete, där masken 
icke dör och plågan icke sover. Utan 
hem, utan band, utan framtid, ha de 
förjagade dött utan ens en buske att 
krypa in under. Du glömmer aldrig 
blicken ur en hemlös och hopplös 
moders ögon, om du en gang sett den. 

Vem äger marken utom den som 
älskat och brukat och vårdat den? 
Ha främmande män i en främmande 
stad långt borta rätt att schackra 

bort den heliga jord, där ens fäder 
dött ooh ens barn ha fötts, med gran-
nen lämnad i ro, även om han talar 
ett annat tungomål?. Vilken gudom
lig eller mänsklig rätt ha "under
handlare" fått att rita upp nya kar
tor efter dens diktamen som kan ryta 
hårdast och slå näven mest dundran
de i bordet? 

Land äro framför allt familjernas, 
barnens och mödrarnas land, hem
byggarnes land. Vem kastar dem 
som nötta skiljemynt upp i diplo
matkäbblets smutsiga vågskål, _ för 
att lika hastigt vräka dem ut igen? 
Till vem eller vad skola flyktingtå
gens förbannelser gå, där de draga de 
döende längs de bottenlösa vägarna? 
Är det till männen kring de finpo-
lerade och skinande underhandlings
borden? Eller är det till de _ miljo
ner sovande, som icke bry sig om, 
hur de ha det på andra sidan grän
sen? Till dessa mödrar som äro lug
na och väl till freds, så länge deras 
eget tak ännu icke blåst bort över 
deras huvuden, och så länge det ännu 
icke är deras barn som skrika ur rui
nerna? 

Mödrar, man visar oss till hemmet 
som vår rätta verkningsplats. Många 
säga även, att det bör vara vår enda. 
Men man sopar bort dessa hem från 
oss eller våra systrar så lättvindigt 
och obekymrat, om vad vi ha att sä
ga, som om aldrig en kvinnofot gått 
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Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443 
Omsorgsfullt arbete, ur> Snabb leverans. 

Varför gråter han? 
Shelley monumentet i Oxford låter 

på ett kuriöst sätt tala om sig. 
Shelley uteslöts från universitetet 

i Oxford på grund av gudsförnekel-
se. Han blev emellertid sin tids stör
ste engelske skald, men innan uni
versitetet med anledning härav hann 
återtaga bannlysningsbullan, drunk
nade skalden, som just då stod på 
höjdpunkten av sitt rykte. 

Universitetet ville dock rehabilite
ra hans minne och reste honom för 
den skull ett monument i en särskilt 
uppförd byggnad. Monumentet vi
sar Shelley naken, uppkastad på Me-
delhavsstranden så som man en gång 
fann honom. 

Ett icke önskvärt understrykande 
av drunkningsmomentet uppstår där
av att luftens fuktighet avsätter sig 
som väta på den kalla marmorbilden 
och missfärgar den. Varannan må
nad underkastas bilden en grundlig 
tvagning och torkning, men vilar där 
snart lika våt igen. Särskilt har 
man fäst uppmärksamheten vid de 
tårar, söm droppa från skaldens 
ögon, och man frågar: "Varför grå
ter han?" 

Universitetets myndigheter ha nu 
beslutat insätta en värmeapparat i 
byggnaden för att torka luften och 
därmed hejda denna stenbildens tåre
ström, vilken på sina håll uppfattas 
som spökeri och som ett tecken på, 
att den omkomne diktaren begråter 
sin gudsförnekelse. Dessa misstänk
samma säga: Det finns gott om mar
morstatyer i Europas konstmuseer, 
varför avsätter sig icke luftens fuk
tighet även på dem? Varför gråta 
inte också de? 

En annan förklaring har försökts 
till lösning av Shelleymysteriet, näm
ligen att den odödliggjorde är miss
nöjd med monumentet eller ursinnig 
över att det universitet, som exklu-
derade honom i livstiden, nu, hyck
lande, vill hedra hans minne — där
för gråter han! 

En last är dyrare än att föda två 
barn. 

Benjamin Franklin. 
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För Sommaren! 
Stort urval av nyinkomna vackra, färg-äkta Sommartyg-er i 

Frotté, Musslin, Gabardln, Folard, Voile, Zefyr och 
Bomullstyg. GOSSKOSTYMTYGER, 

Lahmans Tricotunderkläder för Herrar och. Damer. Underkjolar, 
Strumpor, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, Allmogegardiner, 
Möbeltyger, Borddukar vackert urval, äkta färger. Linneduktyger, 
Handdukar, Sängtäcken, FiÄtar. Hvita Väfnader, bästa fabrikat. 

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Många män uppträda såsom ty
ranner mot sina underordnade, eme
dan de äro toffelhjältar hemma. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Vilka män väcka 
Kvinnans beundran? 

Av övriga influtna svar på denna 
fråga återgiva vi här nedan med 
någon sammandragning en del nya 
synpunkter på ett manligt ideal. 

Sålunda skriver signaturen "Ebon 
M.": 

Det manliga idealet är ett svä
vande begrepp. Vad vi beundra vid 
16 års ålder är ej samma ideal som 
vid 20 år fått vårt hjärta att klappa. 
Vi passera oavbrutet en rad av miss
räkningar och förvandlingar i vårt 
inre liv innan den bild småningom 
utkristalliseras som blir icke endast 
vårt manliga utan vårt mänskliga 
ideal. 

Den man som på mig gjort ett för
blivande intryck har varit en av dem 
vilkas liv äro en enda oavbruten ön
skan att nå det högsta. Själv tadel
fri i liv och seder, gudfruktig, rätt
rådig och med ideell strävan i alla 
livets förhållanden, äger han samti
digt sympati och förståelse inför alla 
människor, alla former av liv och 
tänkesätt, är glad, öm, ett barn med 
barn, en ledare bland de vuxne, som 
make ett mönster, som sina barns 
fostrare en föresyn, som medborgare 
en allmänt intresserad och kunnig 
människa. Hans själ är i ständig till
växt, öppen inför naturens skönhet, 
uppmärksam inför tillvarons stora 
problem. Han kan vörda, älska för
stå och förlåta allt, är aldrig småak
tig, aldrig tadlande, aldrig simpel, 
skvalleraktig eller skadeglad. Han 
har en andlig renlighetskänsla, som 
gör luften omkring ren, klar och hög. 

Till gestalten är han harmonisk 
och välbyggd —- ty det ligger en 
ofrånkomlig sanning i att en skön 
själ trivs i en skön kropp. Blicken 
speglar klar och uttrycksfull hans 
själ och har den utvecklade andens 
djupa perspektiv. Sitt arbete älskar 
han som en uppgift, varigenom han 
på en gång fyller existensens plikt 

och får ett tillfälle att på sitt sätt 
gagna andra människor. 

Om också ej helt och hållet felfri, 
är han så att säga ett huvud högre 
än sitt lägre jag så att han själv kan 
överskåda sina fel, straffa och söka 
att komma ifrån dem. 

I hemmet är han sin makas stöd, 
vän och kamrat, sina barns intresse
rade fostrare. Han är mån om att i 
hemmet och sin affär bevara goda 
sedvänjor och god patriarkalisk an
da. Högmod och fåfänga äro bann
lysta ur hans medvetande, men han 
är i stolt och ädel strävan ytterligt 
mån om sin egen och sin familjs för
kovran, heder och anseende. Sådan 
han är är han ett ideal av människa, 
en man med vilken en kvinna kan 
sublimera ungdomens passion till 
den ömhetsbetonade stora och stän
digt växande kärlek som småningom 
omfattar alla och allt. 

Spisrummet. 
Göteborgs stadsfullmäktige har 

anslagit 300,000 kr. för härbärge
rande av husvilla -den 1 okt., och 
drätselkammaren har med anledning 
därav beslutat att omedelbart igång
sätta arbetet med uppförandet av 
några nya upptagningsanstalter i 
huvudsaklig överensstämmelse med 
de förut uppförda, alltså innehål
lande s. k. spisrum,. 

Så lyder notisen i dagspressen och 
ni har antagligen läst den med en 
suck av glädje: "Gud ske lov, att 
man skaffar hem åt de husvilla!" 

Vad är ett spisrum? Det är en 
bostadslägenhet, bestående av ett en
da rum* försett med kokspis, d. v. s. 
ett kök, säger och skriver ett kök 
och ingenting annat! 

Ett spisrum kan vara tillräckligt 
för" en ensam människa, i nödfall 
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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. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 

för ett nygift par, men för en familj 

med barn? 
Många barnrika familjer bo i spis

rum, och ännu flera skola komma att 
göra det i de nya bostäder av detta 
slag, som skola byggas. 

Spisrummet är gemensam säng
kammare för föräldrar och halv
vuxna barn. Här ligger modern i 
barnsäng och föder i familjens åsyn 
sina barn. Här kokar mari, mat, äter 
och torkar man sura småbarnskläder. 
Här skall husfadern, när han uttröt
tad kommer hem från sitt arbete, 
vila, under det att småttingarna stoja 
och leka, här skall barnen läsa sina 
läxor, här ligger det febersjuka bar
net bredvid de ännu friska, här ja
gar den nyfödde med sitt skrik natt
sömnen från de vuxnes läger, här 
i detta myllrande liv kämpar den 
döende sin sista kamp, sover han sin 
sista sömn. 

Att det bygges spisrum är ingen
ting att tacka Gud för. Det vore att 
häda Hans namn. Ett spisrum är 
"slum", ett ställe där människorna 
vantrivas och leva under demoralise
rande förhållanden. En stad skall 
icke bygga slumkvarter. Den skall 
bygga människovärdiga bostäder. 
Det är ju inte fråga om medellösa 
personer, om välgörenhet och hyres-
fria lägenheter, utan om arbetarefa
miljer som förtjäna pängar och kun
na betala hyra för en ordentlig bo
stad. 

Stilett. 

Svärmeri och 
giftermål. 

4 

Vi tillåta oss återge ännu ett av de 
manliga svar, som den norska kvin
notidningen "Urd" fått på sin pris
fråga om det är någon skillnad mel
lan kvinnan man svärmar för och 
kvinnan man gifter sig med. Upp
slaget till frågan har hämtats från 
en artikel av Julie Gram i Kvinnor
nas Tidning. 

—• Naturligtvis, skriver "Förlovad 
ung man", är det skillnad. Redan 
däri ligger en skillnad, att man för
älskar sig ofrivilligt och gifter sig 
med eftertanke. Att förälska sig är 
en känslosak, en hjärtesak. Man går 
ju inte och frågar sig själv: Skall 
jag eller skall jag icke förälska mig 
i den här eller den där? Men dyker 
tanken på giftermål upp, då funde
rar man sannerligen. Man tar sitt 
förstånd till råds. I regel åtminsto
ne. Och förståndet uppställer krav. 
Ibland kanske så stora, att gifter
målet icke blir av och man sedan 
kommer till ånger. Men understun
dom händer nog, att förståndet får 
komma alltför litet till sin rätt och 
att man sedan känner ånger för den 
skull. 

sig trött inom dessa fyra väggar. 
Man nekar oss skyddsrätten för dessa 
hem som våra dagar och nätter ha 
byggt. Man disponerar fritt över 
dem utan att en enda kvinnas och 
moders namn behövs för att göra 
förstörelsedokumentet "lagligt". Man 
blåser bort från jordens yta våra 
hem och våra käras liv och lycka, så 
lätt som en fågels fällda fjädrar 
virvla bort för den plötsliga storm
ilen, kommen, man vet icke varifrån. 

Mödrar, o mödrar, när skolen I 
vakna och se, att det är edert eget tak 
som brinner? 

När, o när, skolen I sluta en 
skyddsvakt omkring alla mödrars 
heliga hem? 

På smutsiga bakgårdar växa allt
jämt barn upp. I strid och kiv för
rinna deras barndomsår. Grälande 
röster och fula tillmälen vanhelga 
alltjämt deras öron, liksom fula sy
ner deras unga ögon. Inga susande 
träd sjunga sina milda sånger över 
deras hemvrå. Ingen ren grönska 
gjuter renhet i deras unga men redan 
solkade själar. Inga blommor dofta 
och stråla där i ro för små fingrar 
som förlorat förstörelselustan, eme
dan uppehållelseglädjen är så myc
ket större och mäktigare. 

Mödrar, varför sen I icke till, att 
inga hem få byggas utan gröna går
dar, där barn kunna fostras i vörd-
nadsfull kärlek till allt levande, som 

gör livet verkligt skönt och alla brott 
verkligt fula och otilldragande? 

Varför hjälpen I så litet alla möj
ligheter för barns framtidslycka, de 
må vara edra eller er systers eller er 
grannes? Hem och barn äro ju dock 
vårt eget rike. Men vi styra det än
nu icke med full kraft och insikt. Må 
vi vakna, må vi vakna! 

Må vi icke låta krigen och hatet 
och våldslystnaden och den onda 
världsordningen födas och trivas re
dan i våra barnkamrar! Låt oss 
dräpa dem redan där, och de skola 
aldrig mer växa oss över huvudet! 

Mödrar, o mödrar, låtom oss för
ena oss kring och för allt det som 
vårt hjärta lever för, medan detta 
allt ännu är levande, och medan än
nu gröna träd kunna susa över lyck
liga hem! 

En moder. 

Det hjälper ej, att vi finna en lika 
bra eller bättre människa än vi själ
va, om hon ej harmonierar med oss. 

Emerson. 

Om jag skall åhöra en annans me
ning, måste denna vara positivt ut
tryckt. Problem har jag nog av in
om mig själv. 

Goethe. 

Lady Astors seger. 

Engelska underhuset har vid tred
je läsningen med 257 röster mot 10 
antagit den av lady Astor väckta mo
tionen om förbud mot att sälja be
rusande drycker till ungdomar under 
18 år. I fråga om öl, porter och 
cider, som drickes till måltider, gäl
ler dock 16 år som förbudsålder. I 
sitt arbete för reformen har lady 
Astor funnit stöd hos den katolska 
kyrkan, hos frikyrkoförsamlingarna, 
läkare- och lärareorganisationerna 
samt hos de kvinnliga sammanslut
ningarna, 

Alla tidningar, utan hänsyn till 
partifärg, gratulera såväl lady Astor 
som den engelska ungdomen till un
derhusets beslut. 

Lady Astor yttrar själv om saken: 
Att min motion antagits av under

huset med en så överväldigande ma
joritet är en triumf för allmänna me
ningen. Det bevisar, att ingen anser 
alkohol nyttigt för unga människor. 
•Tag har ofta haft tillfälle konstatera 
att hur gärna män oçh kvinnor än 

själva förtära spritdrycker, inga an-
svarskännande föräldrar önska, att 
deras barn skola dela denna deras 
smak." 

Var försiktig 
med solbaden! 
Trots de år från år i pressen upp

repade varningarna mot oförsiktighet 
vid sommarens första solbad tycks 
man i allmänhet ej skänka nödigt be
aktande åt de givna råden. I och 
med den första heta sommarsolen up
penbarar sig osvikligen även ett stort 
antal människor med uppbrända, av 
blåsor, svullnader och eksem van
ställda ansikten. Man kan stundom 
se hela spårvagnslaster av söndags-
firare, vilka röda som kräftor i an
siktet återvända från sin, som de an
se, grundligt och väl utbrukade fri
luftsdag. 

Det är emllertid ett stort misstag 
att tro att man utan men på detta 
sätt kan så att säga sluka solen i en 

Skånska Wienerbageriet 
Emy Thorin. 

ERIK DAHLBEROSQATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

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

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. 

Kraven kunna vara olika, För 
det första: den kvinna man skall 
gifta sig med bör ifråga om intelli
gens vara något så när jämställd med 
en själv. Man kan mycket väl för
älska sig i ett vackert ansikte, dröm
ma om ett förtjusande hår. Men 
gifta sig med rätt och slätt en leka
men — nej! Vin je har rätt: 

"Det er ein gamall skikk og sed 
aa rose fagre fot og haand. 
Men den som du skal liva med 
maa attaat hava noko aand." 
Detta är det första och största 

kravet. 
Därnäst kräver man, att den kvin

na man gifter sig med, skall stå mo
raliskt högt, ha en ren själ och ett 
gott hjärta, Är det många män, 
som ställa det kravet på de kvinnor 
de leka och flirta med? Ahnej, ty
värr! Skam att säga, ofta raka mot
satsen ! 

För det tredje har man ju också 
krav på hennes utseende. Hon må
ste vara vacker. 

Summa summarum: Att svärma 
och flirta är ett spännande spel, en 
nöjsam lek. Det är ett klappande 
hjärtas och ett brusande blods priva
ta affär. Men att gifta sig är en 
viljesak, en förståndets angelägen
het. Det är allvar. Däri ligger 
skillnaden mellan svärmeri och äk
tenskap. Däri ligger också skillna
den mellan kvinnan man svärmar 
för och kvinnan man gifter sig med." 

Fru Larson stryker en hård smör
gås till Pelle. 

Denne, som med sorg ser hur 
smörlagret jämnas ut allt tunnare, 
ger till ett nödrop: 

— Men mamma, skrapa inte så 
hårt ! ! Det hörs ner till Andersons ! ! ! 

A N G B A G E R !  A . B .  

R O S  E N  L U N D S  
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A; Éllwéti 
Kött- och Fis,., Kött- och Pläd, . 
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Utför: Maskinskrivning av 

Revisioner, siffergranskningar na
tioner översättningar. aeklara-

Mängårig praktik och kvalif.v ,  
betskraft garantera ett fullg-ött'® K AR" 

Ooda referenser. Moderata 

BREVLÅDA. 
Mitt ideal, Bliv inte ledsen, me 

ett ideal med sådana extrao^r" 
fullkomligheter finnes ej. 

Filmvän. Vi ha nöjt oss 

vi få veta och se på den vita duken 
Har Ni över huvud någon nytta av 
att få' frågan besvarad? 

Olof 46. Det finns många, många 

flera sparvar i den tranedansen 
Hjältemodet skänkes dock vederbör." 
lig respekt. 

V era 22. Ack nej ! Vi le inte alls. 
Vi förstå er tvärtom mycket väl och 
önska varmt framgång på den före-
slagna vägen. 

Fru E. B. Hjärtligt tack. 
Estella. Vi få övertänka sake» 

än en gång. 

Friluftsbadare. Enligt vad vi gjort 
oss underrättade om lära förhållan
dena på senaste tiden vara betydligt 
förbättrade, vadan vi få hoppas att 
uppträden av denna extraordinära 
art icke vidare må förekomma. En 
kvinnlig ordningsman på den kvinn
liga badplatsen vore dock ur flera, 
synpunkter önskvärd. 
- Box 27. Nej tack, inga humbugs-
annonser. Vi känna redan till er 
skamligt stympade upplaga av det 
litterära mästerverket. 
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enda munsbit. Oavsett den fysiska 
utmattning, den obehagliga känsla 
av olust och yrsel som bliva följden, 
innebär detta uppbrännande av hu
den ett påskyndande av dess i all 
synnerhet för damerna allt annnat än 
önskvärda förtorkande. 

Man räknar i sitt friluftsbegär ic
ke med dessa följder. Det är så för
klarligt. Efter den långa arbetsvec
kan äntligen en dag i Guds fria na
tur! Man vill njuta den utan för
behåll. Man vill låta luften speia 
fritt omkring sig och taga av solen 
så mycket man kan få. Den värmer 
så skönt när man efter badet ligger 
utsträckt på den heta klipphällen. 
Och luften svalkar samtidigt så för
rädiskt svalt, att man icke känner, 
när gränsen överskrides. 

Men ett par timmar efter det man 
kommit i kläderna, börjar ansikte 
och kropp att glöda, hetta och stic
ka, vattenblåsor slå upp, och en olid
lig smärta vidtager. Blir soleksemet 
i ansiktet tillräckligt kraftigt kan 
en ursprungligen vacker hy förlora 
sin vita friskhet för all tid. Ett 
säkert sätt att småningom fördärva 
hyn är även att sommar efter som

mar solsteka ansiktet under idehg 

vattenbegjutning. 
Den vackra friska jämnt röclbiuna 

färgen förvärvas ej på detta sä 
Den kommer av ett regelbundet, ror 

ligt vistande i fria luften • aV e 

förnuftigt solbadande, varunder man 

först efter hand utsätter kroppen 

solens inflytande. _ J 
En alldeles särskilt allvarlig vaj 

ning måste riktas mot oforsi^1?^ 
ten att naken insomna i solen e ^ 
ett bad. Hjärna och ryggmärg W* 

na därav taga obotlig skada, 

kan partiellt förlamas - ja' , 
sömn kan, såsom ett färskt exe 
givit vid handen, bokstavligen 

den sista. . 1 
Alltså: försiktighet med sol a • 

Solen är en mäktig herre. 
liv, men kan även förgöra. 

GYNNA VÅRA , 
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INNEHALL. 
, „dskrSnika i sammandrag. 

1 iernationella kvinnofören.ngar. 
°m ' Ann Margret Holmgren. 

hög amerikansk 

Av 
-Barselstue" 
s;„Sk bondflicka 
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Av Jaqueline. 
kvinna är nöjd med. 

Den uppriktig8" 
^vinnas rätt til. prästerl.g t,anst. 

Quelqu'une. 

Vid Rehn. 
försöken 
Notiser frai 
I Rosenhof. 

Av 

Av 

Av Elsa Koch. 
att lösa tjänarinnefrägan. 

från kvinnovärlden-
Av Luise Westkirch. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

De franska och belgiska regering
arne hava lämnat separata svar till 
England pa dess not i tyska ska
deståndsfrågan. När detta skrives, 
är det ännu icke känt i vad riktning 

.svaren gå. Man tror sig emellertid 
veta, att Frankrike icke är villigt 
att visa moderation i någon väsent
lig punkt, och att det orubbligt fast-
låller vid Ruhrockupationen. Det 
belgiska svaret lär vara avfattat nå
got mera tillmötesgående, icke helt 
avvisande tanken på en opartisk un
dersökning av Tysklands finansiella 
ställning. Noten anses «om en bryg
ga till fortsatta förhandlingar, men 
den engelska pressen frågar, om 
denna utsikt har något verkligt vär-
demed hänsyn till den överhängan
de faran av ett tyskt ekonomiskt 
sammanstörtande. Skall olyckan 
tunna förebyggas, måste positiva 
räddningsåtgärder ofördröjligen vid
tagas och icke uppskjutas till den 
wissa tdpunkt, då de med anled-
Mng av det belgiska svaret eventu
al' upptagna underhandlingarna 
®»jligen kunna hava givit ett resul
tat 

Den engelska pressen döljer icke, 
Tysklands och därmed Europas 

räddning ligger i Ruhrockupatio-

1®s upphävande. Men å andra si-
er döt i öppen dag att Frank-

är beslutet, vilket Tysklands 
ach Euri '°pas öde än må bli, att be-
a a Ruhr och under rättens täck-
a®tel såsom pant för det tyska ska-

andet, som icke kan betalas. 

Jkall England tillåta det? Skall 
. Vaga att korsa Frankrikes Ruhr-

detr ^all det äga kraft att göra 

Hn enfe^S^a Aningarna lämna be
at loj ? n°^ ®törre utrymme 

jfa 
e mibtära artiklar. 

an erkänner öppet att Englands 

Spanien om deras intressen i 
Marocko lät man anstå med ordnan
det av förhållandena i staden Tan
ger med omnejd. När frågan nu be
handlats synes England och Spanien 
hava samarbetat för att dämpa det 
franska inflytandet, som sökt att bli 
dominerande, och i stället befrämjat 
de engelska intressena. Ett brittiskt 
Tanger skulle ytterligare stärka 
Englands ställning vid afrikanska 
kusten och vid en öppen fransk-en 
gelsk konflikt försvåra förbindelsen 
mellan Frankrike och dess kolonier 
och protektorat i Afrika. 

Förhållandena i Tyskland förvär
ras för varje stund, och luften är 
fylld av orosrykten. Man räknar 
med möjligheten av en regeringskris 
och talar om förestående revolutio
ner antingen i fascistisk eller kom
munistisk riktning. Ett meddelande 
att Rhenlandet skulle planera sin 
lösryckning från tyska riket i av
sikt att etablera sig som en (med 
Frankrike samgående) självständig 
republik torde vara grundlöst. 

Lilla ententen, d. v. s. Tjeckoslo
vakien, Jugoslavien och Rumänien 
hava haft en konferens för att ordna 
sitt mellanhavande med Bulgarien 

och Ungern. 
Förenta staternas president, Har

ding, har avlidit till följd av sviter 

efter en matförgiftning. 
Just vid pressläggningen ingår 

meddelande, att engelske statsminis
tern Baldwin inför underhuset för
klarat, att regeringen icke funnit nå
got material i franska och belgiska 
svaren för en gemensam svarsnot 
från de allierade till Tyskland. Ej 
häller erbjuda svaren några utsikter 
till ett snart förändrande av Ruhr
situationen eller inledande av en dis
kussion om skadeståndsfrågan. Eng
land ser sig därför nödsakat att gå 
sin egen väg, men hyser alltjämt 
hoppet att de övriga allierade mak
terna senare skola ansluta sig till den 
engelska aktionen. 

Brytningen mellan England samt 
Frankrike och Belgien a den andra 
sidan är härmed ett fullbordat fak
tum. Den närmaste tiden skall helt 
säkert medföra stora utrikespolitiska 
händelser. Måtte de bliva av sadan 
art, att de leda till rättens och för
nuftets seger och därmed till den 
dödssjuka världens vederfående! 

(Eftertryck förbjudes). 

Om internationella Kvinno
föreningar. 

Av Ann Margret Holmgren. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 
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nin8 icke längre är densam 

det britfT ^rr' "^avet som omger 
från L ! a öriket och skiljer det 

skyddaud Spelar icke sa™ 
I.6 r°^ -SOni ^digare, nu när 

(j]i ar mils^vida luftvägar att 

flotta jr ®en mäktiga 
^ väl ri"1 Ürr förlänade England 
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franskt-engelskt tvisteäm-

yn.ger Pa Afrikas nord-
V; W'gare SvetlSggnm-

E»8Und, Frankrike «k 

En förmögen dam, som blivit 
skött av en för sina höga honorar 
bekant läkare, infann sig efter till
frisknandet pa dennes mottagning 
och överräckte honom med några ord 
av den djupaste tacksamhet en korg 
med de härligaste rosor. Då den 
förnäma patienten emellertrd mte 
gjorde min av att lata rosorna åt
följas av ett mera klingande honorar, 
tillät sig läkaren göra en påminnelse 
om att han beräknat den företagna 

operationen till 700 kronor. 
— Jaså, sade damen lugnt, endast 

700! 
Och i det hon inför jEsculapiso-

nens mer och mer förlängda ansikte 
lyfte upp rosorna och ur bottnen av 
korgen framtog ett med sedlar späc
kat kuvert, räknade hon upp de be
gärda 700 kronorna och stoppade 

återstoden tillbaka i sin väska. 
Här hade verkligen konsten att ti

ga betytt guld. 

Under brinnande krig år 1854 
framställde Fredrika Bremer i den 
engelska tidningen Times planer till 
en världsorganisation av kvinnor, ett 
förbund av alla jordens kvinnor till 
fredens befrämjande och till gemen
samt arbete för sociala ändamål. Hon 
slutar sitt upprop med följande hän
förda bild: "Så långt som solen lyser 
och de fria vindarna nå på jorden, 
flyga våra fridsbud som duvor oss 
emellan från land till land, från stad 
till stad, ostörda av drabbningarnas 
dån och fejdens bitterhet, på det värl
den må veta, att fridens och kärle
kens Gud är mäktigare än krigets an
de .. . Var för sig äro vi svaga och 
förmå blott litet, men om vi räcka 
varandra händerna runt hela jor
den . . . skola vi taga jorden i våra 
armar såsom ett barn . . ." Men lik
som flertalet' storslagna tankar kunde 
denna ej fattas av samtiden, utan av
färdades som enbart löjlig och på 
grund av de kostnader ett sådant fö
retag skulle draga även som en out-
förbar orimlighet. En dylik "barm-
härtighetsbataljon" skulle förfelas 
och hemmen bli förstörda, hette det. 
Hela förslaget begravdes snart i tyst
het som en galenskap, ej värd vidare 
begrundande. 

Tjugufyra år därefter bildades 
emellertid i Washington det första 
internationella kvinnoförbundet In
ternational Council of Women "I. C. 
W." (Internationella Kvinnorådet) 
på initiativ av Mrs Elizabeth Cady 
Stanton och Susan 'Anthony. 

Denna förening är nu ett fast band 
mellan miljoner kvinnor i alla världs
delar och har uträttat ofantligt myc
ket gott. Den har närmat kvinnor i 
skilda länder till varandra och spor 
rat dem till offervilligt arbete för 
allmänt bästa och till bevakande av 
humanitära frågor i det offentliga 
livet. 

Åt fredssaken ägnar Nationalrå-
det mer och mer intresse. Dess ord' 
förande, lady Ishbel Aberdeen, ytt
rade på kongressen i Kristiania 1920 
att världshistoriens framtid nu är 
betrodd åt kvinnorna, och att dessa 
nu behöva modet att se tidens hårda 
verklighet i ögonen för att få en kraf
tig maning att gå ut och offra sig för 
sin mission att vara mödrar åt värl
den. 

År 1902 bildades ännu en stor 
världsförening, kvinnornas interna
tionella rösträttsallians, Internatio
nal Woman Suffrage Alliance "I. 
W. S. A.". Aven till detta förbund 
voro Mrs Stanton och Susan Anthony 
initiativtagare. Alliansens enda 
mål var att skaffa kvinnorna röst
rätt i alla länder och den omfattar 
nu mer än trettio stater och miljoner 
kvinnor. 

I Europa torde målet snart nog 
vara vunnet ehuru striden ännu står 
het i några av dess största länder, 
däribland främst Frankrike, Italien 
och Spanien. Men det tyngsta arbe
tet återstår, nämligen att befria 
Asiens klavbundna kvinnor. I de 
flesta asiatiska länder leva kvinnorna 
fortfarande i högsta grad förtryckta 
och förnedrade. Flickor skänkas och 
säljas t. ex. i många länder till äk
tenskap eller prostitution redan i bar
naåldern, och hustrurna äro ofta 
verkliga martyrer. 

Kvinnorna börja dock vakna även 
i denna världsdel. Både i Indien, 
Kina och Japan finnas rösträttsför
eningar med livlig förbindelse till 
europeiska kvinnor genom de ovan
nämnda organisationerna. I. W. 8. 

A:s f. ordf., Mrs Carrie Chapman 
Catt, har genomfarit stora delar av 
Asien för att undersöka förhållan
dena och för att uppmana kvinnorna 
att bekämpa den rådande orättfär
digheten mot dem. I Japan t. ex. 
utnyttjas kvinnorna i fabriksarbete 
på det mest upprörande sätt. Av de 
skildringar som givas förstår man 
hur behövliga Europas kvinnliga or
ganisationer äro för att en ny och 
mänskligare tillvaro för kvinnorna 
skall kunna frambringas. 

I. W. S. A. har sedan 1914 upp
tagit arbetet för freden. Redan före 
krigsutbrottet tillsände alliansen alla 
främmande sändebud i London ett 
bönfallande manifest att regeringar 
na måtte avvärja den hotande för
ödelsen. Det blev emellertid ur kri
gets fasansfulla kaos som kvinnornas 
politiska frigörelse "slungades fram 
såobm ett ensamt berg vid världens 
skapelse", som Mrs Catt utrryckte 
sig. 

I. W. S. A. var sannolikt den enda 
förening i världen som genom sin 
tidning, Jus Suffragii förmådde att 
under hela kriget uppehålla en vän 

Barselstuen." 
Ur ett föredrag av Fru Eva Anker-
Norregaard vid "Barnets Udstilling" 

i Köpenhamn. 

En och annan av-er har nog varit 
på k. teatern för att se "Barselstuen" 
och haft roligt åt det sätt, varpå 
Hotberg skämtar med det menings
lösa bruket, att de besökande nästan 
taga livet av den stackars barnsängs
kvinnan, när de komma med sina 
dumma presenter. Men de mänskli
ga dårskaperna hava nästan alltid ett 
förnuftigt ursprung, och det är först 
när en sed överlever sig själv och 
växer ut över ramen för sitt eget 
berättigande, som urartningen inträ
der. Och barnsängsvisiterna hava 
haft sin upprinnelse i föranstaltnin-
gar, vilka, med hänsyn till tidsför
hållandena, voro synnerligen väl
grundade. 

Det är egendomligt att lägga mär
ke till att medan omsorgen om sjuka 
och fattiga under medeltiden och 
dessförinnan var en religiöst betonad 
gärning, vilken ansågs medföra be
löning hinsides, var den åt barn
sängskvinnan ägnade omsorgen en 
medborgerlig plikt av samma inne
börd som åtskilliga slag av nutida 
socialt arbete. En barnsängskvinna 
skänkte samhället en gåva i sitt lilla 
nyfödda barn, och samhället var där
för skyldigt att under den första ti
den vårda sig om och värna modern. 
De många tillkallade kvinnorna 

lier förbindelse mellan de krigföran-1 skulle icke blott bistå barnsängskvin-
,  / - v t  •  i n* . 1 I J «ni. A A /-I I ̂ nfnryirtVoVar' de länderna. Och vid alliansens kon
gress i Genève 1920 togo kvinnor av 
alla nationer första steget till för
nyat internationellt tamarbete. De 
där församlade voro uppfyllda av 
samfälld god vilja att tjäna mänsk
ligheten genom att bidra till att fa 
till stånd en rättfärdigare ordning 
mellan folken. 

En tämligen ny förening för fred 
och frihet har utbrett sig över många 
länder och söker att vinna särskilt 
ungdomen. Det är att hoppas att 
den skall få stor makt över sinnena, 
ty fredsfrågan är kanske den vikti
gaste av alla framtidsfrågor. Utan 
denna frågas seger kan mänsklighe
ten knappast höja sig efter det för
nedrande kriget som satt en outplån
lig skamfläck på de civiliserade fol
ken. 

Averi andra mer och mindre sprid
da internationella kvinnoföreningar 
finnas, bland vilka den i vårt land 
allmänt kända och värderade krist
liga föreningen K. F. U. K., nykter
hetsunionen och Rädda barnens 
union. 

Alla kvinnoorganisationer för go
da ändamål stärka kvinnornas ställ
ning och öka deras utveckling. Det 
är därför av stor vikt för kvinnorna 
att de lära sig sammanslutningens 
betydelse och att de inträda i de för
eningar vilkas syfte de gilla och vilja 
befordra. Sammanslutning är det 
nödvändiga villkoret för att kvinnor
na skola kunna göra sin plikt att 
tillföra det offentliga livet det väl
behövliga moderliga värdet, som de 
på grund av sin natur borde känna 
som sin kvinnliga mission i världen 
att frambära vid sidan av barnsbör
den och hemmets och barnens vård. 

Om kvinnans framtid har profes
sor Benjamin Kidd profeterat att hon 
skall bli civilisationens maktcentrum,. 
Han påpekar att samhället i alla ti
der som helhet varit organiserat för 
krig och inte för ideella mål. Enligt 
hans övertygelse blir det kvinnornas 
uppgift och verk under närmaste 
släktled att omdana samhället i ide
ell riktning. 

Även en annan vetenskapsman, 
Alfred Russel Wallace har uttalat 
samma tro på kvinnans blivande in
sats i världen. Han skriver: I en 
icke avlägsen framtid blir kvinnans 
plats mycket högre och mer betydel-

nan med råd och dåd (barnmorskor 
med särskild utbildning höra ju först 
till en långt senare tid) de skulle 
också taga sig av hemmets vård. De 
medförde icke blott förplägning för 
egen räkning utan även för det gä
stade husets eget folk, kort sagt, 
barnsängskvinnan skulle under den 
första tiden vara förskonad för be
kymmer även för det dagliga brödet. 

Man beräknade, att sex veckor ef
ter nedkomsten skulle detta beskydd 
upprätthållas. I Moseboken räknas 
40 dagar som erforderliga, för att en 
barnsängskvinna skall återvinna full 
vitalitet, och den förste protestantiske 
biskopen i Danmark, Peter Palladius, 
ger i sina "Visitatsrejser" männen 
en allvarlig förmaning att spara sin 
hustru under denna tid, så att hon ic
ke överanstränger sig till skada för 
sig själv, barnet och ett framtida ha
vandeskap. Han slutar mycket lu 
stigt med en förmaning till de starka 
kvinnorna .att spara sig under denna 
tid, "på det att en annan fattig 
skröplig kvinna, som har en usling 
till man att dragas med, icke skall 
ha ont av ditt föredöme och han 
skall sticka henne i näsan med dig 
och säga: hon gick ut, vi skulle du 
då icke gå ut?" 

För de tillkallade kvinnorna var 
det ett hedersuppdrag, som de mot-
togo — fingo de icke bud efter sig, 
uppfattades detta som en kränkning, 
Och här gällde ingen ståndsskillnac. 
— här möttes rik och fattig. 

Efter hand som utbildade barn-

sefull, än hon eller någon annan nå
gonsin fordrat för henne. Framtidens 
kvinna blir mänsklighetens för 
nyare." 

Om dessa mäns förutsägelser 
skola besannas, måste kvinnorna 
alla länder troget hålla samman och 
ta sitt ansvar med allvar och utan 
självförhävelse, i ödmjuk förhopp
ning att kunna bli det godas tjänare 
i långt större utsträckning än hittills. 

De internationella organisationer
na med sina underavdelningar i alla 
länder äro vägen som leder till målet 
— gemensamhet i arbetet för att 
framskapa en bättre och lyckligare 
mänsklighet. 

morskor ställdes till förfogande bort
föll nödvändigheten att tillkalla an
dra erfarna kvinnor. 

Men när barnsängsstugan icke 
längre blev en plats, där kvinnorna 
samlades, försvann också medkäns
lan med barnsängskvinnan, och nu 
äro ju våra begrepp om privatlivets 
helgd sådana, att vi icke skulle vara 
glada över att se ett halvtjog främ
lingar husera i vårt hem, hur väl
ment detta huserande än vore. 

Jag har här i landet mött det 
vackra bruket att barnmorskan, när 
hon lägger den nyfödde till moderns 
aröst, mot en liten lyckopenning ber 
om en skärv till de barn, som från 
födelsen äro blinda. Och ingen mor 
kan väl jnotstå en bön i det ögon
blick, hon ser ner på sin egen rara 
lilla unges duniga huvud. Men vi 
3öra då också komma ihåg, att det 
är många, många kvinnor, för vilka 
denna stund är full av bekymmer — 
bekymmer för framtiden, för de när
maste dagarna — ja, för de närmaste 
timmarna. 

En annan skall här tala om de 
övergivna mödrarnas ställning — jag 
.vill blott säga, att vi gifta kvinnor, 
som sitta trygga i våra hem, alltid 
böra ha händerna utsträckta för att 
hjälpa dem och glädas över allt som 
göres för att förbättra deras ställ
ning. Vi böra medverka till att 
mödrarna icke skola vara tvungna 
att lämna från sig sina barn utan 
kunna behålla dem hos sig. 

Men även för den gifta kvinnan 
kan den första tiden vara förfärligt 
svår att komma över, när hon icke 
har råd till extrahjälp —• och det har 
endast fåtalet. Ett stort antal barn
sängskvinnor få ingen annan hjälp 
än barnmorskans besök och vad vän
liga grannkvinnor kunna åstadkom
ma. Plikterna kalla, huset, mannen, 
barnet, de störe barnen. Redan den 
tredje eller fjärde dagen är hon gär
na så smått i arbete, och vid den tid 
vi, stödda av kärleksfulla händer 
vackla de första stegen, är hon i fullt 
arbete. Jäg känner en, som mjölka
de den fjärde dagen och arbetade i 
rovåkern den tolvte, men frisk blev 
hon aldrig. Naturen låter icke gäcka 
sig. 

Det har under de senaste decen
nierna blivit mer och mer vanligt, 
att den gifta kvinnan, om familjen 
kan skrapa ihop de nödiga medlen, 
lägger sig på förlossningshem. Vå
ra bostäder lämpa sig föga för ett 
längre sjukläger; det finns sällan ett 
rum som kan isoleras, så att barna
föderskan får den stillhet och ro hon 
så trängande behöver. Men när de 
som disponera 4—5 rum icke kunna 
få det lugnt omkring sig, huru skola 
förhållandena då gestalta sig för 
dem, som endast hava ett eller två. 
Under de nu rådande förtvivlade bo
stadsförhållandena föder en kvinna 
ofta sitt barn i ett rum där 5—6 an
dra barn, ja, även andra personer 
uppehålla sig hela tiden under födel
seakten och hela tiden därefter. Där 
finns ingen möjlighet att skona hen
nes nerver, och nerver hava vi dock 
alla. Medelklassens och arbetarklas
sens kvinnor hava sällan möjlighet 
att taga hänsyn därtill, men lägg 
märke till hur fort de åldras, hur 
varje ny barnsäng härjar dem. 

Men om det är omöjligt att skaffa 
barnaföderskan ro, är det lika svårt 
att i de små hemmen åstadkomma den 
förnödna renligheten. Vi behöva 
därför kommunala förlossningshem 
där barnmorskorna äga befogenhet 
att inlägga sina patienter, när för
hållandena i hemmet kräva det, och 
där de kvinnor, som icke hava råd att 
lägga sig på de dyrbara privata kli
nikerna, kunna finna en tillflykt. 
Det bör icke vara ett rikedomens pri
vilegium att kunna erhålla denna 
nödvändiga hjälp. 

För de kvinnor som önska stanna 
i sitt hem och utan olägenhet för sig 
själva också kunna göra det, bör det 
finnas tillgång till barnsängssköter
skor, vilka, bredvid sin vård av bar-
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