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Mottagaingstid vard. 10—3, sönd; 11—12. 
Spécialité: Löständer alla slag. Guld-

arbeten, guldbryggor och 
guldstifttänder. 

Resande kunna erhålla sina arbeten på dagen. 

HÄLSOVÅRD. 

SVETTNING OCH SOLSTYNG. 

"Jag sveder ikke, jag kun trans pi
rer er!" säger man i Danmark. 

Och i allmänhet söker man ock
så hos oss undvika det oestetiska 
fatala ordet. Lyckligtvis kan man 
icke undvika saken under den var
ma tiden, då just transpirationen är 
ett av naturens verksammaste 
skydds- och preventivmedel mot 
sjukdomar. Vår kroppstemperatur 
håller sig, som vi veta, under nor
mala förhållanden på 3y° cels. och 

då denna värmegrad ju över stiger 
den omgivande luftens, så avdunstas 
oavbrutet värme från kroppen, desto 

mer ju större temperaturskillnaden 
är. Om emellertid denna avdunst

ning hämmas, så ökas hastigt kropps
värmen och ett s. k. "solstyng" äger 
rum. Svettningen är den säkerhets
ventil som skyddar mot denna fara. 
Fuktigheten avkyler huden hastigare 

och det är därför av vikt att genom 
förnuftiga kläder underlätta den re
gelmässiga abdunstningen, och icke 
hämma eller försvåra densamma 

genom för varma eller trånga klädes
plagg, höga kragar, korsett eller dy
likt. Också stark rörelse i värmen 
o. sol böra hälst undvikas, såväl som 
förtärande av bier, som ökar kropps
värmen för ögonblicket. Solstyng 

visar sig i stor svaghet och apati, 

släpande gång och stark törst, an-
. siktet blir rött, stark svettning in

träder, häftig huvudvärk, öronsus-

nirig och det svartnar för ögonen, 
gången blir osäker, ansiktsfärgen blir 

efter hand blåaktig, ögonen träda 

Dagligen 
bör det påpekas för Eder att begagna Y VY-
tvålen. När Ni en gång använt den, så an
vänder Ni ingen annan toalettvål än Yvy-
tvålen. Sprucken ock fnarrig hud undvikes, 
finnar, fräknar och pormaskar försvinna, ett 
ungdomsfriskt, behagligt yttre framträder och 
bibehålles till ålderdomens afton. 

Yvy-tvålen säljes i varje affär i hela landet. 

Österlin & Ulriksson, 
Kem- tekn. fabrik, Ystad. 

fram och nervryckningar inställa sig. 
Hjälp lämnas skyndsammast på så 
sätt, att man skaffar den sjuke till 
ett svalt, skuggigt ställe, stöder hu
vudet högt, lossar alla kläder, stän
ker kallt vatten på huvud och bröst, 
låter den angripne dricka stora kvan
titeter vatten, gnider hans händer 
och fötter med klämrörelser tills 
medvetandet kommer igen. Vid o-

lycklig utgång blir pulsen allt lång
sammare, den sjuke allt mer stilla 

och döden inträder. 
Under den nu plötsligt inträdda 

värmen kan det ju vara av intresse 
att hava reda på ovanstående ! 

Tänk så lätt aluminiumkärlen återfå 
sin silverglänsande yta, då de poléras med 
"Zelos Aluminiumputs". 

Priset är endast 45 öre pr burk. 
Tillverkare: Fabriken Zelos, Göteborg. 

Den tålige läraren hade länge för
gäves sökt bibringa Petterson nå
got vetande och utbrister till slut: 

— Kära Petterson, du borde ö-

verge studierna och återvända till 
vår modernäring samt gå efter plo

gen. 
Efter ytterligare ett misslyckat 

upplysningsförsök, utropar han för
tvivlad: — Jag sade, att du borde 
gå efter plogen! Förlåt mig, Pet

terson, det är före plogen du bör 

gå! 
* 

Herr Kvist: — Ser du, utveck

lingens lag är denna: Vi äro klokare 

än våra fäder, och de voro klokare 
än sina fäder, o. s. v. 

Herr Blad efter en stunds fun
derande: — Min snälle Kvist, så 
inskränkt din farfar måtte ha varit! 

Ett manligt ord. 
Som bekant infordrades i anslut

ning till utredningen av den vid årets 
riksdag fallna frågan 001 kvinnors 
tillträde till statstjänst yttranden från 
olika verk och institutioner. I allmän

het har man slagit för sig med båda 
händerna och sagt : — På andra om
råden kunna kvinnorna helt säkert 

duga men icke här i vårt verk, abso

lut icke här ! 
På ett och annat håll har man emel

lertid icke hyst denna paniska för

skräckelse att lämna kvinnorna rum 
och möjlighet till fri och öppen täv

lan. 
Karolinska institutets lärarekollegi

um förklarade sålunda, att det ingen 
invändning hade att göra mot att 
kvinnor upprätthölle befattningar vid 

Karolinska institutet. 
Professor Israel Holmgren yttrade 

därjämte till protokollet att han ej 
kunde finna att lagbestämmelser om 

hinder för kvinnors tillträde till vissa 
befattningar vore berättigade annat 
än beträffande sådana befattningar 
där kvinnligt kön i och för sig verkli

gen omöjliggjorde tjänstens skötan
de, även om kropps- och själskrafter, 
kunskaper, duglighet o. s. v. funnes i 

tillräcklig grad. Han ville för sin del 

hålla före att inga sådana tjänster 

funnes, utan att, där så tycks vara 

fallet, uppfattningen endast berodde 

på vana och hävd. Professor Holm

gren ansåg därför undantagsbestäm

melser principiellt obefogade. 

På två dagar -
Framkallning o. kopiering 

omsorgsfullt och billigt. 

PAPPERS HANDELN 
HILDING CARLSSON, HUSARGATAN 23. 

~=DQ± EE£)É 

Nytt halvår! 

Förnya i god tid*prenumerationen på 

Kvinnornas Tidning. 
Rris för halvåret Kr, 3: "75! 

Prenumerera på närmaste postkontor eller på tidningens Expedition, 
=======^̂  Vallgatan 27, Göteborg ========= 

Ur sminkets 
historia. 

Tro ej att bruket att sminka sig 

är något säreget för den nyare tiden. 
Redan hos de gamla judarne var 

sminket känt. Jeremias talar om 
kvinnornas "tvål och glödande 

smink" såsom något mycket vanligt. 

Om Jesebel säges att hon tvådde sig 
med skummande vatten och svärtade 
sina ögonbryn med mörka färger. 

Även kvinnorna i Egypten och 

Mindre Asien kände tidigt konsten 
att med lämpliga medel hjälpa upp 

ett mindre vackert' utseende. Den 
grekiska, för sin utomordentliga 
skönhet beryktade hetären Fryne, 

misstänktes, så berättar sägnen, vid 
ett gästabud för att hava målat sitt 
ansikte. Hon bevisade misstankens 
grundlöshet genom att inför de när

varande två sitt anlete. Den romer
ske skalden Ovidius, som tydligen 

inte gillade de artificiella skönhets
medlen, ber med en viss misslynthet 

i tonen att kvinnorna inte skola låta 

sina tillbedjare plågas av åsynen av 
alla burkar, flaskor, färger och pen

slar. Skalden Martialis, som levde 
första årh. e. K. kväder med ett visst 

vemod om sin tids romarinnor : 
"Kinder och ögonbryn, med vilka 

du till slavar oss gör, målar slavin
nans konst, när hon dig om morgo

nen klär". 
Även hunnernas kvinnor, hos vil

ka man ju inte tänker sig någon för

konstling och särskild ängslan för 
utseendet, synas, efter de fynd man 

gjort, i gamla gravar, hava använt 

skönhetsmedel. 
Under medeltiden tog bruket av 

färger och salvor som' skönhetsför
bättrande medel, särskilt till fyllnad 

av rynkor, sådan omfattning, att 

prästerskapet inledde ett härnadståg 

däremot i sina predikningar. Man 
har i behåll en förordning från 1400-

Alla slags kopparslageriarbe-
ten utföras. Förtenningar 
verkställas med kemiskt rent 
tenn. =—==== 

Johnson & Carlson, 
Husargatan 24. 
- Tef. 4111. — 

D a m b l u s a r !  
i Crepe de chine, siden, Louviska, poplin, 
voile. Perkalbiusar 4:50. Klädningar i 
Shantung, musslin, voile, frotté. Bomulls-
klädningar ' 9: 50. Kjolar finnas på lager. 

O. F. Hultberg, Blusaffär 
Husargatan 40 

talet, utfärdad i Strassburg, i vilken 

kvinnorna förbjudas att använda 

"dyra tvålar och färger ävensom att 
påhänga sig dött hår". Till vad kraft 
och verkan förmäler icke historien. 

Troligen till ingen alls, ty kvinnorna 

hava i alla tider, när det gällt deras 

eget gebiet, varit ett genstörtigt släk
te. Man använde även satiren som 

vapen mot • den kvinnliga fåfängan. 

Så skrev någon gång på 1600-talet 

den tyske epigramdiktaren Logau : 

"Jungfrur, viljen I er sminka, 

lyden då ett råd av mej, 

blanden olja uti färgen, 

vattenfärger hålla ej." 

Alan förstår inte riktigt det man

liga missnöjet — det har i alla tider 

varit för att behaga just männen, 
som kvinnorna varit så måna om sitt 

yttre. 

Bråstli8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

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

J. BLIXT, Skoaffär 
Dam-, Herr- nch Ba nskodon. Solida 

och moderna varor. 
Kungstorget l (Götahallen). 

Bazaren 45 & 47, Kungstorget. 
Nya Sjömanshemmet åt l:sta Långgatan. 

Skanstorget 5. 

NU INKOMMET, 
till dagens lägsta priser: 

Handvävda, färgäkta Bomullstyger, 
stor sortering. Ylletyger, Viyella, Flanel
ler, till klädningar och blusar. Blekta och 
oblekta Vävnader, bästa fabrikat, med 
stor rabatt å stycke. Prima kulörta Skjort
tyger, Möbeltyger, Gardiner, Bord
dukar, Bolstervar, Sängtäcken, Linne
vävnader, Handdukar och Duktyger, 
bästa kvalitéer. Lahmans Herr- och Dam
underkläder. Strumpor. Snörliv. Näs
dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 

Bertha Anderson, 
15 Horsgataw 15 

Hur skall striden 
utfalla. 

Sedan månader tillbaka pågår en 

strid, vars slutliga utfall icke kan 

förutsägas. Den gäller — den korta 

klädningen! De tongivande mode

magasinen i Paris dekretera att den 

korta kjolen skall försvinna och er

sättas av sin motsats den långa 

kjolen. Det ganska sällsynta fallet 

har inträffat, att kvinnorna icke 
synas vilja lyda denna order. Så

dant har under det senaste de

cenniet förekommit. Krinolinen 
blev t. ex. icke återinförd och byx-

tnodet blev aldrig populärt. 
Och nu den långa kjolen! De 

parisika modekonstnärerna stå 

handfallna. Men de hoppas, att det 

nya modet snart skall slå igenom 
åtminstone ifråga om sällskapstoa

letterna. Själva kjolens grundlinje 
hålles ännu kort, men genom ned

hängande snibbar, tungor och fran-

DAMER, SEN HIT' 
Champonering med frisering 11(«„ 

för 2:75 Hårbehandling för mi!m 
håravfall med elektriska sträiJ- °ch 

1 A crZn.T*, ir . a'dr *ll„. 

»res 

vibration, 10 gånger 15 kr d e"er 
klädas billgt. Ansiktsbehandiinp- ï,d9r 

arbeten, även eget hår omarbeta« i. r' 
tas efter tillsägelse. Elever emnn ni-

Andrées Damfrisersalon ®as 

(Inneh. Anna Smitt). 2:a Långö»,9  

Tel. 42259. Närmaste spårväf/shäiL," 32-
Värmlandsgatan. 

Plats sökes. 
1 Mjölkerska, 
1 Diskerska, 
1 plats som hasa, 
2 Sömmerskor, 
1 ung flicka med ett barn på 2 är 

plats på landet. P âr s% 
Alla upplysningar bliva mot diskmc 

beredvilligast meddelade genom häi™" 
delse till Tvångsarbetsanstaltens i Ln j 
krona Platsanskaffningsbyrå. ' 

Yllefiltar 
utsäljes billigt direkt från lager. 

S. ERICSONS KLÄDESLAGER 
Järntorget 3, Wilsons hus, 2:a vån 

Öppet 8—7. 

sar försöker man bana väg för kj0 ' 
len, som strävar mot golvet. 

I fråga om promenaddräkterna 
triumferar ännu, t. o. m. i parjs 

den korta kjolen. Kanten befinner 
sig minst åtta tum från marken. 

Även i fråga om baltoaletten hål
ler sig den korta kjolen k.var. Or

saken? De modärna danserna skul
le vara omöjliga och verka förryckta 
i en lång kjol ! 

De enda som längta efter att det 

nya modet skall segra synes vara 
karaktärsskådespelerskorna. Man 

förstår dem ! Det måtte vara utom

ordentligt svårt att spela stor och 

gripande tragedi i en klädning av 
det mycket korta slaget. 

Slutomdömet? Med litet tålamod 

kommer nog den långa klädningen, 

som sopar och fejar golv, trottoa

rer och gator! Kunna kvinnorna 
häjda den på dess väg nedåt och få 

den att stanna på en förnuftig nivå, 

ja, då betyder det ett ståtligt kvinn
ligt framsteg. 

Medicinsk 

M. 

Hår behandling 
jämte rationell 

huvndmassage 
och medicinska 

huvudbad med och utan elektricitet. 

Ånsiktsbehandling, Manicure. Pedicure 

MIA LILJEFORS 
Ex. massös 

Carl Gustafsgatan 16. " Telf. 15420 

Telefonnumret 
-  t i l l  

KVINNORNAS TIDNING 
är 

18070 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

REGNKAPPOR 
utsäljes billigt direkt från lager 

S. Ericsons Klädeslager 
Järntorget 3, Wilsons hus, 
2:dra vån. — Öppet 8—7. 

ARLA MJÖLK 
Distribution på glasflaskor 

Tel. 85 78, 36 99 

ARLA MJÖLKSERVERIM 
Drottninggatan 13. Tel. 90 96. 

skulle skaffa sig hans adress från re

gissören strax på morgonen, gå till ho

nom, offra sin stolthet och bönfalla 

honom att komma igen till henne. 

Hon hade varit alltför stolt. Äntligen 

insåg hon det. Hon skulle erkänna 

det. Hon hade icke varit lojal. Hon 

skulle erkänna det också. Hon var så 

trött på sitt nuvarande liv, fullt av 

kval, att hon ville erkänna vad som 

hälst: Och han älskade henne ännu ! 
Gud vare tack ! Och Gud vare tack 

också för att hon var rik. Ty han var 

fattig, det såg man. Vilken lycka att 

få dela med sig åt honom. Och hon 

var ännu tilldragande. Hon hade än

nu friare. Och hon var ännu vacker. 

Allt vad hon ägde, allt vad hon var 

skulle tillhöra honom. Och minnet av 

de sista tio åren, lik en tryckande 

nattmara, skulle försvinna. Hennes 

tidigare ungdom hade också varit en 

nattmara, hennes olyckliga hem, fa
dern en drinkare, och modern dog av 

ett brustet hjärta. Även dessa min
nen hade bleknat. Efter föräldrar

nas död kom hon till en rik, välvillig 

men vulgär faster, som adopterat hen

ne. Och nu stod hon ensam. Smär

tan skulle domna, hungern och törsten 

upphöra. Icke mer det tysta ensamma 

hemmet att komma hem till efter nö

jen och förströelser; sömnlösa nätter 

eller- orolig sömn och så den bleka 

dagern genom gardinerna. Lyckan 

skulle äntligen komma. 

Hon grät sig i sömn. Följande mor

gon, så tidigt som möjligt var hon vid 

teatern. Regissören var mitt i sin 

vanliga paroxysm av ängslan och då
ligt humör, som alltid föregick en pre
miär. Han hade knappt tid att tala 

ett enda ord med henne. Något fat
tades i sceneriet i sista akten, ljuskro

nan var häller inte färdig. En av bi
rollerna hade fått influensa och måste 
ersättas, och förste maskinisten hade 

vrickat handen. 
"Endast ett ögonblick", sade Ma

rion, då han kom rusande till henne 

och nästan fräste — "jag ville bara 
be om mr. Delacours adress. Jag skul
le gärna vilja säga honom några ord 

om — om hans roll. Där finnas ett 

par småsaker" .. . 
"Delacours adress?" sade regissö

ren -—- "den vet jag inte. Ack —- så 

jo !" Han rev ut ett blad ur sin 
annotationsbok. Men så såg han på 

henne. "Gå inte till honom. Skicka 

efter honom, om ni måste tala med 

honom, eller vänta på honom här. 
Han kommer om en timmes tid, d. v. 

s. han skulle komma, och kommer, om 

Smith gör sin plikt. Jag har mutat 

Smith att inte lämna honom ur sikte 
dag eller natt, och att föra fram ho

nom här på bestämd tid. Men gå inte 

till honom. Jag förmodar ni vet att 
han . . ." 

"Han är gift", framprässade Ma
rion. 

Regissören skrattade överlägset. 

"Han super, min bästa fröken. Han 

super. Han har just lämnat ett rädd
ningshem. Men var inte orolig. Om 

Smith håller uppsikt, så går allt bra, 

och Smith sköter sig nog. Se inte så 

förskräckt ut ! Smith är van att skö

ta om honom. I går kväll var han 
alldeles nykter. Han är alltid bäst 

kort efter ett anfall. Så, ni stannar 

inte? Bättre fara hem. Här är dra-
gigt och kallt. Vi ses senare." 

Marion åkte hem och stängde in sig 

i sitt rum. Men det var onödigt att 
rigla dörren. Hon var ensam i hela 

världen, ensam i sitt vackra, tomma 

hus, där hon alltid varit ensam, redan 

innan fastern dog och testamenterade 

det till henne. Och nu — ensam för 

alltid. Och i går hade hon hoppats, 

vad hade hon icke hoppats ! Hon hade 
sett honom där i sin hoppfulla dröm. 

Han skulle förvandla det till ett hem, 

glad, glänsande, intagande som alltid, 

trots alla sina fel. Och hon skulle 
älska, beundra, tillbe. Hon hade hört 

steg av små lätta barnafötter dansa 
genom korridorerna, leka i förhallen, 
nu så tom. Och nu. 

En drinkare. 

Hon ryste. Hon hade sett denna 

last på allt för nära håll. Aldrig skul

le hon glömma, vad hennes hem varit. 

Det förflutna blev levande än en gång 

med all dess outsägliga vidrighet, med 

känslan av ett kräkmedel, all förned

ring, all våldsamhet och däremellan 

ytlig ånger och sentimentala tårar. 
Kallsvetten bröt fram på hennes pan
na. 

Räddad i sista ögonblicket ! Tänk 

om inte regissören råkat nämna det, 

så hade hon nu givit sitt löfte oåter
kalleligt till en drinkare, åter börjat 

sjunka i det moras, ur vilket hon en 

gång blivit räddad. Det var dock ett 

barmhärtigt öde, som en gång skilt 

' dem åt. Hur dåraktigt av henne att 

sörja och sakna under alla dessa år, 

då hon bort sjunga lovsånger till den 

gudomliga kärlek och vishet, som va
kat över och beskärmat henne ! 

• O, Gud vare tack ! Gud vare tack ! 

stönade hon. Hennes andra jag, den 

stackars döende kvinnan i hennes själ 

reste sig från dödslägret och ropade 

till henne, ropade vansinnigheter. Om 

en viss röst blivit allt för länge ned

tystad, så tycker man till slut, att vad 
den säger är vansinnigt. 

"Tag honom ändå tillbaka", fläm

tade den döende rösten. "Gift dig 

med honom. Offra dig för honom 

dag och natt. Rädda honom. Hjälp 

honom att resa sig. Du älskar ho

nom. Kärleken kan göra det ; den är 

det enda som kan göra det." 

"Jag kan inte, jag kan inte", jäm

rade Marion. "Mor iförsökte, men 
det var till ingen nytta." 

* "Gör som hon, försök även om du 
misslyckas." 

"Jag kan inte, han skulle krossa 

mitt hjärta." 
"Låt honom krossa det." 

Marion kvävde den förfärliga be

fallande rösten med raseri — och se

dan grät hon, som om hjärtat skulle 

brista. 
Och "rösten" vågade icke mer höja 

sig. 
* 

Stycket hade en storartad fram
gång. Delacour, som nyligen återvänt 

från Amerika, gav liv åt dramat. L6' 
nore var den första att erkänna det, 

ehuru framgången var på hennes be
kostnad. Hennes roll verkade frästan 

endast bakgrund till hans glänsande 

uppträdande. 

Stycket gick och gick. 

(Forts, i nästa n:r.) 

Ett gott råd. 

Syrener bevaras friska länge, °nl 

man efter nedplockningen uppska' 

kvistarna ett litet stycke och däiPa 

låter dem stå en stund i kokhett vät 

ten. Man vakte sig dock för att 'a 

ta ångan nå blommorna. Bäst äi a" 
låta buketten luta över det med de 

heta vattnet till hälften fyllda käi'e 

och noggrant övertäcka detta nie 

papper eller en handduk. Det frl-
vatten vari de sedan nedsättas 

äga rumsvärme. 

26. 2:dra årg. 25 Juni 1922. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

sista sidan 20 öre pr mm 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje Söndag. 

Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons-och ekonomiavdelningen : EDITH RICKBERG. 

Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 
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F. A. B. HVAR « DASS TRYCKERI, 6ÖTEB0R8, 1)22 

~7^rtryck tillätes gärna om -Kvin
nornas Tidningmed hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Gåvor och gengåvor. Av Crayon. 
Kärleken. Af rismerav LaRochecoucould 
Några reflexioner om aktuellt freds

arbete. Av Mia Leche. 
Fru Susy Silfverbrand-Erikson f-
Svenska flaggan. Av I. A. 
Hos Doktor Sol. Av Raoul Baudet. 
Änkor och deras barn. Av jur.kand. 

Märta Björnbom Romson. 
Den som övertog rollen. Följetong. 

Ur gaffelns historia. 
Du skall, du skall inte ... 
Hur sprides smittan? 
Hans syn på saken. 
Idealmannen. 
M. M. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Gåvor och gengåvor. 
Av Crayon. 

Haagkonferensen, som nu öppnats, 
utgör en fortsättning av Genuakonfe
rensen, ehuru dess arbetsprogram 

begränsats till endast den ryska frå
gan, inneslutande tekniskt-ekonomis-

ka överenskommelser mellan Ryssland 

och de éuropeiska makterna, Tysk
land undantaget, angående det först

nämnda landets skulder till utlandet, 
dess ersättningsskyldighet för för

störd eller beslagtagen utländsk pri
vategendom samt slutligen möjlighe

ten att bevilja Ryssland ett stort in

ternationellt lån för landets återupp
byggande. 

Man anser sig kunna våga förvän
ta tillfredsställande resultat av kon
ferensen, ehuru enigheten mellan de 

stormakter, som skola reda upp den 

ryska härvan, icke synes vara den 
bästa. 

Frankrike intager som alltid en o-
medgörlig hållning och fordrar, att 
Kyssland till fullo skall betala sina 

skulder samt att det skall förändra 
sitt ekonomiska system till samklang 

med det kapitalistisk^ system, som 
råder i andra länder. Vidare har 

I rankrike uttalat en önskan, att de 
icke-ryska makterna skulle tillsam

mans utarbeta och fastställa ett de
taljerat schema för Rysslands åter
uppbyggande, vilket, när de ryska om-
huden den 26 juni erhålla tillträde till 
konferensen, skulle föreläggas dem 
som ett ultimatum. Det senare kra-
xet har dock uppgivits efter det be
sök den franske konseljpresidenten 
1 oincaré gjort i London hos engel

ske statsministern Lloyd George för 
uPPgörelse såväl i fråga om Haag-

n erensen som andra gemensamma 
•angelägenheter. 

Att döma av den officiella redogö-
1 se, som lämnats rörande London-
^orhandlingarne, har Frankrike för

ets till betydande eftergifter. Kom

munikén talar sålunda om att de i 
da.Ç samlade experterna i förening 

C'ei\ ryska delegationen skola 
orsöka finna praktiska utvägar till 

1 e ryska frågornas lösning. 

Ännu större äro dock eftergifterna 

T 
Cn tyska frågan. Enligt det vid 

Alltså — 
Vi bo över sommaren ute på lan

det eller vid kusten för att vila ut, 

för att reparera våra nerver, för 
att få bukt med våra tusen och en 

krämpor och vi veta av erfarenhet, 

att det skall lyckas! När hösten 
kommer, skola vi vara som nya, bätt

re människor och helt belåtna med 

oss själva. 
Men nu kommer frågan! 
Vad ge vi folket där ute i gengäld 

för den hälsa och kraft deras susan

de skogar, deras salta havsvindar, 

deras täcka badvikar och soliga klipp

hällar skänka oss? 

Ni höjer på ögonbrynen och sva

rar ganska kyligt : 

— En dryg hyra för deras gamla 

skrabbiga rum med de rysliga tape

terna, porslinskattorna på byrån och 
"Tänk på din skapare" i pärlbroderi 

över kommoden ! 

Nej, låt oss inte blanda in pengar 

i det här! Hyran betala vi för att få 
tak över huvudet, men nu är fråga 

Lond< 
onmotet fattade beslutet skall 

' ^eståndskommissionen undersöka 

ämna ett detaljerat utlåtande 

de tyska finanserna och medlen till 

deras återupprättande. Utlåtandet 

väntas i slutet av juli, då Poincaré 

vid ett nytt besök i London skall dis

kutera dess innehåll med den engel

ska regeringen. Under tiden få inga 

tvångs- eller straffåtgärder vidtagas 

mot Tyskland. 
Enligt förljudande hava de franska 

och engelska regeringarne även dis

kuterat frågan om nedskrivning eller 
annul lering av ententemakternas in

bördes krigsskulder. En hänvändelse 

härom skall göras även till Amerika, 
som dock för sitt medgivande torde 

komma att begära franska eftergif
ter i fråga om Tysklands krigsskuld. 

I Tyskland räknas med möjligheten 
av ministerkris och riksdagsupplös

ning med anledning av spannmåls-

fördelningsförslaget. Regeringen be
gär att landets brödsädesproducenter 

skola till lågt pris ställa stora kvanti

teter brödsäd till förfogande för stä

dernas arbetarebefolkning. Man hy
ser inom de borgerliga och lantman-
nakretsarne föga sympati för denna 

tpannmålsransonering utan önskar 
en fri marknad, men man vill ogärna 

nsker,> en riksdagsupplösning och ut
lysande; av nya val på just denna 
fråga Socialdemokraterna skulle 

nämligen, om de ginge till val på pa
rollen "Billigare brödpris", vara säk

ra på en enorm anslutning från de 

mindre bemedlades sida. 

Per er.gelsk-irländska freden torde 
kuni'.i anses säkerställd sedan det 

fördragsvänliga irländska partiet vid 
det i dagarne företagna valet till par
lamentet besegrat republikanerna och 

vunnit en betydande majoritet. 

" Andra internationalen, den socialde

mokratiska världssammanslutningen, 
som upptagit arbetet efter den första 

internationalen, som sprängdes vid 

världskrigets utbrott, har haft kon
gress i London. Bland de fattade re
solutionerna märkes en i synnerligen 

skarp ton avfattad, vilken riktar sig 

mot tredje internationalen, den kom
munistiska världssammanslutningen. 

om 

om skog, hav, sol och hälsa. Vad 

giva vi folket där ute som tack för 

allt detta goda? 

Ingenting ! Men vi skulle kunna ge 
dem mycket. Vi skulle kunna lära 

dem en hel del, som de skulle ha 

nöje och nytta av. 

Om vi t. ex. skulle inviga vår värd

familj i kallbadandets konst och göra 

den delaktig av dess utsökta njut

ning? 
Svenska folket utanför städernas 

förmögnare kanter lider av något, 

som utan överdrift skulle kunna kal

las vattuskräck. Man behöver inte 

komma särdeles långt inåt landsbyg

den för att träffa på trakter, där man 

tvättar ansikte och händer endast på 

sön- och helgdagar. Det finns allde
les säkert hundratusentals svenskar 

och svenskor, till mogen ålder kom

na, vilka inte varit i badvattnet se

dan de voro nyfödda. 

Men var god observera, att detta 
ledsamma faktum icke betyder, att 
folket går omkring med kolsvarta 

kroppar. En 'bondgumma sade en 

gång förebrående till undertecknad : 

•— Vi badar på annat sätt än herr

skapsfolk, vi badar i vår svett! 

Det ligger sanning häri. 

Kroppen dryper av svett under det 

tunga arbetet eller kanske oftare på 

grund av den för tjocka beklädnaden 

och gnides ren av underkläderna. 

Vad vi kunna lära vår lantliga näs

ta är, att bad är ett lättvindigare och 

oändligt behagligare sätt att bli ren. 

Försök en riktigt vacker och solig 

dag att få mor i stugan med till sjön, 

övertala henne att doppa sig och bed 

henne ge akt på hur "skön" hon kän

ner sig efteråt. Tala om för henne 
vad doktorn säger om bads hälsovär 

de. Säg till era barn, att de ta lant

barnen, så många de kunna få tag i, 

med till badviken och lära dem sim
ma, dyka och ha roligt i vattnet. 

Vilken berömlig gärning att bidra

ga till höjandet av svenska folkets 

renlighet och förbättrandet av dess 
hälsa genom att på detta sätt ge det 

smak för bad! Det kärt blivna kalla 

badet skall sedan bereda väg för den 
gamla badstun, som starka krafter 

arbeta på att få återinförd på den 

svenska landsbygden som ett själv
klart bihang till varje gård. 

Det finns mycket mer vi kunna lä

ra bort: Till ex. skyldigheten och 
konsten att förgöra flugor, denna för
skräckliga landsplåga. Tänk vilka 

ohyggliga svarta moln av flugor i alla 
svenska lantgårdar ! Vilket ilske-t 

surr ! Vilka hälsofarliga attacker på 
maten, vilka irriterande promenader 
på de sovandes ansikten ! 

Man beklagade sig i en stuga över 

flugornas sätt att störa folkets mor
gonsömn. 

— Fånga dem, sade jag. Hela hu

set log ett brett löje. — Fånga? sade 
husfadern och såg ned på sina stela 

nävar. — Fånga såna kvicka racka-
re? Och så små och så många? 

Jag visade en flughåv och man 
förstod. 

I förbigående, det finns även an
dra insekter, som svenska folket 
borde läras att befria sig ifrån. Att 

det finns loppor, löss och väggmada-

mer är egentligen ett fruktansvärt 
underbetyg åt den husmoderliga ren
ligheten. 

En stadsfru med en villa på landet 
ville över sommaren taga till sig en 

fattig, 14-årig stadstös. 

-— Förlåt frågan, sade hon till 
mamman, har flickan djur i huvudet? 

Mamman såg på henne med ett 
förvånat leende: — Naturligtvis! 

Det vet väl frun, att alla friska barn 
har ! Och Linnea är mycket frisk ! 

Denna enfaldiga tro är bofast ock
så i de lantliga gårdarne. Låt oss 

försöka få bort den och i stället den 
sanningen känd, att många svåra 

sjukdomar spridas just genom de pa

rasiter, som snylta på människorna. 

Något mer att lära bort? Ja, om 
vi skulle försöka att återuppväcka 

den från landsbygden bortskrämda 

smaken för starka färger? Staden 

hånade så länge landet för dess svag

het för det "bondgranna", att lant
folket nu på de flesta orter klär sig 

endast grått eller kolsvart. Finns 

det något fulare och ledsammare att 

se än dessa långa rader av sotsvarta 
gestalter som en leende och fager 

sommarsöndag mellan, böljande sä
desfält och vitstammiga björkhagar 
vandra vägen fram till kyrkan, van

prydande naturen? 

Apropos kläder skulle det också 

vara en god gärning att lära det ar 
hetande folket i staden och på lands

bygden att anpassa beklädnaden efter 

temperaturen. Hur mycken onödig 

svett utgjutes icke i detta land och 
hur många obefogade förbannelser 

utösas icke över det svettprässande 

arbetet, när skulden till nio tiondede
lar ligger i den alltför tjocka bekläd

naden. Tänk att gå och arbeta i 

blickstilla luft på ett av en glödande 

högsommarsol belyst gärde i svart

grön filthatt, tjock ullgarnströja, 
bomullsskjorta, västen från i vintras 

och byxor av fransk sammet eller 

läderartat mollskinn! Det gör den 

svenska lantbon ! Om han känner 
luften spela genom kläderna mot 

skinnet anser han förkylningen säker 
och en snar hädan färd icke osanno

lik. 

Alltså, låt oss ute på landet mis

sionera för mera färg i kläderna och 

mera luft intill huden, mera färg
glädje också i de nu brunbètsade fu

la hemmen och frisk luft inomhus 

genom vädring och ventilation ! Vi 

ha en fabriksinspektion som bl. a. 
övervakar att luften i arbetslokaler
na hålles ren, men bekymrar sig väl 

någon om den syrefattiga, stinkande, 

förgiftade luft, i vilken en stor del 
av den svenska nationen sover fram 

sina nätter i överbefolkade, väl igen

stängda rum, utan att ha en aning 
om de stora hälsovården ett på glänt 

stående fönster skulle kunna för
medla? Tänk om det i alla samhälls

lager, även i de undre, kunde väckas" 
till liv ett allmänt behov av bad och 

personlig snygghet, av frisk, ren luft ! 
Vilken enorm betydelse skulle det 

icke ha ej endast för folkhälsan utan 

även för samhällstrevnaden ! 

Vår sommarmissionering i lant-
hemmen kan vidare omfatta sjukvård 

i dess enklare former, t. ex. att för

binda sår, att lägga våtvärmande om
slag, att begagna febertermometern 

och att förstå dess språk ifråga om 
sjukdomens farlighet och gång samt 
andra liknande insikter. I sjukvård 

Kärleken. 
Aforismer av 

La Rochefoucauld. 

En bildad man kan vara vansin
nigt förälskad, men han kan aldrig | 

vara kär som en idiot. 

j^ftertryck förbjudes). 

Några reflexioner om 
aktuellt fredsarbete. 

Av Mia Leche. 

Svenska Kvinnors Medborgarför-

bunds artikelserie. 

Dömer man kärleken efter flerta 
let av dess gärningar, liknar den mera 
hat än kärlek. 

När Nationernas förbund skapa-
Kärleken är för den själ, som äl-1 des fick det internationella fredsar-

skar, vad själen är för den kropp, åt betet en fast punkt att hålla sig till. 

vilken den ger liv. | Folkförbundet bör, om det rätt fattar 

sin uppgift, bliva en fredens verk
ställande myndighet, som i sig upptar 

Man kan träffa kvinnor, som al-1 och omsmälter de önskningar och 
drig hava haft en kärlekshistoria, strävanden som likt friskt blod ström

men sällan träffar man någon som mar till från hela världens folkopini-

endast har haft en. | on. För dem som arbeta för freden, 

gäller det därför först och främst 

att i alla länder organisera en upp-
Det finns endast en kärlek, men 1 lyst) pacifistisk opinion, som kan ut-

sedan finns det tusentals olika kopior göra en förbindelseled till Nationer

den. I nas förbund. 

Nu finnas de som påstå — och 

dessa äro de flesta — att folkför
bundet illa motsvarar sin uppgift 

som ett organ för freden. Så mycket 
angelägnare bör det då vara för 
fredsvännerna att skynda till dess bi-

Man är ungefär lika svår att göra I stånd och göra det bättre ! Just för 

till lags, när man är mycket föräl- Nationernas förbund är så ofull-
skad, som när förälskelsen håller på komligt och ofärdigt fordras det en 
att försvinna. | beredvillig samverkan av alla goda 

krafter, även utanför förbundet, för 

att göra det sådant, att det till sist 

Medan hjärtat ännu värmes av res-1 m°tsvarar sin höga uppgift, den upp-

terna av en passion, har det lättare S'ft som presidenten Wilson formu-

att gripas av en ny kärlek, än när 'era('e 1 01 ('en • Vårt verk skall bli 

man är fullständigt återställd däri- att or8an^era världens vänskap . 
£r|n Hur fåvitskt låter det inte, när 

man säger : "Vi tro inte på detta 

folkförbund, det är svagt och odug-
De som hava hyst en djup kärlek, I Hg-^ vi vilja ha ett nytt Nationernas 

känna sig livet ut olyckliga och på förbund, som är starkt, rättvist och 
samma gång lyckliga över att hava mäktigt". Vad är det då som gör 

tillfrisknat därifrån. | ena förbundet svagt och bräck

ligt? Människorna som ha säte och 
stämma där. Och vad skulle göra 

det andra drömda och efterlängtade 
förbundet starkt och mäktigt? Också 
människorna — kanske samma män-

Mången kokett kvinna 4ror, sig va-1 niskor. 

ra svartsjuk på sin man, när hon M • I omsorgen om formerna glömmer 
själva verket endast är avundsjuk på man 0fta, att det är innehållet, som 

Att älska litet är ett säkert, medel 
att bliva älskad. 

andra kvinnor. måste omskapas. Det är som om man 

trodde, att det funnes en punkt utan
för världen, från vilken världen kun

de reformeras. 

Men folkförbundet är ett männi

skoverk som allt annat mänskligt. 
Det blir vad vi själva göra det till. 

Det kan ge oss allt vad vi önska och 
fordra, om vi endast ge våra önsk-

råder i allmänhet nattsvart okunnig

het på landsbygden. Även i späd

barnsvård äro lantkvinnorna över
raskande litet hemma och i största nin^ar och ^^ringar den rätta akti-
behov av information. Se professor va ^riktningen. Det personliga i 

Jundells artikel i n :r 24 av Kvinnor
nas Tidning ! 

Men låt oss inte göra allt detta i 

överlägsen, retsam skolmästareton 
och med pekpinne utan på ett natur 
ligt och älskvärt sätt och med livlig 

flytandet har övervunnit större ting 

här i världen än de brister som juri
diskt och politiskt vidlåda förbunds

paktens nuvarande ordalydelse. 
Och varför skulle vi då inte ro på 

detta folkförbund, det redan startade 
och arbetande, det för vilket mer än 

hågkomst av att det endast ar en gen- . „ . , , 
_  . . .  I  h a l f t e n  a v  j o r d e n s  s t a t e r  o f f r a t  k r a f -

gàva för allt det goda lantborna 
skänka oss genom att lämna oss, som 

höra hemma i staden, tillträde till si

na skogar, sina ängar, sina sjöar 
na klippor och den friska luften som 

sveper däröver. Den är deras, de 

ha lagfart på all denna härlighet och 
de kunde, om de ville, utestänga oss 

från den ! 

ter och pengar? Varför skulle ett 

annat förbund ha större utsikter att 
inom sig samla den elit av vidsynt 
internationella och övertygat pacifis

tiska individer, som ensamt kan föra 

folkförbundstanken till seger? 

Vid den andra och senaste av Na
tionernas förbunds kongresser i Ge

nève yttrade en hindu, den lärde 

brahmanen Skrinavasa Sastri: 

"Jag har ofta under de gångna da-
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garna hört folkförbundet kritiseras 
liksom från en annan planet, äv obe
kymrade åskådare, som gjort till sin 
uppgift att endast finna fel och att på 
allt sätt komma förbundet till livs. 
Jag erkänner att jag inte har något 
tålamod med den sortens kritik. Den 
välvilliga bedömaren av gott och ont, 
söm är angelägen om att hjälpa, ha 
vi användning för ; honom kan man 
lyssna till med uppmärksamhet och 
respekt. Men det enda vi ha att gö
ra gent emot dessa, som inte vilja ta 
den ringaste del i vårt arbete, är att 
slå dövörat till för deras kalla kritik. 
När någon kommer till mig och sä
ger: 'Detta har förbundet icke gjort 
och icke detta', så har jag alltid lust 
att fråga honom om det månne inte 
är hans eget fel, att det ej blivit gjort. 
Och när han säger: 'Denna sak är 
ännu inte fullbordad', så har jag lust 
att fråga: 'Varför kommer du inte 
själv med och räcker oss en hjäl
pande hand'?" 

Nu är det kanske inte så lätt att 
räcka en hjälpande hand åt en orga
nisation, vars uppgift och verksam
het är så främmande för det stora 
flertalet, som fallet är med Nationer
nas förbund. Vi ha i Sverige inte 
haft förmånen av den livliga upplys
nings- och propagandaverksamhet 
som t. ex. i England gjort förbundet 
till en populär och uppskattad före 
teelse. I Sverige har pressens bris
tande intresse och svårigheten att fin 
na medel till en omfattande föredrags
verksamhet lagt allvarliga hinder i 
vägen, när det gällt att ernå en folk
opinion till förmån för förbundet 

Men vi ha dock organisationer 
bl. a. Kvinnornas Fredsförbund och 
Svenska föreningen för Nationernas 
förbund — genom vilka vi kunna po
pulärt ansluta oss till folkförbundet. 

Ett fredsarbete som vill vara ef 
fektivt, får aldrig släppa kontakten 
med Nationernas förbund. Denna 
institution måste få det stöd och den 
uppmuntran som varje ny skapelse 
behöver för sin näring och växt. 

Men vår anslutning får inte vara 
blind och okritisk. I förbundets råd 
och församling sitta inte bara idea
lister och fredsvänner, utan också 
människor, vars mål och vyer äro en
bart nationella, vilket ofta kan bety
da detsamma som trånga och egoistis
ka. Här har fredsrörelsen ett rikt 
verksamhetsfält. •-De, som vilja hjäl
pa förkämparna för en ny internatio
nell rättsordning, få ej stå som pas
siva åskådare till den strid, som dessa 
inom förbundet ha att utstå mot den 
gamla skolans diplomater, vilka fatta 
det som sin mission att endast gagna 
fosterländska särintressen. Det vär
sta som kan hända folkförbundet är, 
att det blir en årlig diplomatisk börs, 
där de mera kloka lura de mindre 
kloka. De personer och organisatio
ner som verka för samma mål som 
folkförbundet — alltså närmast freds
organisationerna — böra energiskt 
medverka till att det blir de goda, 
livsbejakande krafterna som hembära 
segern. De respektive ländernas re
geringar, som ha att besluta om för
bundskongressernas sammansättning, 
kunna i längden inte förbli okänsliga 
för en enig och energisk folkmening. 

Bland de invändningar som oftast 
göras mot Nationernas förbund är 
att "ingenting uträttas". I betrak
tande av förbundets ungdom förefal
ler beskyllningen rätt hård. Inga 
storverk men åtskilligt gott och nyt
tigt arbete — som utan förbundets 

ingripande nog skulle förblivit ogjort 
— har uträttats under de två sista 
åren. Man har hjälpt Österrike; 
man har transporterat hem krigsfån
gar ; man har byggt en barriär mot 
de smittosamma sjukdomarna öster-
ifrån ; Danzigs fristat har konstitu
erats; den oberschlesiska konflikten 
har lösts o. s. s. 

Det medges, att allt detta är rela
tivt små ting i en tid, då en så stor 
del av mänskligheten förgäves ropar 
på fred, frihet och bröd. Men just 
därför att nöden, hatet och förvild-
ningen är så stor, gör man orätt i att 
visa otålighet och förakt mot denna 
institution, som blivit till under de 
svåraste av alla förhållanden. Det är 
för mycket begärt, att Nationernas 
förbund på mindre än två år skulle 
ha lyckats göra människorna till brö
der, sedan de i sex år oavbrutet sökt 
utrota och förgöra varandra. 

Vi begå som alltid det felet att vi 
räkna med för korta tidsperioder -
vi vänta skörden omedelbart! efter 
sådden. Nationernas förbund är tills
vidare endast en sådd : nu fordras det 
ett oavlåtligt och troget trädgårdsar
bete, — och ett flitigt bortrensande 
av ogräs, — för att sådden en gång 
skall ge de rika skördar som en ut
pinad mänsklighet hungrar efter. 

Fru Susy Silfverbrand-

Akt iebo lage t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse« 

t-
Efter en längre tids sjuklighet av* 

led lärarinnan vid Rudebeckska gym; 

nasiet i Göteborg fru Susy Silfver» 

br<md> Erikson den 20 juni i Ronneby, 

dit hon begivit sig för att om möj* 

ligt söka återställa sin brutna hälsa. 

Med fru Silfverbrand*Erikson bort* 

gick en av de mera kända och fram« 

trädande personligheterna inom Gö 

teborgs kvinnovärld. Högt skattac 

som pedagog — hon åtnjöt anseen« 

de som en av vårt lands främsta 

lärarinnor — fann hon bredvid sin 

läraregärning, åt vilken hon i törsta 

hand ägnade sitt intresse och sin 

utomordentligt stora arbetskraft, tic 

även för "andra krävande uppgifter. 

Hon var sålunda varmt intresserac 

av den kulturella ungdomsrörel* 

sen och verkade där bland annat 

som en gärna hörd och framgångsrik 

föredragshållare. Även i det poli« 

tiska livet var hon under de senare 

åren verksam, särskilt vid valtillfäl* 

lena, och företrädde därvid de fri« 

sinnade idéerna. Näst skolgärningen 

var det dock fredsrörelsen, som ägde 

hennes hjärta. En av stiftarna av 

Svenska kvinnornas fredsförbund och 

ordförande i dess göteborgsavdel» 

ning, förstod hon i sällspord grad 

att entusiasmera även andra kvinnor 

för fredsarbetet, tillförande förbundet 

talrika medlemmar. 

Den bortgångna sörjes närmast av 

make, sjökapten Ernst Erikson, med 

vilken hon 1912 ingick äktenskap, 

och anförvanter samt vidare av den 

ungdom, vilken njutit förmånen av 

hennes undervisning, och som omfat« 

tade henne med varm tillgivenhet, 

en stor vänkrets och slutligen av alla 

dem, som stått henne nära i det ar« 

bete för kulturella och ideella syfte» 

mål, för vilka hon så osjälviskt off* 

rade sig. 

Svenska flaggan. 
Igenom den främmande staden 

i landet långt borta jag gick, 

en främling i människoraden 

av främmande ras och skick 

ett obekant språk kring mig brusar, 

ett otydbart sorl och larm, 

då jag stannar. — En syn mig tjusar 

och hjärtat slår varmt i min barm. 

Det var blott en flagga som lekte 

på stången ifrån ett hus, 

men dess färger mitt öga smekte 

som i ödenatt hyddans ljus. 

Och duken vid ilar vrenska 

sig spände i samma stund. 

Jag såg på vår blågula svenska 

med korset på himmelsblå grund. 

Jag stannade, gick och jag vände 

att åter få se den en gång, 

mitt öga var vått, och jag kände 

mitt hjärta som fyllt av sång, 

av en längtansfull sång till Norden, 

en längtan obändig och stark 

till hemmet och fosterjorden, 

till tallens och granens mark. 

Den jord som aldrig än glömdes 

om än skilde länder och hav, 

som älskades än då den dömdes, 

för den karga näring den gav. 
Den mark, där blåsippans stjärna 

sig blandar med doft av viol, 

som skogar och åsar värna 

i milsvida sträckor i sol. 

» * 

Var viss, den dig lämnat i trängtan 

att vinna mer lättvärvat bröd, 

han dövar dock aldrig sin längtan 

till dig med sitt överflöd. 

När glömd man tror mark där ens vagga 

stod hägnad vid furornas sång, 

man brister i gråt vid en flagga 

som stolt böljar ut från en stång. 

I f tEVL IG  t c k  INTRESSANT 

FONECL Co. 

F A R S  K A  
N Y H E T E R .  

V Ä R D E F U L A T  
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Den största 
morgon tidn ingen 

Hos 
Doktor Sol. 

Av Doktor Raoul Baudet. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 

Korsgatan 4, Telefon 8462 
Rekommenderas ! 

I. A. 

Ur gaffelns historia. 
Gaffeln är en uppfinning av gan

ska sent datum. Man begagnade vis
serligen redan i forntiden ett slags 
gafflar vid matens tillredning, men 
däremot icke vid själva måltiden. 
Man använde kniven och "de tio" 
samt sked. 

Första gången bruket av gaffel i nu
tida mening namnes är i elvte århund
radet i ett arbete av Petrus Danianus. 
Han berättar, att en byzantinsk prin
sessa medfört denna nyhet till Vene
dig. Tro emellertid icke att han hälsa
de den med glädje. Nej, han påstod 
med stort eftertryck, att detta instru
ment såsom ägnat att förvekliga män
niskorna, borde med alla medel mot
arbetas. 

Ännu i i6 :de århundradet var ock
så bruket av gaffeln ganska sällsynt 
i Italien. 

Vid denna tid kom gaffeln emel
lertid till England, ungefär samtidigt 
med potatis, té och silkesstrumpor. 
Drottning Elisabeth ägde tre gafflar 
' ne got utsirade med guld". 

En del engelska ädlingar upptogo 
bruket av gaffeln, vilket icke gillades 
inom "förståndigare" kretsar, där 
man ansåg det såsom anstötligt, ja, 
rent av som en förolämpande kritik 
mot den allsmäktige och ett under
kännande av värdet hos de av ho 
nom förlänade tio fingrarne. 

Den engelska författaren Thomas 
Coryate berättar i sin bok "Crudi
ties", tryckt i*X>8, om en egendomlig 
sed, som han funnit hos italienarne, 
men som veterligen icke funnes i nå
got annat kristet land, nämligen att 
vid måltiderna använda en liten gaf
fel för att hålla fast köttet vid sön
derskärandet. "Begagnar man av 
glömska fingrarne, tadla de visserli
gen icke den skyldige med ord, men 
de rynka pannan av ogillande". Mr 
Coryate talar länge och med upprik
tig häpnad om det "sällsamma" in
strumentet. 

Även så sent som under senare 
hälvten av 1800-talet, kunde man på 
svenska landsbygden, åtminstone i 
mindre gårdar, konstatera den abso
luta frånvaron av gaffel vid målti
derna. Man åt med kniv, som van
ligen togs upp ur den egna fickan, 
samt med sked. 

De gamla folken dyrkade solen, 
emedan den skänker värme, och Ijüs, 
men även därför, att den underhåller 
liv och hälsa. Solen var för dem den 
välgörande guden, som på samma 
gång skingrar mörker och botar sjuk
domar. Så dyrkades Baal av Feni-
cierna och S amas av Babylonierna 
vilka sade om honom : "Ditt ljus är 
glädjen ; ditt ljus är hälsan". 

Så var det i Indien Acvinerna som 
körde den uppgående solens vagn 
men också botade de sjuka i det de 
återgåvo de blinda deras syn och ung
dom åt gubbarna. Och slutligen 
Phöbus Apollo, som uppenbarade lä
kekonsten för människorna genom 
att skänka dem sin son, Eskulapus. 

De fromma och praktiska grekerna 
hade infört solen i sina tempel och i 
sin sjukvård. De utsatte sina sjuka 
kroppar för dess välgörande strålar 
vid ingången till de offentliga bygg
naderna eller på husens terrasser. 

Men bruket av solbad var mycket 
utbrett framför allt hos romarna. 
Under kejsartiden funnos solarier i 
Rom och hela Italien. Varje rik 
medborgare hade en dylik på taket 
av sitt hus. I de flesta thermer, sär
skilt i Caracallas, ser man bredvid 
sudatorium en öppen pelargång, ett 
slags inre gård : det är solarium. 

Vid den tiden fanns det liksom i 
våra dagar vid Rivieran anstalter en
kom ordnade för solbehandling, och 
det berättas, att kejsar Galienus hust
ru av sin läkare skickades till Nizza 
för att genomgå en ljusbehandling; 

Ljusbehandlingen, som hos vår ge
neration varit i bruk knappast 30 år, 
och som tidigare mest tillämpats av 
romarna, försvann tillika med deras 
civilisation vid barbarernas anfall. 
Det dröjde länge, innan den åter bör
jade användas. Varken renaissancen 
eller sjuttonde århundradet, "solko
nungens århundrade", bräkte den å-
ter på modet. Vid slutet av aderton-
de århundradet, kanske under infly
tande av Rousseau, som lärde männi
skorna att älska naturens skådespel, 
gjorde läkarna några försök med sol
kurer. De ordinerade dem för att på
skynda hudbildning på bensår och 

Det finns människor som aldrig 
kunna bliva något och aldrig utföra 
något arbete. De taga sig ferier heia 
livet igenom. De se på när andra ar
beta och leva av andras arbete. En 
sådan dagdrivare kan vara en lands-
strykare, som, höljd i trasor, vand
rar landsvägen fram utan mål, det kan 
vara den sysslolösa damen i det rika 
hemmet, det kan också vara millio
nären, vars enda sysselsättning är att 
förströ sig. Det är i grund och bot
ten ingen skillnad mellan dem. 

:or 
att bota bleksot, men det är först 
från 1888 på initiativ av professor 
Poncet från Lyon, som solkur här 
i Frankrike beständigt använts i be
handling av yttre tuberkulos. 

Alla solstrålar äro välgörande. 
Mest verksamma äro dock de hetaste 
och de ljusstarkaste. Jag betonar de 
mest ljusstarka ty de välgörande 
strålarna äro icke värmestrålarna, 
som uppgå i spektrums röda strålar, 
utan de som närma sig de violetta 
strålarna, och som äro de lysande. 
Endast de senare äro nyttiga, och 
när de saknas, då solen är sällsynt 
eller vädret är dimmigt, kan man er
sätta dem på konstgjort sätt med 
de violetta strålarna från en elektrisk 
apparat: Specialisterna påstå, att de 
ha samma verkan och egenskaper 
som den heta och lysande solens 

strålar. 

Låtom oss likväl föredraga solen, 
antingen det är fråga 0111 att utsätta 
för dess strålar den sjukes hela kropp 
— allmän solbehandling — eller en

dast en del av kroppen, den del, som ^ 
är sjuk -— lokal solbehandling. 

Denna senare behandling passar 
såsom jag redan sagt för-alla slags 
sjukdomar av yttre tuberkulos. Man 
utsätter det sjuka stället under flera 
timmar för solstrålarna utan fruktan 
för någon annan olyckshändelse än 
solbränna. Och dess resultat ärcr till
räckligt gynnsamma för att man med 
fördel må använda denna behand
ling, men de äro det ej tillräckligt 
för att man utan att ha inhämtat 
kompetenta läkares åsikt skall utan 
diskussion avstå från orthopediska I 
eller kirurgiska behandlingar. 

Jag vill särskilt framhålla den all
männa solbehandlingen, då hela krop-J 

pen är utsatt för luften och solen, 
vilket redan ägde rum hos de gamla 
folken i deras solarium. 

Denna behandling bör ske, gradvis. 
Förtsa dagen blottas endast händer 
och underarmar, fötter och ben. He
la den övriga kroppen, framför allt 
huvudet, är omsorgsfullt , skyddad 
och behandlingen bör ej vara längre 
än 10 minuter. Den bör upprepas 3 i 
gånger om dagen, klockan 10, 12 o. 2. | 

Följande dag samma behandling 
under en kvarts timme. 

På tredje dagen blottar man utom i ,  

de förut nämnda delarna av kroppen 
även låren och skuldrorna under 5?; 
minuter. 

Under de följande dagarna blottar 
man så småningom den övriga delen 
av kroppen och låter behandlingen 

pågå 5 eller 6 timmar. 
Men jag upprepar det, man måste 

gå gradvis tillväga, ty för mycken 
brådska framkallar åtskilliga olägen
heter såsom feber, illamående, trött- : 
het, rubbningar i matsmältningen 0.1 

s. v. 
Efter 2 månaders allmän behand-

ling får kroppen liksom en bronsbe-
1äggning. Mörkhyade ha fått ma-
hognyfärg och de blonda en färg som 
liknar palissander. De små vita ha 

blivit små negrer. Deras överhud 

har fått ett »svart pigment, som ar 

mycket sällsynt hos dem i norma" 
tillstånd, men som är mycket tjockt 

tvärtom hos negrerna, ett verklig 

skyddsvapen mot de alltför lysanJf 

strålarna. 
Från detta ögonblick behöver de» 

sjuke ej längre ligga. Uppe skall han 
fortsätta sin solkur. Med huvude' 

betäckt av en hatt och underkropp1' 

av ett par simbyxor, går han, spat'e 

rar han, springer han över fälten' 
leker han, arbetar han, gymnastisera 

han eller idkar trädgårdsskötsel, he 

dagen naken och i solen. 
Denna liusbehandling, som helt na* 
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•  ILLA TEATERN. 
Varje afton kl. 8 e. m. 

sJïï V'9' 
£n piga bland pigor. 

'Lisebir l̂riTuftsteater. 
Varje afton kl. 8. 

Skrattsuccèsen 

nen gamla herrgården. 
ii 3 akter av Oscar Wennersten, 

slottskogens Friluftsteater. 
ktinn* Gerda Thumée och Carl Barcklind. 
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7Var lunchar man^ 
bäst? 

Cggers Sommarterass 

Konditori - Restaurant, Kors-
gatan 15, 1 tr. Tel. 107 79 

Stora Teaterns Restaurant 
futtigaste och sualaste i staden 

Tel. 3273 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers JTleeths, Thesalong 

turligt är förenad med en kur i friska 
luften, antingen i bergstrakter, vid 
havet, eller på landsbygden, gör de 
sjuka kraftigare och mer härdade. 
Den hjälper dem att med större fram
gång kämpa mot den tuberkulösa 
sjukhärden. Den allmänna Ijusbc-
handlingen verkar således ej på så 
sätt, ätt den direkt och genast botar 
den skada tuberkulosen åstadkom
mit, men genom att ingjuta mer liv 
i kropparna hjälper den dem att ge
nom deras eget åtgörande befria sig 
från tuberkulosen. 

Se här ett upplevt exempel, som 
bättre än alla statistiker skall bevisa 
er, hur verkningsfull en sol- och luft
kur är: 

Doktor Huet i Rouen hade i sin 
tjänst ett 14-årigt barn, som var ma
gert, skrofulöst och fullt av utslag 
och fistelgångar. Då och då bars det 
till operationssalen och man skrapade 
en ledgång eller ett tuberkulöst ben. 
Sedan var det under flera månader 
dagliga smärtsamma förband ända till 
nästa operation. 

En morgon vid läkarens rond var 
barnet ej längre i sin säng. Hade det 
dött under natten? Nej, ty dess lik 
var ej i anatomisalen. Hade det flytt ? 
Vart skulle det ha tagit vägen, då 
det ej hade några föräldrar? Hade 
det tagit livet av sig? Kanske. Det 
hade lidit så mycket, och dess öde 
^•ar att ännu lida så mycket. Man 
trodde således, att det var dött, och 
snart glömmer man bort det. 

Några månader senare, vid början 
av vintern, infann sig på doktor 
Huet's mottagning en vacker pojk 
med gott utseende och ståtlig håll
ning- Han såg kraftfull och frisk ut 

• och bad om att bli intagen på sjuk
huset. Det var den lille flyktingen, 
driven av kölden, trött på att springa 
Pa vägarna, och att sova i ladorna 
återkom han till sin sjukhussäng. 

tnder inflytande av solen och den 
nska luften hade hans utslag torkat 

0ch försvunnit. Förbandens bomull 
och listor hade fastnat på torra bus-
är eller på halmstackar. Han tyck

tes botad. Han var det nästan. Han 
»lev mottagen. 

Han kom tillbaka till värmen i sän
gen och i sjuksalen och fick den nä-
ande maten, som serverades på re-

Änkor och 
deras barn. 

Av Jur. kand. 

Märta Björnbom Romson. 

I en artikel intagen i Kvinnornas 
Tidning för den 7 maj 1922, vänder 
sig fru Frigga Carlberg mot det sätt 
varpå samhället "tar sig an" obemed
lade änkor och deras barn. Den bild 
ur livet, som författarinnan ger oss, 
förfelar ej heller att göra ett djupt 
intryck. 

Nu är det emellertid lyckligtvis så, 
att vi synas ha utsikt att inom en ej 
alltför avlägsen, framtid få här ifrå
gavarande förhållanden ordnade på 
ett bättre och mänskligare satt än 
som hittills tyvärr synes ha varit fal
let. Föregångslandet i detta avseen
de är vårt grannland Danmark, vil
ket för närvarande synes vara det 
enda land i Europa, som i sin lag
stiftning upptagit bestämmelser i 
syfte att mildra. den svåra ställning, 
vari moder och barn i allmänhet rå
ka med familjeförsörjarens frånfäl-
le. Den form, vari detta sker, är 
understöd från statens sida åt än
kor med minderåriga barn, och reg
lerna härför återfinnas i den s. k. 
Enkebornsloven av den 29 april 1913. 

I vårt land har frågan i viss om
fattning varit på tal redan vid för
arbetena till lagen om allmän iperi-
sionsförsäkring. Att någon bestäm
melse om försäkring av efterlevande 
änkor och barn icke upptagits i 1913 
års pensionsförsäkringslag, synes ha 
berott på rädsla att därigenom åsam
ka staten alltför stora kostnader. I 
samband med frågan om ytterligare 
utvidgande av pensionsförsäkringen 
har senare inom pensionsstyrelsen 
dryftats möjligheterna för beredan
de av en livränta eller ett kapital
belopp en gång för alla åt änka och 
minderåriga barn, vilkas familjeför
sörjare avlidit. "Även om i dylikt 
fall änkan är fullt arbetsför", heter 
det i ett av pensionsstyrelsen i den
na fråga avgivet yttrande, "är obe
stridligt, att om mannen icke efter
lämnat några tillgångar, änkan kom
mer att få svårt att draga sig fram. 
Särskilt gäller detta tiden närmast 
efter dödsfallet, innan hon hunnit 
skaffa sig arbete och vänja sig in i 
de nya förhållandena. I vilket fall 
som hälst kommer barnens uppfost
ran att lida om modern nödgas ägna 
den huvudsakliga delen av sin tid åt 
förvärvsarbete, därest icke särskilda 
anordningar träffas, som i dylikt fall 

-tillgodose barnens intressen." 
Detta yttrande avgavs i anledning 

av en vid 1919 års riksdag i andra 
kammaren väckt motion, att riksda
gen måtte hos Kungl. Maj :t anhålla 
om utredning, på vilket sätt och ef
ter vilka grunder understöd av all
männa medel måtte utan fattigvårds 

STUVADE MAKARONER 
150 gr. svenska mak roner, 2 1. vatten, 1 msk. (15 gr.) salt. Vit sås: 2 

msk. smör (40 gr.) 4 msk. mjöl, 4 del. kokande mjölk, salt, socker, (i/f 
msk. riven ost). Bere ning: Makaronerna påsättas i kokande, saltat 

vatten cch kokas mjuka eller omk ing 20 min. De upphällas i 
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och såsen far ko a 5 min. Makaronerna iläggas 

och varmas i såsen. Stuvningen avsmakas 
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verkan beredas behövande änkor till 
underhåll och uppfostran av deras 
inom äktenskapet födda och under 
detsamma adopterade barn. Det ut
skott, vartill motionen remitterades, 
hemställde om bifall till densamma 
under anförande av bl. a. : "Utskot
tet finner' för sin del motionärens 
framställning i hög grad behjärtans-
värd. Omotsägligen föreligger här 
ett samhällsintresse av betydelseful
laste slag, så visst som statens fram
tid beror på den omvårdnad och 
fostran, som komma det uppväxan
de släktet till del. Det synes förden
skull, vara en tvingande nödvändig
het, att staten i detta hänseende, där 
så behöves, träder hjälpande emellan 
och att denna hjälp lämnas icke som 
en., nådegåva utan som en skyldighet, 
fullgjord i statens eget intresse." 

Denna motion bifölls av andra, 
men avslogs av första kammaren 
och föll även under närmast påföl
jande riksdag. 

Utan att avvakta utgången av den 
sålunda väckta frågan om statligt 
understöd åt änkor och deras barn 
har man emellertid i det nu förelig
gande av fattigvårdslagstiftnings-
kommitterade utarbetade förslaget 
till lag om den offentliga barnavår
den upptagit spörsmålet i form av 
bestämmelser om kommunalt bidrag 
till änkor, som äro i behov därav för 
sina barns uppfostran. Man har an
sett, att även om en pensionering 
skulle komma till stånd, det ändå kan 
i vissa fall därutöver krävas under
stöd genom de kommunala myndig
heterna. Den föreslagna anordnin
gen i detta avseende har även an
setts utan svårighet kunna kombine
ras med eventuella stadganden om 
försäkring eller pension. 

I förslagets 10 kap., som behand
lar "understöd för vård av barn till 
ensamstående moder", stadgas, att 
om änkor är i behov av understöd 
för barn under sexton år, vilket hon 
antingen själv vårdar eller åt vilket 
hon bereder vård hos annan, barna
vårdsnämnden skall lämna henne 
"det bidrag, som kräves för att hon 
må kunna giva barnet erforderlig 
vård", detta dock i varje fall under 
förutsättn:ng, att anledning ej före
ligger, att "barnet bör av barna
vårdsnämnden omhändertagas för 
vård eller skyddsuppfostran". 

Modern skall alltså enligt de före

slagna bestämmelserna alltid ha rätt 
att, även om hon åtnjuter understöd 
av kommunen, behålla barnen hos 
sig, så snart hon icke av en eller art-
nan anledning kan anses vara- olämp
lig som deras vårdare. Hon skall 
vidare enligt förslaget ej vara skyl
dig att ersätta det bidrag, som bar
navårdsnämnden lämnar henne för 
barnens underhåll, så länge hon full
gör sina plikter med avseende å de
ras vård. Understödet får med an
dra ord icke gent emot modern Ka
raktären av fattigvård. Det blir icKe 
någon nådegåva utan är ett fullt 
rättmätigt krav, som hon kan ställa 
på samhället i egenskap av sina barns 
vårdarinna. 

Dam 
'Benkläder' 

PRIMA BOMULL 

Färger: 

Grå, blå, lila, 

marin, svarta 

och vita 

Sluten modell 

2: 40 2: 75 

Sluten modell 

att knäppa i sidorna 

2:85 3:15 

i A. Jönsson & Co. r 
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"en verkligt först

klassig illustrerad 

tidskrift -

" med gedigen 

och fint kultiverad 

ton —" 
SÄGER DAGSPRESSEN 

B ö r  e j  s a k  n a s  
i något svenskt hem.! 

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R M A S T E  
POS7ANSTAL1 ELLER BOKHANDEL! 

Engelsk-Svenska tidskriften 
har för juni utkommit med ett in 

tressant nummer, företrädesvis ägnat 
Strindbergsminnet. De hithörande 
artikiarne hava lämnats av d:r John 
Landquist och författarinnan Berta 
Ruck. Övriga bidragsgivare äro Lud
vig Nordström, med en art. om "Mo
dern litteratur och modern skolunder
visning", miss M. H. Thomas, som 
skriver om Lloyd George och slutli
gen d:r Henry Alexander, som läm
nar den sista artikeln i serien "Sve
rige sett med engelska ögon". 

Tidskriften tryckes med alla bi
drag på både svenska och engelska, 
vilket meddelas alla dem, som önska 
utvidga sina engelska språkkunskaper 
och här finna en utomordentligt god 

handledning. 

H E L A N D E R S  
ångrostade 

KAFFE 
är i smak och arom 

oöverträffat 

Selma Sjöbergs 
DAMFRISÉRSALONG 

Kungsgatan 63. ' Rikstelefon' 4717. 

R e k o m m e n d e r a s .  :  

O BS. I Nedsatta prise*. 

Den förberedande kursen 
vid CAROLINE WIJKS SJ UK SKÖTER 5 K EH EM börjar den 15 Aug. 1922. 

Anmälningar mottagas av föreståndarinnan, Vasa Kyrkoga'a 5, Götebcrg. Prospe it 

Rikedom. 
Där pengar gå före, stå alla dörrar 

öppna. 
Shakespeare. 

* 

Rik man — rädd man. 
När det talas om pengar, lyssna 

alla. 
(Ordspråk.) 

* 

Rikedom liknar saltvatten, ju mer 
man dricker därav, desto törstigare 

blir man. 
Schopenhauer. 

jtyheter i 

Uienerblusar 
bäst och billigast 

hos 

FRIBEBG & ANDERSON 
Kungspoitsplatsen 1. — Tel. 7235 

Du skall, 
du skall inte. 
De flesta föräldrar uppfostra sina 

barn efter metoden: "Du skall inte!" 
Du skall inte narras ! — Du skall 

inte vara stygg ! — Du skäll infe va
ra lat ! — Du skall inte vara oordent-
lig! — O. s. v. hundrade andfa "Du 

skall inte!" 
Nåja, invänder ni, vad är det för 

fel med det ? 
Jo, ett mycket stort! 
Om man skall lära en person att 

utföra ett arbete, faller det ingen in 
att säga: "Du skall inte göra så, 
och inte så, och inte så!" samtidigt 
visande alla de felgrepp och misstag, 
som inte skola göras. I stället säger 
man: Du skall göra så, och så, och 
så! och samtidigt demonstrerar-man 
de rätta greppen. 

Det första tillvägagångssättet fal 
1er på sin egen opraktiskhet. Det är 
för den undervisande i oerhörd grad 
onödigt tids- och kraftödande. Man 
binder därjämte lärjungens tanke vid 
felgreppen, belastar hans minne med 
detaljer, som han ej behöver syssla 

med. 
Med ett "du skall göra så och så" 

leder jag honom i stället på ett för 
mig i minsta möjliga mån tids- och 
arbetskrävande sätt rakt fram till 
själva målet för undervisningen, kun
skapen om den rätta metoden för ar

betets utförande. 
Om man i barnauppfostran stän

digt använder orden "Du skall inte" 
i anslutning till allt som är lågt och 
ovärdigt, binder man barnets tanke 
vid det onda, drager dess sinne nedåt. 

Det är en negativ uppfostran. 
Man lägger huvudvikten på frånva

ron av vissa egenskaper, lögnaktig
het, elakhet, lättja, oordentlighet o. 
s. v., men om ett verkligt uppbyggan
de av karaktären kan nian icke tala. 
Barnet får veta vad det icke skall 
göra, men mottager inga impulser 
ifråga om det som i verklig mening 
är det viktiga, vad det bör göra. Det 
behandlas på samma oförnuftiga och 
meningslösa sätt som en lärling, vil
ken av sin mästare får lära alla de 
missgrepp, som äro möjliga att göra 
i yrket men lämnas i okunnighet orti 
de riktiga arbetsmetoderna. 

Det rätta systemet är tydligen att 
säga till barnet: "Du skall tala san
ning! — Du skall vara «nälll — 
Du skall vara flitig ! — Du skall va
ra ordentlig ! O. s. v. Det är en 
positiv uppfostran med vikten lagd 
på utvecklandet och stärkandet av 
goda egenskaper, sanningskärlek, 
godhet, flit, ordentlighet och alla an
dra. Medels denna metod bygger 
man upp en karaktär. Man inriktar 
barnets tanke på det goda och rätta, 
lyfter dess blick mot det sköna och 
upphöjda, leder det fram mot målet, 
den goda viljans stärkande, sinnets 

förädling. 
Invar. 

i 
iM. 
G 

Ü 
Tina noga 

på detta Troll 

gelbundna tider. Men den friska 
luften och solljuset felades honom. 
Tuberkulosen bröt åter ut och några 
veckor sedan han kommit tillbaka till 
sjukhuset fick han hjärnhinneinflam
mation. Solen hade varit nära att 
bota honom; borta ifrån solen duka

de han under. 
Om ljusbehandling passar för tu-

berkelsjuka, varför skulle den icke 
likasåväl vara tjänlig för dem, som 
äro utsatta för att bliva det, nämli
gen för de svaga, bräckliga och kle
na? Om solen ger de svaga styrka, 
skall den icke göra de starka ännu 

kraftigare? 
På sista tiden har man anlagt fri-

luftsskolor nära Versailles, vid Syl-
vabelle, vid Fontaine-Bouillant, vid 
Brévannes och vid Saint-Brieuc. 

Klockan 8 på morgonen komma 
barnen marscherande, endast klädda 
i hatt och byxor och den övriga krop
pen naken. På ryggen bära de en 
lätt pulpet. De stanna, när läraren 
funnit en solig, för vinden skyddad 

plats. 
Efter några gymnastikövningar un

der andhämtning, slå sig barnen ned 
vart och ett framför sin pulpet, och 

lektionen börjar. Därefter följa le
kar cch gymnastik, och dagen till
bringas på så sätt ända till solned

gången. 
Under sådana förhållanden före

komma varken luftrörskatarrer eller 
lunginflammationer. En kropp så
som av florentinsk brons, hårda 
muskler, rak växt, sluttande skuldror, 
en vikt, som ökas med 2 à 3 kilo i 
månaden, en karaktär, som blir allt 
jämnare, ett mindre ombytligt lynne, 
munterhet, aptit och sömn — se där 
det vanliga resultatet av ljusbehand
lingen. 

Kan frågan anses klarlagd? Böra 
vi återvända till naturtillståndet, åt
minstone under barndomsåren, för 
att bli kraftigare? Skola vi förändra 
alla de gamla reglerna för uppfost
ran? Om läkaren eller hälsovännen 
skulle besvara denna fråga, skulle han 
kanske säga ja.! Märk att jag säger 
kanske. Ty mycket försiktiga skulle 
såväl den ene som den andre önska 
se på närmare håll verkan av dessa 
moderna solarier, skulle på själva stäl
let vilja kontrollera resultaten av me
toden, skulle vilja se barnen i fram
tiden, för att få veta, vad som bliver 

av dem. Skall ej deras motstånds
kraft bringas ur jämnvikt, när de 
berövas den vanliga rationen luft och 
sol? Skola de ej mer än de små 
stadsbarnen, som ej lämnat staden, 
vara utsatta för att lätt få smitto
samma sjukdomar? 

Se där ett ämne till meningsbyte 
för läkare ! Cch som herr de Vol-
taire sade : 

"Det är mycket att säga därom.' 
(Ur "Les Annales".) 

Mannen (ursinnigt) : — Min fina
ste sjöskumspipa är sönderbruten? 
Hur i all världen har det gått till? 

Frun: — Inte vet jag. När jag 
kom ut i morse, såg jag din sjöskums
pipa ligga slängd på golvet och dina 
skor stå på piphyllan. 

Mannen (milt) : — Hm, sådant 
kan hända. 

Vi äro tacksamma, om 
Ni rekommenderar 
Kvinnornas Tid ning 
till Ed ra vänner! 

Den som övertog 
rollen. 

Av 

MARY CHOLMONDELEY. 
Övers. fr. engelskan för denna tid

ning av —e. 
(4) 

Delacour gjorde icke något vidare 
försök att få tala med Marion. Han 
undvek henne systematiskt. Han själv, 
å sin sida, var under ständig uppsikt, 
man vakade, man spionerade, man 
skyddade honom mot sig själv. Han 
hade aldrig en möjlighet att falla för 
frestelsen. Hans amatörfångvaktare 
höll mycket av honom. Han var så 
intagande och regissören var entu
siastisk. Sangviniskt folk trodde han 
var helt förvandlad. Det såg nästan 
ut, som om han kunde hålla sitt grepp 
på den framstående ställning, som na
turen och hans talang ämnat honom 
till. Men hans förflutna visade att 
just när han var på höjden var faran 
störst. Ingen kunde lita på honom. 

Hans historia från Amerika blev snart 
känd. Det var en lång rad av vid
riga utbrott och brutna engagement. 

Det var andras starka vilja och att 
han underordnade sig denna vilja, som 
höll honom på fötterna alla de veckor 
som stycket gick. 

Och sedan — det ögonblick vakta-
ren slappnade, uttröttad till kropp o. 
själ — föll han på nytt. 

Det var lik en komet på teatervärl
dens himmel, han strålade och gick 
ned lika hastigt som han gått upp. 
Marion hörde det och rwste. Hon ha
de just blivit räddad i yttersta minu

ten. 
* 

Hon skrev aldrig något mer dra
ma — åtminstone aldrig något, som 
blev uppfört. Hon sade, att hon icke 
hade tid. Trots sin framgång, kände 
hon avsmak för all teater, och kanske 
kom hon underfund med att framgång 
icke är någon varm mantel för en fry
sande själ. Det finnes ett litet mjukt 
hölje som heter ömhet; det kunna vi 
alla nå, och även hon kunde ha'' 
svept det om axlarna. Men hon sade,, 
att olyckligtvis fanns där ingen, som 
hon kunde slösa sin ömhet på, ingeni 
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garna hört folkförbundet kritiseras 
liksom från en annan planet, äv obe
kymrade åskådare, som gjort till sin 
uppgift att endast finna fel och att på 
allt sätt komma förbundet till livs. 
Jag erkänner att jag inte har något 
tålamod med den sortens kritik. Den 
välvilliga bedömaren av gott och ont, 
söm är angelägen om att hjälpa, ha 
vi användning för ; honom kan man 
lyssna till med uppmärksamhet och 
respekt. Men det enda vi ha att gö
ra gent emot dessa, som inte vilja ta 
den ringaste del i vårt arbete, är att 
slå dövörat till för deras kalla kritik. 
När någon kommer till mig och sä
ger: 'Detta har förbundet icke gjort 
och icke detta', så har jag alltid lust 
att fråga honom om det månne inte 
är hans eget fel, att det ej blivit gjort. 
Och när han säger: 'Denna sak är 
ännu inte fullbordad', så har jag lust 
att fråga: 'Varför kommer du inte 
själv med och räcker oss en hjäl
pande hand'?" 

Nu är det kanske inte så lätt att 
räcka en hjälpande hand åt en orga
nisation, vars uppgift och verksam
het är så främmande för det stora 
flertalet, som fallet är med Nationer
nas förbund. Vi ha i Sverige inte 
haft förmånen av den livliga upplys
nings- och propagandaverksamhet 
som t. ex. i England gjort förbundet 
till en populär och uppskattad före 
teelse. I Sverige har pressens bris
tande intresse och svårigheten att fin 
na medel till en omfattande föredrags
verksamhet lagt allvarliga hinder i 
vägen, när det gällt att ernå en folk
opinion till förmån för förbundet 

Men vi ha dock organisationer 
bl. a. Kvinnornas Fredsförbund och 
Svenska föreningen för Nationernas 
förbund — genom vilka vi kunna po
pulärt ansluta oss till folkförbundet. 

Ett fredsarbete som vill vara ef 
fektivt, får aldrig släppa kontakten 
med Nationernas förbund. Denna 
institution måste få det stöd och den 
uppmuntran som varje ny skapelse 
behöver för sin näring och växt. 

Men vår anslutning får inte vara 
blind och okritisk. I förbundets råd 
och församling sitta inte bara idea
lister och fredsvänner, utan också 
människor, vars mål och vyer äro en
bart nationella, vilket ofta kan bety
da detsamma som trånga och egoistis
ka. Här har fredsrörelsen ett rikt 
verksamhetsfält. •-De, som vilja hjäl
pa förkämparna för en ny internatio
nell rättsordning, få ej stå som pas
siva åskådare till den strid, som dessa 
inom förbundet ha att utstå mot den 
gamla skolans diplomater, vilka fatta 
det som sin mission att endast gagna 
fosterländska särintressen. Det vär
sta som kan hända folkförbundet är, 
att det blir en årlig diplomatisk börs, 
där de mera kloka lura de mindre 
kloka. De personer och organisatio
ner som verka för samma mål som 
folkförbundet — alltså närmast freds
organisationerna — böra energiskt 
medverka till att det blir de goda, 
livsbejakande krafterna som hembära 
segern. De respektive ländernas re
geringar, som ha att besluta om för
bundskongressernas sammansättning, 
kunna i längden inte förbli okänsliga 
för en enig och energisk folkmening. 

Bland de invändningar som oftast 
göras mot Nationernas förbund är 
att "ingenting uträttas". I betrak
tande av förbundets ungdom förefal
ler beskyllningen rätt hård. Inga 
storverk men åtskilligt gott och nyt
tigt arbete — som utan förbundets 

ingripande nog skulle förblivit ogjort 
— har uträttats under de två sista 
åren. Man har hjälpt Österrike; 
man har transporterat hem krigsfån
gar ; man har byggt en barriär mot 
de smittosamma sjukdomarna öster-
ifrån ; Danzigs fristat har konstitu
erats; den oberschlesiska konflikten 
har lösts o. s. s. 

Det medges, att allt detta är rela
tivt små ting i en tid, då en så stor 
del av mänskligheten förgäves ropar 
på fred, frihet och bröd. Men just 
därför att nöden, hatet och förvild-
ningen är så stor, gör man orätt i att 
visa otålighet och förakt mot denna 
institution, som blivit till under de 
svåraste av alla förhållanden. Det är 
för mycket begärt, att Nationernas 
förbund på mindre än två år skulle 
ha lyckats göra människorna till brö
der, sedan de i sex år oavbrutet sökt 
utrota och förgöra varandra. 

Vi begå som alltid det felet att vi 
räkna med för korta tidsperioder -
vi vänta skörden omedelbart! efter 
sådden. Nationernas förbund är tills
vidare endast en sådd : nu fordras det 
ett oavlåtligt och troget trädgårdsar
bete, — och ett flitigt bortrensande 
av ogräs, — för att sådden en gång 
skall ge de rika skördar som en ut
pinad mänsklighet hungrar efter. 

Fru Susy Silfverbrand-

Akt iebo lage t  

Nordiska Handelsbanken 
Stockholm. GÖTEBORG. Malmö. 

Egna fonder: Kr. 72,300,000:— 

Fullständig bankrörelse« 

t-
Efter en längre tids sjuklighet av* 

led lärarinnan vid Rudebeckska gym; 

nasiet i Göteborg fru Susy Silfver» 

br<md> Erikson den 20 juni i Ronneby, 

dit hon begivit sig för att om möj* 

ligt söka återställa sin brutna hälsa. 

Med fru Silfverbrand*Erikson bort* 

gick en av de mera kända och fram« 

trädande personligheterna inom Gö 

teborgs kvinnovärld. Högt skattac 

som pedagog — hon åtnjöt anseen« 

de som en av vårt lands främsta 

lärarinnor — fann hon bredvid sin 

läraregärning, åt vilken hon i törsta 

hand ägnade sitt intresse och sin 

utomordentligt stora arbetskraft, tic 

även för "andra krävande uppgifter. 

Hon var sålunda varmt intresserac 

av den kulturella ungdomsrörel* 

sen och verkade där bland annat 

som en gärna hörd och framgångsrik 

föredragshållare. Även i det poli« 

tiska livet var hon under de senare 

åren verksam, särskilt vid valtillfäl* 

lena, och företrädde därvid de fri« 

sinnade idéerna. Näst skolgärningen 

var det dock fredsrörelsen, som ägde 

hennes hjärta. En av stiftarna av 

Svenska kvinnornas fredsförbund och 

ordförande i dess göteborgsavdel» 

ning, förstod hon i sällspord grad 

att entusiasmera även andra kvinnor 

för fredsarbetet, tillförande förbundet 

talrika medlemmar. 

Den bortgångna sörjes närmast av 

make, sjökapten Ernst Erikson, med 

vilken hon 1912 ingick äktenskap, 

och anförvanter samt vidare av den 

ungdom, vilken njutit förmånen av 

hennes undervisning, och som omfat« 

tade henne med varm tillgivenhet, 

en stor vänkrets och slutligen av alla 

dem, som stått henne nära i det ar« 

bete för kulturella och ideella syfte» 

mål, för vilka hon så osjälviskt off* 

rade sig. 

Svenska flaggan. 
Igenom den främmande staden 

i landet långt borta jag gick, 

en främling i människoraden 

av främmande ras och skick 

ett obekant språk kring mig brusar, 

ett otydbart sorl och larm, 

då jag stannar. — En syn mig tjusar 

och hjärtat slår varmt i min barm. 

Det var blott en flagga som lekte 

på stången ifrån ett hus, 

men dess färger mitt öga smekte 

som i ödenatt hyddans ljus. 

Och duken vid ilar vrenska 

sig spände i samma stund. 

Jag såg på vår blågula svenska 

med korset på himmelsblå grund. 

Jag stannade, gick och jag vände 

att åter få se den en gång, 

mitt öga var vått, och jag kände 

mitt hjärta som fyllt av sång, 

av en längtansfull sång till Norden, 

en längtan obändig och stark 

till hemmet och fosterjorden, 

till tallens och granens mark. 

Den jord som aldrig än glömdes 

om än skilde länder och hav, 

som älskades än då den dömdes, 

för den karga näring den gav. 
Den mark, där blåsippans stjärna 

sig blandar med doft av viol, 

som skogar och åsar värna 

i milsvida sträckor i sol. 

» * 

Var viss, den dig lämnat i trängtan 

att vinna mer lättvärvat bröd, 

han dövar dock aldrig sin längtan 

till dig med sitt överflöd. 

När glömd man tror mark där ens vagga 

stod hägnad vid furornas sång, 

man brister i gråt vid en flagga 

som stolt böljar ut från en stång. 

I f tEVL IG  t c k  INTRESSANT 
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I. A. 

Ur gaffelns historia. 
Gaffeln är en uppfinning av gan

ska sent datum. Man begagnade vis
serligen redan i forntiden ett slags 
gafflar vid matens tillredning, men 
däremot icke vid själva måltiden. 
Man använde kniven och "de tio" 
samt sked. 

Första gången bruket av gaffel i nu
tida mening namnes är i elvte århund
radet i ett arbete av Petrus Danianus. 
Han berättar, att en byzantinsk prin
sessa medfört denna nyhet till Vene
dig. Tro emellertid icke att han hälsa
de den med glädje. Nej, han påstod 
med stort eftertryck, att detta instru
ment såsom ägnat att förvekliga män
niskorna, borde med alla medel mot
arbetas. 

Ännu i i6 :de århundradet var ock
så bruket av gaffeln ganska sällsynt 
i Italien. 

Vid denna tid kom gaffeln emel
lertid till England, ungefär samtidigt 
med potatis, té och silkesstrumpor. 
Drottning Elisabeth ägde tre gafflar 
' ne got utsirade med guld". 

En del engelska ädlingar upptogo 
bruket av gaffeln, vilket icke gillades 
inom "förståndigare" kretsar, där 
man ansåg det såsom anstötligt, ja, 
rent av som en förolämpande kritik 
mot den allsmäktige och ett under
kännande av värdet hos de av ho 
nom förlänade tio fingrarne. 

Den engelska författaren Thomas 
Coryate berättar i sin bok "Crudi
ties", tryckt i*X>8, om en egendomlig 
sed, som han funnit hos italienarne, 
men som veterligen icke funnes i nå
got annat kristet land, nämligen att 
vid måltiderna använda en liten gaf
fel för att hålla fast köttet vid sön
derskärandet. "Begagnar man av 
glömska fingrarne, tadla de visserli
gen icke den skyldige med ord, men 
de rynka pannan av ogillande". Mr 
Coryate talar länge och med upprik
tig häpnad om det "sällsamma" in
strumentet. 

Även så sent som under senare 
hälvten av 1800-talet, kunde man på 
svenska landsbygden, åtminstone i 
mindre gårdar, konstatera den abso
luta frånvaron av gaffel vid målti
derna. Man åt med kniv, som van
ligen togs upp ur den egna fickan, 
samt med sked. 

De gamla folken dyrkade solen, 
emedan den skänker värme, och Ijüs, 
men även därför, att den underhåller 
liv och hälsa. Solen var för dem den 
välgörande guden, som på samma 
gång skingrar mörker och botar sjuk
domar. Så dyrkades Baal av Feni-
cierna och S amas av Babylonierna 
vilka sade om honom : "Ditt ljus är 
glädjen ; ditt ljus är hälsan". 

Så var det i Indien Acvinerna som 
körde den uppgående solens vagn 
men också botade de sjuka i det de 
återgåvo de blinda deras syn och ung
dom åt gubbarna. Och slutligen 
Phöbus Apollo, som uppenbarade lä
kekonsten för människorna genom 
att skänka dem sin son, Eskulapus. 

De fromma och praktiska grekerna 
hade infört solen i sina tempel och i 
sin sjukvård. De utsatte sina sjuka 
kroppar för dess välgörande strålar 
vid ingången till de offentliga bygg
naderna eller på husens terrasser. 

Men bruket av solbad var mycket 
utbrett framför allt hos romarna. 
Under kejsartiden funnos solarier i 
Rom och hela Italien. Varje rik 
medborgare hade en dylik på taket 
av sitt hus. I de flesta thermer, sär
skilt i Caracallas, ser man bredvid 
sudatorium en öppen pelargång, ett 
slags inre gård : det är solarium. 

Vid den tiden fanns det liksom i 
våra dagar vid Rivieran anstalter en
kom ordnade för solbehandling, och 
det berättas, att kejsar Galienus hust
ru av sin läkare skickades till Nizza 
för att genomgå en ljusbehandling; 

Ljusbehandlingen, som hos vår ge
neration varit i bruk knappast 30 år, 
och som tidigare mest tillämpats av 
romarna, försvann tillika med deras 
civilisation vid barbarernas anfall. 
Det dröjde länge, innan den åter bör
jade användas. Varken renaissancen 
eller sjuttonde århundradet, "solko
nungens århundrade", bräkte den å-
ter på modet. Vid slutet av aderton-
de århundradet, kanske under infly
tande av Rousseau, som lärde männi
skorna att älska naturens skådespel, 
gjorde läkarna några försök med sol
kurer. De ordinerade dem för att på
skynda hudbildning på bensår och 

Det finns människor som aldrig 
kunna bliva något och aldrig utföra 
något arbete. De taga sig ferier heia 
livet igenom. De se på när andra ar
beta och leva av andras arbete. En 
sådan dagdrivare kan vara en lands-
strykare, som, höljd i trasor, vand
rar landsvägen fram utan mål, det kan 
vara den sysslolösa damen i det rika 
hemmet, det kan också vara millio
nären, vars enda sysselsättning är att 
förströ sig. Det är i grund och bot
ten ingen skillnad mellan dem. 

:or 
att bota bleksot, men det är först 
från 1888 på initiativ av professor 
Poncet från Lyon, som solkur här 
i Frankrike beständigt använts i be
handling av yttre tuberkulos. 

Alla solstrålar äro välgörande. 
Mest verksamma äro dock de hetaste 
och de ljusstarkaste. Jag betonar de 
mest ljusstarka ty de välgörande 
strålarna äro icke värmestrålarna, 
som uppgå i spektrums röda strålar, 
utan de som närma sig de violetta 
strålarna, och som äro de lysande. 
Endast de senare äro nyttiga, och 
när de saknas, då solen är sällsynt 
eller vädret är dimmigt, kan man er
sätta dem på konstgjort sätt med 
de violetta strålarna från en elektrisk 
apparat: Specialisterna påstå, att de 
ha samma verkan och egenskaper 
som den heta och lysande solens 

strålar. 

Låtom oss likväl föredraga solen, 
antingen det är fråga 0111 att utsätta 
för dess strålar den sjukes hela kropp 
— allmän solbehandling — eller en

dast en del av kroppen, den del, som ^ 
är sjuk -— lokal solbehandling. 

Denna senare behandling passar 
såsom jag redan sagt för-alla slags 
sjukdomar av yttre tuberkulos. Man 
utsätter det sjuka stället under flera 
timmar för solstrålarna utan fruktan 
för någon annan olyckshändelse än 
solbränna. Och dess resultat ärcr till
räckligt gynnsamma för att man med 
fördel må använda denna behand
ling, men de äro det ej tillräckligt 
för att man utan att ha inhämtat 
kompetenta läkares åsikt skall utan 
diskussion avstå från orthopediska I 
eller kirurgiska behandlingar. 

Jag vill särskilt framhålla den all
männa solbehandlingen, då hela krop-J 

pen är utsatt för luften och solen, 
vilket redan ägde rum hos de gamla 
folken i deras solarium. 

Denna behandling bör ske, gradvis. 
Förtsa dagen blottas endast händer 
och underarmar, fötter och ben. He
la den övriga kroppen, framför allt 
huvudet, är omsorgsfullt , skyddad 
och behandlingen bör ej vara längre 
än 10 minuter. Den bör upprepas 3 i 
gånger om dagen, klockan 10, 12 o. 2. | 

Följande dag samma behandling 
under en kvarts timme. 

På tredje dagen blottar man utom i ,  

de förut nämnda delarna av kroppen 
även låren och skuldrorna under 5?; 
minuter. 

Under de följande dagarna blottar 
man så småningom den övriga delen 
av kroppen och låter behandlingen 

pågå 5 eller 6 timmar. 
Men jag upprepar det, man måste 

gå gradvis tillväga, ty för mycken 
brådska framkallar åtskilliga olägen
heter såsom feber, illamående, trött- : 
het, rubbningar i matsmältningen 0.1 

s. v. 
Efter 2 månaders allmän behand-

ling får kroppen liksom en bronsbe-
1äggning. Mörkhyade ha fått ma-
hognyfärg och de blonda en färg som 
liknar palissander. De små vita ha 

blivit små negrer. Deras överhud 

har fått ett »svart pigment, som ar 

mycket sällsynt hos dem i norma" 
tillstånd, men som är mycket tjockt 

tvärtom hos negrerna, ett verklig 

skyddsvapen mot de alltför lysanJf 

strålarna. 
Från detta ögonblick behöver de» 

sjuke ej längre ligga. Uppe skall han 
fortsätta sin solkur. Med huvude' 

betäckt av en hatt och underkropp1' 

av ett par simbyxor, går han, spat'e 

rar han, springer han över fälten' 
leker han, arbetar han, gymnastisera 

han eller idkar trädgårdsskötsel, he 

dagen naken och i solen. 
Denna liusbehandling, som helt na* 
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7Var lunchar man^ 
bäst? 

Cggers Sommarterass 

Konditori - Restaurant, Kors-
gatan 15, 1 tr. Tel. 107 79 

Stora Teaterns Restaurant 
futtigaste och sualaste i staden 

Tel. 3273 

Vita Bandet 
Kungsgatan 41 - Telefon 107 89 

Vollmers JTleeths, Thesalong 

turligt är förenad med en kur i friska 
luften, antingen i bergstrakter, vid 
havet, eller på landsbygden, gör de 
sjuka kraftigare och mer härdade. 
Den hjälper dem att med större fram
gång kämpa mot den tuberkulösa 
sjukhärden. Den allmänna Ijusbc-
handlingen verkar således ej på så 
sätt, ätt den direkt och genast botar 
den skada tuberkulosen åstadkom
mit, men genom att ingjuta mer liv 
i kropparna hjälper den dem att ge
nom deras eget åtgörande befria sig 
från tuberkulosen. 

Se här ett upplevt exempel, som 
bättre än alla statistiker skall bevisa 
er, hur verkningsfull en sol- och luft
kur är: 

Doktor Huet i Rouen hade i sin 
tjänst ett 14-årigt barn, som var ma
gert, skrofulöst och fullt av utslag 
och fistelgångar. Då och då bars det 
till operationssalen och man skrapade 
en ledgång eller ett tuberkulöst ben. 
Sedan var det under flera månader 
dagliga smärtsamma förband ända till 
nästa operation. 

En morgon vid läkarens rond var 
barnet ej längre i sin säng. Hade det 
dött under natten? Nej, ty dess lik 
var ej i anatomisalen. Hade det flytt ? 
Vart skulle det ha tagit vägen, då 
det ej hade några föräldrar? Hade 
det tagit livet av sig? Kanske. Det 
hade lidit så mycket, och dess öde 
^•ar att ännu lida så mycket. Man 
trodde således, att det var dött, och 
snart glömmer man bort det. 

Några månader senare, vid början 
av vintern, infann sig på doktor 
Huet's mottagning en vacker pojk 
med gott utseende och ståtlig håll
ning- Han såg kraftfull och frisk ut 

• och bad om att bli intagen på sjuk
huset. Det var den lille flyktingen, 
driven av kölden, trött på att springa 
Pa vägarna, och att sova i ladorna 
återkom han till sin sjukhussäng. 

tnder inflytande av solen och den 
nska luften hade hans utslag torkat 

0ch försvunnit. Förbandens bomull 
och listor hade fastnat på torra bus-
är eller på halmstackar. Han tyck

tes botad. Han var det nästan. Han 
»lev mottagen. 

Han kom tillbaka till värmen i sän
gen och i sjuksalen och fick den nä-
ande maten, som serverades på re-

Änkor och 
deras barn. 

Av Jur. kand. 

Märta Björnbom Romson. 

I en artikel intagen i Kvinnornas 
Tidning för den 7 maj 1922, vänder 
sig fru Frigga Carlberg mot det sätt 
varpå samhället "tar sig an" obemed
lade änkor och deras barn. Den bild 
ur livet, som författarinnan ger oss, 
förfelar ej heller att göra ett djupt 
intryck. 

Nu är det emellertid lyckligtvis så, 
att vi synas ha utsikt att inom en ej 
alltför avlägsen, framtid få här ifrå
gavarande förhållanden ordnade på 
ett bättre och mänskligare satt än 
som hittills tyvärr synes ha varit fal
let. Föregångslandet i detta avseen
de är vårt grannland Danmark, vil
ket för närvarande synes vara det 
enda land i Europa, som i sin lag
stiftning upptagit bestämmelser i 
syfte att mildra. den svåra ställning, 
vari moder och barn i allmänhet rå
ka med familjeförsörjarens frånfäl-
le. Den form, vari detta sker, är 
understöd från statens sida åt än
kor med minderåriga barn, och reg
lerna härför återfinnas i den s. k. 
Enkebornsloven av den 29 april 1913. 

I vårt land har frågan i viss om
fattning varit på tal redan vid för
arbetena till lagen om allmän iperi-
sionsförsäkring. Att någon bestäm
melse om försäkring av efterlevande 
änkor och barn icke upptagits i 1913 
års pensionsförsäkringslag, synes ha 
berott på rädsla att därigenom åsam
ka staten alltför stora kostnader. I 
samband med frågan om ytterligare 
utvidgande av pensionsförsäkringen 
har senare inom pensionsstyrelsen 
dryftats möjligheterna för beredan
de av en livränta eller ett kapital
belopp en gång för alla åt änka och 
minderåriga barn, vilkas familjeför
sörjare avlidit. "Även om i dylikt 
fall änkan är fullt arbetsför", heter 
det i ett av pensionsstyrelsen i den
na fråga avgivet yttrande, "är obe
stridligt, att om mannen icke efter
lämnat några tillgångar, änkan kom
mer att få svårt att draga sig fram. 
Särskilt gäller detta tiden närmast 
efter dödsfallet, innan hon hunnit 
skaffa sig arbete och vänja sig in i 
de nya förhållandena. I vilket fall 
som hälst kommer barnens uppfost
ran att lida om modern nödgas ägna 
den huvudsakliga delen av sin tid åt 
förvärvsarbete, därest icke särskilda 
anordningar träffas, som i dylikt fall 

-tillgodose barnens intressen." 
Detta yttrande avgavs i anledning 

av en vid 1919 års riksdag i andra 
kammaren väckt motion, att riksda
gen måtte hos Kungl. Maj :t anhålla 
om utredning, på vilket sätt och ef
ter vilka grunder understöd av all
männa medel måtte utan fattigvårds 

STUVADE MAKARONER 
150 gr. svenska mak roner, 2 1. vatten, 1 msk. (15 gr.) salt. Vit sås: 2 

msk. smör (40 gr.) 4 msk. mjöl, 4 del. kokande mjölk, salt, socker, (i/f 
msk. riven ost). Bere ning: Makaronerna påsättas i kokande, saltat 

vatten cch kokas mjuka eller omk ing 20 min. De upphällas i 
durkslag, överspolas med kallt vatten och få aviinna. Till 

såsen fräses mjöl och smör 2 min, mjölken spädes på 
och såsen far ko a 5 min. Makaronerna iläggas 

och varmas i såsen. Stuvningen avsmakas 
med sa,t, socker och litet riven o-t, om 

så önskas. Serveras till kötträtter. 
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verkan beredas behövande änkor till 
underhåll och uppfostran av deras 
inom äktenskapet födda och under 
detsamma adopterade barn. Det ut
skott, vartill motionen remitterades, 
hemställde om bifall till densamma 
under anförande av bl. a. : "Utskot
tet finner' för sin del motionärens 
framställning i hög grad behjärtans-
värd. Omotsägligen föreligger här 
ett samhällsintresse av betydelseful
laste slag, så visst som statens fram
tid beror på den omvårdnad och 
fostran, som komma det uppväxan
de släktet till del. Det synes förden
skull, vara en tvingande nödvändig
het, att staten i detta hänseende, där 
så behöves, träder hjälpande emellan 
och att denna hjälp lämnas icke som 
en., nådegåva utan som en skyldighet, 
fullgjord i statens eget intresse." 

Denna motion bifölls av andra, 
men avslogs av första kammaren 
och föll även under närmast påföl
jande riksdag. 

Utan att avvakta utgången av den 
sålunda väckta frågan om statligt 
understöd åt änkor och deras barn 
har man emellertid i det nu förelig
gande av fattigvårdslagstiftnings-
kommitterade utarbetade förslaget 
till lag om den offentliga barnavår
den upptagit spörsmålet i form av 
bestämmelser om kommunalt bidrag 
till änkor, som äro i behov därav för 
sina barns uppfostran. Man har an
sett, att även om en pensionering 
skulle komma till stånd, det ändå kan 
i vissa fall därutöver krävas under
stöd genom de kommunala myndig
heterna. Den föreslagna anordnin
gen i detta avseende har även an
setts utan svårighet kunna kombine
ras med eventuella stadganden om 
försäkring eller pension. 

I förslagets 10 kap., som behand
lar "understöd för vård av barn till 
ensamstående moder", stadgas, att 
om änkor är i behov av understöd 
för barn under sexton år, vilket hon 
antingen själv vårdar eller åt vilket 
hon bereder vård hos annan, barna
vårdsnämnden skall lämna henne 
"det bidrag, som kräves för att hon 
må kunna giva barnet erforderlig 
vård", detta dock i varje fall under 
förutsättn:ng, att anledning ej före
ligger, att "barnet bör av barna
vårdsnämnden omhändertagas för 
vård eller skyddsuppfostran". 

Modern skall alltså enligt de före

slagna bestämmelserna alltid ha rätt 
att, även om hon åtnjuter understöd 
av kommunen, behålla barnen hos 
sig, så snart hon icke av en eller art-
nan anledning kan anses vara- olämp
lig som deras vårdare. Hon skall 
vidare enligt förslaget ej vara skyl
dig att ersätta det bidrag, som bar
navårdsnämnden lämnar henne för 
barnens underhåll, så länge hon full
gör sina plikter med avseende å de
ras vård. Understödet får med an
dra ord icke gent emot modern Ka
raktären av fattigvård. Det blir icKe 
någon nådegåva utan är ett fullt 
rättmätigt krav, som hon kan ställa 
på samhället i egenskap av sina barns 
vårdarinna. 
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B ö r  e j  s a k  n a s  
i något svenskt hem.! 

P R E N U M E R E R A  Å  N Ä R M A S T E  
POS7ANSTAL1 ELLER BOKHANDEL! 

Engelsk-Svenska tidskriften 
har för juni utkommit med ett in 

tressant nummer, företrädesvis ägnat 
Strindbergsminnet. De hithörande 
artikiarne hava lämnats av d:r John 
Landquist och författarinnan Berta 
Ruck. Övriga bidragsgivare äro Lud
vig Nordström, med en art. om "Mo
dern litteratur och modern skolunder
visning", miss M. H. Thomas, som 
skriver om Lloyd George och slutli
gen d:r Henry Alexander, som läm
nar den sista artikeln i serien "Sve
rige sett med engelska ögon". 

Tidskriften tryckes med alla bi
drag på både svenska och engelska, 
vilket meddelas alla dem, som önska 
utvidga sina engelska språkkunskaper 
och här finna en utomordentligt god 

handledning. 
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Anmälningar mottagas av föreståndarinnan, Vasa Kyrkoga'a 5, Götebcrg. Prospe it 

Rikedom. 
Där pengar gå före, stå alla dörrar 

öppna. 
Shakespeare. 

* 

Rik man — rädd man. 
När det talas om pengar, lyssna 

alla. 
(Ordspråk.) 

* 

Rikedom liknar saltvatten, ju mer 
man dricker därav, desto törstigare 

blir man. 
Schopenhauer. 

jtyheter i 

Uienerblusar 
bäst och billigast 

hos 

FRIBEBG & ANDERSON 
Kungspoitsplatsen 1. — Tel. 7235 

Du skall, 
du skall inte. 
De flesta föräldrar uppfostra sina 

barn efter metoden: "Du skall inte!" 
Du skall inte narras ! — Du skall 

inte vara stygg ! — Du skäll infe va
ra lat ! — Du skall inte vara oordent-
lig! — O. s. v. hundrade andfa "Du 

skall inte!" 
Nåja, invänder ni, vad är det för 

fel med det ? 
Jo, ett mycket stort! 
Om man skall lära en person att 

utföra ett arbete, faller det ingen in 
att säga: "Du skall inte göra så, 
och inte så, och inte så!" samtidigt 
visande alla de felgrepp och misstag, 
som inte skola göras. I stället säger 
man: Du skall göra så, och så, och 
så! och samtidigt demonstrerar-man 
de rätta greppen. 

Det första tillvägagångssättet fal 
1er på sin egen opraktiskhet. Det är 
för den undervisande i oerhörd grad 
onödigt tids- och kraftödande. Man 
binder därjämte lärjungens tanke vid 
felgreppen, belastar hans minne med 
detaljer, som han ej behöver syssla 

med. 
Med ett "du skall göra så och så" 

leder jag honom i stället på ett för 
mig i minsta möjliga mån tids- och 
arbetskrävande sätt rakt fram till 
själva målet för undervisningen, kun
skapen om den rätta metoden för ar

betets utförande. 
Om man i barnauppfostran stän

digt använder orden "Du skall inte" 
i anslutning till allt som är lågt och 
ovärdigt, binder man barnets tanke 
vid det onda, drager dess sinne nedåt. 

Det är en negativ uppfostran. 
Man lägger huvudvikten på frånva

ron av vissa egenskaper, lögnaktig
het, elakhet, lättja, oordentlighet o. 
s. v., men om ett verkligt uppbyggan
de av karaktären kan nian icke tala. 
Barnet får veta vad det icke skall 
göra, men mottager inga impulser 
ifråga om det som i verklig mening 
är det viktiga, vad det bör göra. Det 
behandlas på samma oförnuftiga och 
meningslösa sätt som en lärling, vil
ken av sin mästare får lära alla de 
missgrepp, som äro möjliga att göra 
i yrket men lämnas i okunnighet orti 
de riktiga arbetsmetoderna. 

Det rätta systemet är tydligen att 
säga till barnet: "Du skall tala san
ning! — Du skall vara «nälll — 
Du skall vara flitig ! — Du skall va
ra ordentlig ! O. s. v. Det är en 
positiv uppfostran med vikten lagd 
på utvecklandet och stärkandet av 
goda egenskaper, sanningskärlek, 
godhet, flit, ordentlighet och alla an
dra. Medels denna metod bygger 
man upp en karaktär. Man inriktar 
barnets tanke på det goda och rätta, 
lyfter dess blick mot det sköna och 
upphöjda, leder det fram mot målet, 
den goda viljans stärkande, sinnets 

förädling. 
Invar. 

i 
iM. 
G 

Ü 
Tina noga 

på detta Troll 

gelbundna tider. Men den friska 
luften och solljuset felades honom. 
Tuberkulosen bröt åter ut och några 
veckor sedan han kommit tillbaka till 
sjukhuset fick han hjärnhinneinflam
mation. Solen hade varit nära att 
bota honom; borta ifrån solen duka

de han under. 
Om ljusbehandling passar för tu-

berkelsjuka, varför skulle den icke 
likasåväl vara tjänlig för dem, som 
äro utsatta för att bliva det, nämli
gen för de svaga, bräckliga och kle
na? Om solen ger de svaga styrka, 
skall den icke göra de starka ännu 

kraftigare? 
På sista tiden har man anlagt fri-

luftsskolor nära Versailles, vid Syl-
vabelle, vid Fontaine-Bouillant, vid 
Brévannes och vid Saint-Brieuc. 

Klockan 8 på morgonen komma 
barnen marscherande, endast klädda 
i hatt och byxor och den övriga krop
pen naken. På ryggen bära de en 
lätt pulpet. De stanna, när läraren 
funnit en solig, för vinden skyddad 

plats. 
Efter några gymnastikövningar un

der andhämtning, slå sig barnen ned 
vart och ett framför sin pulpet, och 

lektionen börjar. Därefter följa le
kar cch gymnastik, och dagen till
bringas på så sätt ända till solned

gången. 
Under sådana förhållanden före

komma varken luftrörskatarrer eller 
lunginflammationer. En kropp så
som av florentinsk brons, hårda 
muskler, rak växt, sluttande skuldror, 
en vikt, som ökas med 2 à 3 kilo i 
månaden, en karaktär, som blir allt 
jämnare, ett mindre ombytligt lynne, 
munterhet, aptit och sömn — se där 
det vanliga resultatet av ljusbehand
lingen. 

Kan frågan anses klarlagd? Böra 
vi återvända till naturtillståndet, åt
minstone under barndomsåren, för 
att bli kraftigare? Skola vi förändra 
alla de gamla reglerna för uppfost
ran? Om läkaren eller hälsovännen 
skulle besvara denna fråga, skulle han 
kanske säga ja.! Märk att jag säger 
kanske. Ty mycket försiktiga skulle 
såväl den ene som den andre önska 
se på närmare håll verkan av dessa 
moderna solarier, skulle på själva stäl
let vilja kontrollera resultaten av me
toden, skulle vilja se barnen i fram
tiden, för att få veta, vad som bliver 

av dem. Skall ej deras motstånds
kraft bringas ur jämnvikt, när de 
berövas den vanliga rationen luft och 
sol? Skola de ej mer än de små 
stadsbarnen, som ej lämnat staden, 
vara utsatta för att lätt få smitto
samma sjukdomar? 

Se där ett ämne till meningsbyte 
för läkare ! Cch som herr de Vol-
taire sade : 

"Det är mycket att säga därom.' 
(Ur "Les Annales".) 

Mannen (ursinnigt) : — Min fina
ste sjöskumspipa är sönderbruten? 
Hur i all världen har det gått till? 

Frun: — Inte vet jag. När jag 
kom ut i morse, såg jag din sjöskums
pipa ligga slängd på golvet och dina 
skor stå på piphyllan. 

Mannen (milt) : — Hm, sådant 
kan hända. 

Vi äro tacksamma, om 
Ni rekommenderar 
Kvinnornas Tid ning 
till Ed ra vänner! 

Den som övertog 
rollen. 

Av 

MARY CHOLMONDELEY. 
Övers. fr. engelskan för denna tid

ning av —e. 
(4) 

Delacour gjorde icke något vidare 
försök att få tala med Marion. Han 
undvek henne systematiskt. Han själv, 
å sin sida, var under ständig uppsikt, 
man vakade, man spionerade, man 
skyddade honom mot sig själv. Han 
hade aldrig en möjlighet att falla för 
frestelsen. Hans amatörfångvaktare 
höll mycket av honom. Han var så 
intagande och regissören var entu
siastisk. Sangviniskt folk trodde han 
var helt förvandlad. Det såg nästan 
ut, som om han kunde hålla sitt grepp 
på den framstående ställning, som na
turen och hans talang ämnat honom 
till. Men hans förflutna visade att 
just när han var på höjden var faran 
störst. Ingen kunde lita på honom. 

Hans historia från Amerika blev snart 
känd. Det var en lång rad av vid
riga utbrott och brutna engagement. 

Det var andras starka vilja och att 
han underordnade sig denna vilja, som 
höll honom på fötterna alla de veckor 
som stycket gick. 

Och sedan — det ögonblick vakta-
ren slappnade, uttröttad till kropp o. 
själ — föll han på nytt. 

Det var lik en komet på teatervärl
dens himmel, han strålade och gick 
ned lika hastigt som han gått upp. 
Marion hörde det och rwste. Hon ha
de just blivit räddad i yttersta minu

ten. 
* 

Hon skrev aldrig något mer dra
ma — åtminstone aldrig något, som 
blev uppfört. Hon sade, att hon icke 
hade tid. Trots sin framgång, kände 
hon avsmak för all teater, och kanske 
kom hon underfund med att framgång 
icke är någon varm mantel för en fry
sande själ. Det finnes ett litet mjukt 
hölje som heter ömhet; det kunna vi 
alla nå, och även hon kunde ha'' 
svept det om axlarna. Men hon sade,, 
att olyckligtvis fanns där ingen, som 
hon kunde slösa sin ömhet på, ingeni 
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smittan? Bröd 

.Det ÄrMst. använd 

ZIWERTZ Extrait Vegetal 
psmedel. Finnic *811®.. u* I anslutning till de artiklar som un

der ovanstående rubrik varit införda 
i de senaste numren av Kv. T. kan 
meddelas, att Riksdagen 1921 med 
anledning av en motion av pastor 1 
Harald Hallén hemställde, att k. m:t 
måtte låta verkställa utredning huru
vida och på vilket sätt genom sär
skilda bestämmelser i tryckfrihets
förordningen rätten att i dagblad och 
periodiska skrifter offentliggöra skild
ringar av och förhandlingar angåen
de brott av grövre kriminell och sexu
ell natur kunde begränsas i syfte att 
förekomma i socialt och etiskt avse
ende skadliga verkningar. 

Resultatet av denna utredning 
kommer väl så småningom att fram
läggas och frågan därefter att åter 
upptagas till behandling i riksdagen. 
• "Det kan ej förnekas, hette det bl. 
a. i hr Hallens motion, att med jour
nalistikens amerikanisering har följt 
en bristande ansvarskänsla för vad 
som är nyttigt och lämpligt att lägga 
under ögonen på unga och obefästa 

•människor. Tidningspressen kan ej 
hänvisa till; att den blott vill vara en 
vaken nyhetsmeddelare, ty för en 
folkuppfostrare bör ju alltid gälla den 
regeln, att man ej i onödan i upplys
ningssyfte drar in all sköns smuts 
och elände i ungdomens kunskaps
krets. De ingående skildringar av 

bästa härkonserveringsmedel. Finnes till! 
frisörer och i parfymaffärer samt hos 
Hovleverantör Ziw,rlz. Effr { Geuborg 

Lorensbergsgatan 7. Tel. K 
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utsäljes billigt direkt från lager. 
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Öppet 8—7. 

Att han aldrig kritiserar sin hust
rus kamning eller klädsel. 

Att han icke förspiller tiden me(j 
att utveckla sina åsikter. (Hon vet 
dem förut.) 

Att han icke blandar sig i vad som 
angår kvinnorna. 

Att han icke är begiven på rus
drycker. 

Att han icke är alltför svartsjuk 
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Längre annonsering rabatt. 

frubur eller så liten förmåga att å-
stadkomma den, är icke den rätta 
kvinnan att sköta ett hem för man 
och barn. Icke trevnad skall växa 
upp omkring henne utan oordning 
och stor vantrevnad. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Den trådlösa — 
tidens största underverk 

— allmän egendom 

Rationell hushållning 
INNEHALL. 

En man av denna typ torde med 
nöje godkännas även av de europei
ska kvinnorna. 

Idealmannen 
Enligt japanskornas smak. 

De japanska kvinnorna ställa föl
jande fordringar på mannen : 

Att han icke är snål. 

Att han icke lägger för stor vikt 
vid sin klädsel. 

Att han har ett manligt yttre. 

Att han icke är alltför familjär i 
sitt umgänge med andra kvinnor. 

Att han gör sig det omaket att för
klara för kvinnorna det som de önska 
få veta. 

Att han har en fast karaktär och 
att han förstår att klara upp en 
vansklig situation. 

Att han överlåter åt kvinnan att 
ombesörja hennes finanser. 

Att han aldrig visar sig i köket. 

Sommargästen till bonden i grann
gården : — Jag hoppas att ni inte tar 
illa upp, att mina barn leka i er råg
åker. Men det var sant, jag har sett, 
att ni har en hund uppe hos ert. Tyc
ker han om barn? 

Bonden: — Ja då, väldigt mycket. 
Fast han föredrar ju förstås hästkött, 
när han kan få sådant. 

Sommargästens barn lekte inte i 
rågåkern. 
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dukar. Förkläden. Prima Bomulls-

och Ullgarner. 
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kar; åtminstone kvinnor lik Lenore. 

"Och han — trots allt detta — äls
kar han henne ännu " sade Marion 

med torra läppar. 
Regissören teg en stund. 
"Jag trodde inte att någon kunde 

hålla så mycket av Lenore som jag > 

sade han till sist, "men Delacour äls 

kar henne ännu mer." 

henne, trots allting började han dric

ka igen. Och så sade hon: "Om du 

dricker, så dricker jag också, precis 
lika mycket". Och hon gjorde det; 

små kvantiteter, stora kvantiteter. 

När han hade ett rus, hade hon ock

så. Det var död eller hälsa. Och 

han älskade henne. Det var hennes 

grepp på honom. Det tog tid, men 
hon kurerade honom. Han led för 

mycket av att se henne döda sig själv 

tum för tum för hans skull. Det gav 
honom kraft och han slutade." 

"Än hon då, varför slutar inte hon 
också?" 

"Hon kan inte", sade regissören 

och dragen skälvde. "Begärelsen ha

de slagit för djupa rötter hos henne, 

när han var botad. Hon har inte en 

sådan fysik som han. Hon är precis 

lik en utkramad citron. Döden är 

nära, och de veta det båda. Men hon 
ta'r det med ro. Hon har räddat ho

nom. Det var målet. Hon är full

komligt lycklig. Allt annat är henne 

likgiltigt. Han är en stor skådespe
lare. Hon har fått leva och se ho

nom uppskattad. Få kvinnor skulle 

ha' riskerat det. Men jag förmodar 

att en kvinna vågar allt, när hon äls-

förhoppning —• men hon har aldrig 

sett den. Den är ute på landet, imed 

ett litet gammaldags hus, nästan ba

ra en koja. Men det är så nätt. Lång 
rosengång, litet springvatten, bro av 

trädgrenar, damm med guldfiskar och 

den har golv av gröna kakel, så att 

fiskarne ta' sig så bra ut, och så en 
stor rosengrupp med La France och 

Marshall Niel. Om hon ändå hade 

fått se den ! Men hon och Delacour ! 

Det var lik en berättelse i en bok. 
De blevo kära i varandra, men han 

uppförde sig korrekt. Han ville inte 

binda henne. Sade att han visste att 

han inte künde lita på sig själv, sprit

begäret satt för djupt, och när det 
vaknade smälte hans vilja som vax. 

Men hon ville ha honom, sade att 

hennes vilja var stark nog för båda. 

— Hennes vilja? Det var nog hen

nes kärlek, som var stark. Till slut 

gav han efter, och de gifte sig. Jag 

hade inte kunnat stå emot så länge 

som han, och en kort tid gick allt bra. 

Han satt vid hennes fötter. Han sa

de till mig, att det var första gången 
någon kvinna hade älskat honom. Och 
en kort tid hade jag nästan börjat 

hoppas — och så, trots sin kärlek till 

hon'hade nog intresse för. Hon var 
ensam i världen. Hennes intresse för 
teatern upplöste sig gradvis i religio

sitet. En gång hörde hon med be

klagande att Lenore förlorat minnet, 
och man viskade om chloral. Hon 

tänkte på att söka rädda henne, ville 

vädja till det bättre jag, som hon än

nu trodde fanns hos varje männi

ska. Men när hon gjorde sig närma

re underrättad öm henne, för att kun

na söka upp henne, fick hon höra att 

Lenore hade varit hemligt gift med 

Delacour sedan längre tid, och att 

hennes fall — grunden var alkohol 

— daterade från deras giftermål. 

Ännu ett år förgick. Delacour bör

jade åter uppträda en och annan 

gång. Sedan mer regelbundet. Han 

genomförde t. o. m. längre engage
ment. Men hans hustru kom icke 

igen. 
En vacker dag kom Marions stycke 

upp igen, och hade sin gamla fram

gång. Det var Delacours bästa roll. 
Och Marion gick för att se det. Hon 
<att dold bakom gardinen i sin avant-

scen. 
Åren hade icke farit fram milt med 

henne. Hennes missnöjda ansikte 

ntendera Kvinnornas 
S till Edra vänner! 
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