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Emilie Pettersons 
Broderiaffär 
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Handarbeten 
av alla slag till billigaste priser. 

V Å R E N !  

A.Bol. Nya Bikupan 
KUNGSGATAN 45 TEL. 5107 

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar C- brode
rier, Ritade handarbeten, 
Näsdukar och Brickdukar 

Brudutstyrslar utföras. 

Stort urval av nyiakomna vackra, färgäkta Sommartyg-er i 

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

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Herr X: — Jag måste sluta att 
snusa för mina ögon tålde det inte. 

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

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

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

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

Det har blivit en nästan fix idé 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

LNorMamun Skriv-OeviÉnsliyrå 
Rikstelefon 13768. 

MALMSK1LLNADSOATAN 11, 2 tr. 
STOCKHOLM. 

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

Bokföringsarbeten och bokslut, tillfälliga 
uppdrag såväl som årsackord. 

Revisioner, siffergranskningar, deklaratio
ner översättningar. 

Mångårig praktik och kvalificerad arbets
kraft garantera ett fullgott arbete. 

Goda referenser. Moderata arvoden. 

O l a  F  A s k l u n d s  

Bröd 
•et är bäst/ 

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

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

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

När vi nu veta, att vår hjärnas 

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

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

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

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

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

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

Den f undersamma. 

Verner Magnusson 

Kött= & Fläskaffär 

Bazar Alliance 42—43. Tel. 106 28 

rekommenderas till 
ärade husmödrar. 

Nyutkomna böcker. 
Wahlström £ Widstrands förlag, 

Stockholm : 

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

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

Östersunds-Postens Tryckeri Ak
tiebolag, Östersund: 

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

H var 8 Dags förlag, Göteborg: 

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

Upphittat. 

En gyllene armlänk upphittades den 5 
juni på Storgatan. 

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

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

hos 

N. L. Blomberg 
TRÄGÅRDSHALLEN. Tel. 7225. 

• Färsk fisk: B 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

^°piev£I**HT0r 

Parfymen * Tvål . n 
Galanter! -Affài°Uter> CJA+AVI f-ATPiv«. 

DAMBLUSAR 
klädningår och kjolar finnes i stört 

sortiment i 

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

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

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

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
o Mot blodbrist och nervositet. 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

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

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

Erhålles i alla välserterade Elektriska- och Parfymeri-affärer. 

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

Uppmuntra kvinnlig företag
samhet ! 

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

Se vidare annons i föreliggande 
nummer. 

Till våra lösnummerköpare 
i landsorten. 

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

Vårda håret? — 
om det är sjukt eller friskt _ 

ZIWERT'Z Extrait u""" 

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

Lorensbergsgatai 7 " 
—' Tel-1098 

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
StOrsta urval. Läjs,t 

Varnyheterna inkomna! 

/% 
10 Södra Larmgatan io 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57 

Lilla Vilohemmet 
Beläget i Östra utkanten av staden. 

Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 
REKOMMENDERAS! 

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

pr dag. 
Eörfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 

SVENSSON1 

£cK£®r°Ds" 

»ou.*«** ^Ghjo* 

'V,««, 

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

YVY-tvålen säljes överallt. 

Aktiebolaget YVY Fabriken, Ystad. 

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

närmaste numren. 

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

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

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

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

" LIN0LEUMMÀCASINET 
5TÄLLE.R ÖVRIGA IJKUGGAN 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM-MAGASIN 

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

SKANDINAVIENS STÖRSTA SPECIALAFFÄR 
I SIN BRANSCH 

Hrla JMjölfe 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 — 

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tumult. 
Endast vid Palles hemkomst va^ 

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

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

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

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

(Forts i nästa n ,:r.) 

y(0M_ 
N;0 24. 3:dje årg. 
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Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 
sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

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

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

, tlandskrSnika 5 sammandrag. 
„ sommarens kvinnokongresser. 

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

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

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

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

Butterick-Film. 
I Rosenhof. Av Luise Westkirch. 

Utlandskrönika 
i sammandrag 

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

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

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

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

let oeh vägen därmed öppnas för 
^underhandlingar återstå dock 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kvinnokongres
serna. 

Moderata Kvinnoförbundet och 
Fredrika Bretner-Förbundet. 

Bland de många kända kvinno

sammanslutningar i riket, som i år 

förlagt sina ombudsmöten och års

möten till Gröteborg var också Sveri
ges Moderata Kvinnoförbund, som 

här höll ett extra ombudsmöte den 

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

Gröteborgs moderata kvinnoförbund, 

att ombudsmötet förlagts hit. I sin 

ordförande fru Ingeborg Barclay, 

tillika ordförande i Sveriges Mode
rata Kvinnoförbunds arbetsutskott, 

hade det en lika duktig som char

mant representant, som på ett syn

nerligen lyckat sätt statt för alla ar

rangemangen. 
Den viktigaste punkten på mötes-

programmet var diskussionen om tre 

olika förslag till Sveriges Moderata 

Kvinnoförbunds samgående med All
männa Y almansförbundet, vilket si

sta mötesdagen ledde till ett enigt 

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

för frågans vidare utredning. 
På lördagen höll lektor Gösta 

Rahm ett intressant och kraftigt 

väcaknde föredrag om "Kvinnan och 

politiken". 
På kvällen samlades deltagarna 

till supé i Tivolirestauranten inom 

utställningsområdet. 
Det blev för alla en vacker och 

minnesrik fest inte minst tack vare 

fröken Cecilia Milow, den gamla 

idealisten, som i ett anförande buret 

av sannaste fosterlandskärlek vann 

stark genklang hos alla. 

Gatubilder från Rom. 
Av Frig ga Carlberg. 

En av de senaste dagarna under 

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

Nordtyskland, som varnande skrev: 

"Akta dig för att kasta den sedvan

liga slanten i Fontana dei Trevi, ty 

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

av erfarenhet." 
(Är längtan efter något vackert 

och värdefullt en olycka? Skulle vi 

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

ståtligaste fontäner och staden har 

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

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

sin återkomst. Instinktivt hade jag 

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

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

bekvämare sätt. 
En splitterny gatubild i Rom var 

kvinnoprocessionen till Italiens dik

tator, företrädd av det internatio

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

kor, vilka med heder bevarade tra

ditionen om den romerska kvinnans 
värdighet och skönhet, Förstodo 

åskådarna vad saken gällde? Natur

ligtvis visste de bildade kvinnorna 

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

den, men för mången kvinna av fol

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

av oss bodde och hemma i franska, 

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

"les droits des femmes" in i sin hjär

na, men hon råkade i extas över ett 

vykort framställande Dante och 

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

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

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

korna finge läsa hans vackra bild 
om mänskligheten som höjer sig 

uppåt mot ljuset och en renare, kla

rare luft, buren som fågeln av två 

starka vingar: mannen och kvinnan, 

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

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

norörelsen innebär. 

Roms gator vimla av uniformer 

av olika slag, färger och former — 

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

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

gar ute i sina olika ärenden. Nun

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

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

växling åt tavlan och ökar intrycket 

av medeltid och mysticism. 

Italienarne ha som bekant en stark 
utvecklad nationalitetskänsla och 

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

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

lienskorna och de mera besinnings
fulla bland deltagarna som stodo. 

längre borta från brännpunkten. Det 

gällde att lägga en krans på den 

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

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

gande i processionen till graven hun

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

slag i saken med att ensamma hylla 

sin hjälte. 

Staden erbjöd en ståtlig anblick, 

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

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

brist på musiköra, ej blottade sitt hu

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

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

rörde patrioten som råkat få ögonen 

på honom. 

Omedelbart efter Moderata Kvin
noförbundets kongress, eller tisdagen 

den 12 juni, öppnades Fredrika Bre-

merförbundets årsmöte. Till mötes
lokal hade man erhållit högtidssalen 

i Caroline Wijks sjuksköterskehem. 

Därinne samlades många av kvinno
rörelsens förkämpar och många i det 

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

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

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

von Holstein, Thyra Kullgren, Ker

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

Nancy von Sydow hölls ett anslåen

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

om kvinnliga lösdfrrvare, inledd av 
assistenten vid tvångsarbetsanstalten 

i Landskrona fru I. Wissén samt 

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

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

samskoleidéns grund. 
Det vackraste minnet från Fred

rika Bremerförbundets kongress läm

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

buret tal, som mottogs med an-

daktsfullt intresse av åhörarinnorna. 
Och författarinnan S. Leijonhuvud 

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

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

Rom är en lycklig plats för barn, 

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

man en arbetarefamilj ute på gatan 

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

besatta serveringsborden på Monte 
Pincio eller andra förlustelseställen 

råder det mest idylliska familjeliv. 

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

toria har man strax en smeksam katt 

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

gamla mormor eller farmor över den 
ojämna gatubeläggningen utan att 

låta sig generas och utan att väcka 

uppseende. 
En gatubild som ej kunde undgå 

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

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

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

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

bilden. 
Gatuförsäljarna spela en icke ovik

tig roll i det romerska gatulivet. Det 

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

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

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

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

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

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

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

ett tack. 

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

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

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

na röda skjortor och sina vita mus

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

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

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

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

gärning som glöder i den unga gene

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

man sagt. 

Pressen och brott
målsnotiserna. 

Pressens syn på saken. 

Till de kvinnliga uttalanden i frå
gan "Pressen och brottmålsnotiser

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

tat av redaktionssekreteraren i en 

ansedd landsortstidning. I detta in

lägg återfinnas antagligen de skäl, 
som föranleda den svenska pressen 

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

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

förebringats av Gerda Melcher och 

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

givit henne tillfälle att försvara sig. 

För tre silverpenningar. 
I nr 22 av Kvinnornas Tidning 

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

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

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

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

Red.-sekr. 

Författarinnan erinrar vidare om 
att medan vanfrejdsstraffet avskaf
fats ur lagstiftningen, detsamma icke 
blott upprätthålles utan skarpes yt
terligare av pressen. I detta påstå
ende skulle möjligen ligga en viss 
sanning om allmänheten förde dia-
rium över brottslingars straff, men 
-då så icke torde vara förhållandet, 
är beskyllningen överdriven. Angå
ende vanfrejdsstraffets avskaffande 
är författarinnan vidare felunderrät-
tad. I stället för beteckningen "van-
frejd" bar nämligen i svensk lagstift
ning införts något som kallas "på
följd". Tar författarinnan reda på 
vad detta innebär, skall hon finna, 
att vanfrejdsstraffet icke är avskaf
fat. Antagandet, att ingenting står 
att läsa i tidningarna från fängelset 
är ävenså oriktigt, ty har förf. givit 
akt på vad som står i tidningarna, 
så erinrar hon sig att det icke var 
så länge sedan det stod att läsa långa 
skildringar från fängelset på Lång
holmen i samband med en rymnings-
och prygelhistoria. Bl. a, fick man 
i en del tidningar läsa om hur en 
prygelexekution försiggick. 

Att fängelserna således skulle va
ra en "skyddande fristad" för brotts
lingarna är felaktigt. 

Detta endast sagt'för att påpeka, 
att författarinnan inte satt sig in i 
det i och för sig betydelsefulla äm
net innan hon greps av harm över de 
"tre silverpenningarna". Däremot 
är det fullt riktigt, att tidningarna 
inte syssla med rättegångssaker för 
nöjes skull, ty ingen rättegångsrefe
rent har undgått att känna djupt 
medlidande med någon anklagad, men 
han har också känt motsatsen under 
intryck av det faktum, att ett en 
brottsling ådömt frihetsstraff i vis
sa, ja i många fall endast ger sam
hället, så att säga, andrum under ti
den brottslingen avtjänar sitt straff. 

Vanfrejdsstraffets borttagande — 
vilket ju inte är fallet fastän benäm
ning ändrats — var en akt av barm
härtighet, av rättvisa, av klokhet, sä
ger författarinnan. För många, som 
domes till påföljd, är detta straff 
obarmhärtigt, det är sant, men då 
det är omöjligt att rannsaka hjärtan 
och njurar utmätes straffet i förhål
lande till brottet -och inte med hänsyn 
till hur den brottslige känner straf
fet. Att införande av påföljden där
emot dikterats av klokhet ligger i 
öppen dag. En person, som begått 
ett svårt brott och efter utståndet 
frihetsstraff åter får begiva sig ut i 
samhället, kan omöjligtvis inte läm
nas de fri- och rättigheter, som till
komma laglydiga, innan en viss tid 
förlupit efter frihetsstraffets avtjä
nande. Det kan ifrågasättas, om inte 
samhället mot vissa brottslingar t. o. 
m. borde tillgripa efektivare skydds
åtgärder än påföljden, exempelvis 
mot sedlighetsförbrytare. Kan det 
anses vara klokt att en sedlighetsför
brytare återges friheten efter fvra, 
fem eller sex år utan att något vid
tagits till samhällets och den enskil
des skydd? 

Författarinnan skulle säkert inte 
kunna gå med på något sådant. Hon 
anser det t. o. m. vara grymt att i en 
tidningsnotis meddela namnét på en 
dylik förbrytare, ooh "notisjägaren", 
som skriver notisen, han tänker en
dast på de "tre silverpenningarna". 

Om den svenska pressen och den 
svenska tidningsmannen är förfat* 
tarinnan tydligen lika djupt okunnig 

Gerda Melchers svar. 

Till ovanstående artikel, 
redaktionen satt mig 

STOCKHOLM 

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack-

Förmedlar köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner.  

GÖ T E B O R G  M A L M Ö  

1 2 4  A V D E L N I N G S K O N T O R  
Emottager mot bi l l ig avgi f t  (s.  k.  

öppen deposi t ion) al la s lags 

värdehandl ingar.  Avkastning 

redovisas omedelbart  t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvar ing i  kassavalv 
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i modern infattning fördelaktigast 
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.̂TblCJSZSSJTi 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

vilken 
i tillfälle att 

läsa före dess införande, har jag en 
del erinringar att göra. 

Först vill jag då uppriktigt be
klaga, att Red.-sekr. i detta menings
utbyte begagnat sig av pressmän
nens vanliga men ytterligt osympa
tiska taktik att söka förtaga kraften 
av en motparts argument icke genom 
ett koncist vederläggande i sak, utan 
genom att misstänkliggöra motpar
tens vederhäftighet medels en be
skyllning för bristande insikt i den 
fråga det gäller. 

Jag blir nu nödsakad att med an
litande av ett utrymme, som kunde 
använts till annat, inför läsekretsen 
tillbakavisa denna orättvisa insinua
tion. 

Mitt påstående, att vanfrejdsstraf
fet avskaffats, är icke felaktigt. Van-
frejd var enligt gängse uppfattning 
den förlust av medborgerligt för
troende, som utöver strafftiden med
följde vissa brott (stöld, bedrägeri 
o. s. v.). Enligt lagens bestämmelse 
skulle vanfrejden angivas i den straf
fades prestbetyg, något, som på ett 
ödesdigert sätt måste försvåra åt
komsten för den frigivne f. d. brotts
lingen av arbete och därmed också 
hans sociala återupprättelse. 

Vanfrejden är nu avskaffad genom 
lagen av den 24 maj 1918, som stad
gar: 

"Förlust av medborgerligt förtro
ende må ej vidare ådömas; i stället 
varde påföljd enligt 2 kap. 19 par. 
strafflagen förbrytaren ådömd efter 
ty för varje fall är stadgat." 

Denna "påföljd", vilken fanns 
även i den äldre lagen jämte vanfrej
den, består i att den straffade under 
viss fastställd tid ej må utöva äm
bete, tjänst eller annan allmän be
fattning", att han ieke är röstberätti
gad vid val av riksdagsman och prest 
eller vid kommunala val. Icke hel
ler får han deltaga i kommunal- el
ler municipalstämmas, allmän råd
stugas ell. kyrkostämmas beslut. Nå
väl, allt detta är ledsamma förhållan
den, men de kunna dock bäras. Vad 
som ligger vikt uppå är, att den förre 
förbrytaren omedelbart efter utstån
det frihetsstraff kan vinna fotfäste 
i arbetslivet med möjlighet till he
derlig självförsörjning och social 
återupp rättelse. 

Samhället har direkt intresse av 
att så sker, och vår modärna lag
stiftning har tagit hänsyn därtill. 
Den stadgar, att brottslingen under 
fängelsetiden genom prästerlig om
vårdnad skall stå under god moralisk 
påverkan, att han skall erhålla un
dervisning och, om så nödigt är, även 
yrkesutbildning. Den har därjämte 
borttagit vanfrejden, och ingenting 
får numera antecknas i den straffa
des prestbevis, som kan förråda, att 
han är en f. d. brottsling, något som 
givetvis är av största betydelse vid 
hans sökande efter arbetsanställning. 

Men dessa lagstiftningens bemö
danden att åt den, som med ett ut
ståndet fängelsestraff sonat en för
brytelse, öppna porten till arbetslivet 
och giva honom en möjlighet att åter 
bli en hederlig medborgare, löpa tyd
ligen i många fall allvarlig fara att 
korsas genom pressens beskäftiga ny
hetsförmedling — med namns näm
nande — från rättegångssalarne. 

Red.-sekr. bestrider, att fängelset 
är en "skyddande fristad" för den 
dömde brottslingen och hänvisar till 
de fängelseskildringar, man haft 
tillfälle att någon gång se i en eller 
annan tidning. Härtill kan svaras 
att dessa berättelser äro skrivna (och 
"färgade") av f. d. fångar eller hop-
fantiserade. Ett fängelsete led
ning liksom dess personal saknar 
varje rätt att avgiva rapporter om 
fångarne till allmänheten. Hur fän
gelselivet är ordnat är ingen hemlig
het — därom finnas ju bestämmel
ser inryckta i lagen. Men själva den 
värld, i vilken fångarne leva, är 

en strängt avskild och för allmänhe
ten stängd värld. De kunna endast 
i begränsad utsträckning nås av sina 
närmaste anhöriga, men aldrig av en 
främling eller nyhetssökande jour
nalist. 

Red.-sekr. synes på något outrann-
sakligt 'sätt ha fått den uppfattnin
gen, att jag kallar tidningsmannen 
"notisjägare". Med notisjägare me
nar jag, så som i min art. uttryck
ligen sades, personer som, utan att 
tillhöra pressen och sålunda utan att 
tvingas av tjänsten, äro på jakt ef
ter nyheter, vilka de sedan i form av 
notiser sälja till tidningarna. Driv
fjädern till detta "medarbetarskap" 
är givetvis en önskan att skaffa sig 
extraförtjänster. Notisjägarens ar
bete är i och för sig icke föraktligt, 
det blir detta först, när det i oträngt 
mål skadar andra människor. 

Och nu till det av Red.-sekr. i 
själva saken gjorda inlägget. 

Red.-sekr. anser, att känslan för 
lag och rätt kräver, att allmänheten 
erhåller meddelande om att en tjuv 
eller missdådare rannsakas och do-
mes. 

Detta påstående är, med förlov, 
icke sant, ty vore denna känsla verk
ligen för handen, skulle den åter
speglas i lagstiftningen genom be
stämmelser om ett dylikt offentlig
görande. Sådana bestämmelser fin
nas icke, men, som här ovan påpe
kats, däremot andra, vilka gå i mot
satt riktning. 

Red.-sekr. håller före, att dömda 
personer icke hava någon varaktig 
olägenhet av, att de ställas i gap
stocken i tidningarnas rättegångs-
spalter, av det skäl nämligen att all
mänheten icke för diarium över fäll
da domar och därför så småningom 
glömmer brottslingarnas offentlig
gjorda namn. 

Om detta påstående är sant, var
till tjänar då offentliggörandet? Men 
år det sant? 

Det var en tid, då det ingick i den 
allmänna uppfattningen, att en 
brottsling borde tilldelas straff-
skärpning genom att framställas1 till 
offentligt beskådande, och det är an
tagligen en kvarleva av denna hårda 
uppfattning, man återfinner i pres

sens och den tidningsläsande allmän
hetens intresse för rättegångs- och 
polissaker. 

Lagstiftningen dömde emellertid 
denna uppfattning som otillbörlig 
redan så tidigt som år 1864 genom 
en bestämmelse, införd i den då ut
färdade K. M:ts nåd. förordning om 
nya strafflagens införande, så ly
dande: 

Är brott i äldre lag eller författ
ning belagt med avbön eller utställ
ning att skämmas, må det straff ej 
ådömas. 

Det är på tiden att vi, liksom lag
stiftningen gjort det, giva denna vär
digare, kristligare uppfattning rum i 
samhällslivet. 

Red.-sekr. synes ur min art. hava 
utläst någon slags kvinnlig hjärtnu-
penhet inför brottslingarna. Ett 
grundligt misstag! Lagen skall ha 
sin gång, men det är pressen ovär
digt att falla rättvisan i ämbetet, och 
prisgiva brottslingen åt en offentlig 
vanära, som lagen icke längre känner 
till, en vanära som kan hindra hans 
återupprättande och som därjämte 
ofta på ett upprörande sätt oförskyllt 
går ut över hans familj och anför
vanter. 

Låt mig som en avslutning anföra 
ett visdomsord av den romerske fi
losofen Seneca: 

"Ingen vis straffar emedan man 
har syndat, utan på det att man icke 
•mer skall synda." 

Och ett uttalande av Olaus Petri: 
"Alla straff böra vara till förbätt

ring, och straffet bör vara sådant, 
öm möjligt är, att det icke förhind
rar honom som straffad varder, till 
att bättra sig. 

Gerda Melcher. 

/ VARIE 

S V ENS KT HEM 
som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

låser man 
n u m e r a  

BOTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

v ) 

WËM-S 

Läraren: — Vad är din pappa? 
Lärjungen: — Död! 
Läraren otåligt: — Nå, vad var 

han innan han dog? 
Lärjungen: — Levande. 

-» i* » * 

?npiagg SKofa faäifas 
hastigt i(jumf LUX (odder 

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

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingen» 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux i hett  vatten til l  ett  rikligt 
lödder,  t i l lsätt  kallt  vatten til l  dess lösningen bliver l jum. Lägg 
'  P'agge*. krama det upprepade gånger genom löddret.  Gnugga 
ej.  Skölj  väl i  l jumt vatten. Vrid *j.  Vira in i  en ren hand» 
duk och stryk med ett  varmt — icke hett  — järn. Kom ihåg— 
ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett  icke för varmt järn. 

En elegant visitväska 
'som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos 1> 

%/fïn JL.Gaåm 
U & KOltSGATAN 12 

El 

LUX 
SUNLIGHT SAPTVAL A-.B, GOTEBORG 

Flickan i fönstret. 
I utställnings-ströget står en per

manent kö utanför ett av de stora 
skyltfönstren. Därinnanför synes en 
av områdets största attraktioner: 
flickan som bläddrar i Kooperativa 
förbundets stora bilderbok. 

Vad hon gör tycks vara det mest 
alldagliga i Världen. Men sedd bak
om ett stort skyltfönster blir demon
strationen en märklighet, som oav
brutet lockar åskådare. Med spän
ning följer man, hur hon vänder ett 
blad, stort som en liten vägg, och 
som hon måste promenera en hel 
liten bit för att lägga intill pärmen. 
Och så pekar hon på bilderna, som 
föreställa byggnader och speceribu
tiker ooh andra praktiska och 'mat
nyttiga ting på denna jord. 

Men åskådarna titta mest på flic
kan — den levande illustrationen till 
illustrationerna. Nu föreställer en 
bild att ett hus bränt ner, och flic
kan måste gråta. Hon lägger hu
vudet i händerna och vaggar det 
sorgset av och a,n till publikens sto
ra munterhet. Så ser hon plötsligt 
upp med ett strålande leende och pe
kar på bilden av ett nytt hus, som 
rests ur det gamlas aska. Och hon 
nickar till åskådarna en nick, som 
ungefär betyder: Det där kan ni 
också få, om ni bara går in i K. F. 

Publiken ser själaglad ut — inte 
över huset, ty de flesta äga nog intet 
hus som kan brinna ner och det an
dra finns ju bara i bilderboken — 
men över att flickan så snart repat 
sig ur sin bedrövelse. 

Hon har redan börjat ett nytt 
nummer, hon putsar sina skor. Det 
torde icke vara mången förunnat att 
lyckas avvinna medmänniskorna nå
got intresse för denna sysselsättning. 
Men flickan i fönstret kan! Mun
narna gå till öronen därute, ögonen 
stå på skaft. Ooh förtjusningen sti
ger till sin höjd, när flickan. knyter 
ett vitt förkläde framför sig och ru
star sig för att äta frukost. Hon 
plockar fram sitt lilla röda bord, för 
vilken gång är omöjligt att säga, går 
då och då under dukningen fram till 
fönstret för att visa sina trogna där
ute, att det är K. F :s varor, som ut
göra ingredienserna och sätter sig 
sedan som en liten husmor att av
smaka anrättningen. Åh! Hon klap
par sig förtjust på bröstet. Så gott! 

Åskådarna storskratta av hänfö
relse. Jag ser ett lycksaligt yng
lingaansikte, glömskt av hela. värl-

GÖTEBORG. - Östra Hamilgatai ; 
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Damblusar. 
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Alla Edra vänner, 

läsa den tidningen. 
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irriterad flickröst^® 
De va' la' ingenting! 
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M E D  B E U N D R A N  
följes alltid ett vackert ansikte, och vid ständigt bruk 
av YVY-tvålen bevaras skönheten till sena åldern. 

YVY-tvålen säljes i varje affär landet runt. 

AKTIEBOLAGET YVY-FABRIKEN, YSTAD 

Deras blick följer endast en i den 
stora barnflocken ... deras barn. Nu 
reste kan sig... nu kastade han en 
blick upp till läktaren ... nu — o, 
nu går han fram! Nu deklamerar 
deras gosse eller sjunger deras flicka 
ett solonummer! Färgen stiger på 
mödrarnas kinder, ögonens glans blir 
intensivare, det är fäst även för 
dem, en dag att minnas bland alla de 
andra. 

Deras barns examensdag! 
L. B—gli. 

Utställningen i 
regnväder. 

A n v ä n d  K O D A K - F I L M  
Lika god finnes ej. 

D E L T A G  I  H A S S E L B L A D S  
B  A R N B I L D - P R I S T Ä V L A N .  

Begär Cirkulär. 

Låt framkalla och kopiera hos 

Uasseltiiads Fotografiska flklieholaB. 

a# Allein 
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Hemfärgen ' 'HÄRV AN 
har största färgkraft 

samt garanterar jämnt 

och veckfritt färggods. 
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Examensdagen. 
Yilken dag i livet syntes under

barare än denna! Den nya klännin
gen, det nya hårbandet, blommorna 
till en avgudad "fröken" och sist 
men icke sämst examensfebern. Tänk, 
om man dabbade sig, när man inf ör 
den stora examenspubliken skulle de

klamera: 
"Mitt hem är så ringa, dess dörr är 

så låg, 
Men aldrig en kärare boning jag såg 
På hela den grönskande jorden 
eller inte sjöng stämman rent i de 
stora sångnumren! Tänk om! Men 
oron var merendels obefogad. Allt 
strålade av vänlighet och överseen
de denna dag. Alla logo från rek
torn och klassfröken ned till den 
mest kritiske av åhörarna. Till och 
med flick-ovännerna, som man skaf
fat sig genom den redan då verksam
ma, hemlighetsfulla lag, som reser 
antipati mellan människa och männi
ska, bade denna dag begravt strids

yxan i jorden. 
Examensdagen! För minnet ligger 

den som en fästlig höjd, vilken man 
dag för dag knogat sig upp till un
der läxplugg, rödtecknade kriaböc
ker, avbrutna lövsågsblad, anmärk
ningar från "partiska fröknar och 
uppmuntran från "väldigt snälla 
diton. Och bakom denna höjd låg 
stadsbarnets länge åtrådda paradis 
= den förhyrda villan eller sommar-

lägenheten im landet. liedan stod 
symaskinen nysmord och färdig att 
taga med därhemma, porslinslåren 
packad och den nystrukna bomulls
garderoben hängde färdig att läggas 
ned i kofferten. Det gröna fria här
liga landet, där man äntligen slapp 
att läsa, där man vaknade i små Tum 
med trämöbler och fönsterrutor, som 
skimrade gröna av fruktträden utan
för! Där man fick kila ut med en 
stor smörgås i handen och byta ut 
sina från frukosten sparade vita soc
kerbitar mot lantbarnens bruna s. k. 
skomakarsocker. Hur härligt sirups-
blandat det smakade! Hur bra sma
kade icke över huvud allt, och hur 
långa och innehållsrika voro ej da
garna i detta barndomens Schlaraf
fenland, till vilken examen öppnade 

portarna. 

Så längtar och känner nu den exa-
mensklädda barnskaran därnere. Som 
ett blomsterhav lysa flickornas ljusa 
klänningar och stora röda och blå 
hårbandsrosetter över nordiskt blon
da eller mörka huvuden. Och frisk 
som en ungskog står pojkflocken 
rakrest under sången, ungdomens 
glöd flammar på kinderna, blicken 
strålar frisk och klar. De sjunga 
visserligen icke samma sånger som 
under min barndomstid och ingen de
klamerar längre: "Mitt hem . . 
men stämningen är densamma, rek
torn och klassfröknarne se lika hög
tidligt vänliga ut som då, och mam
mornas ögon tåras och le lika lätt. 

Den förtjusande älskvärda sol
skensuppsyn Göteborg visade själva 
öppningsdagen var bara bluff. Vis
serligen bestod ju staden även då en 
liten dusch mitt i fästligheterna, men 
detta endast liksom för att i all vän
lighet påminna om vad den kan pre
stera i den vägen. 

Men sedan! O, ack ja, sedan! Dock 
allting blir en vana, och rägnet min
skar tydligen ej utställningsfre
kvensen, allra minst på Prippska vil
lan, där direktör Ekegårdhs ögon 
dagligen få glädja sig åt den full
satta och animerade salong, som ute
blev från "inställningsteatern". 

Men på utomhusrestaurangernas 
vackra vita soffor och stolar däre
mot sitta bara rägndropparna lika 
tätt, tätt, som man en gång drömt 
att människorna skulle göra. Ack, 
ja, människan spår, men vädret rår! 

Paraplyer — paraplyer vart bgat 
ser. En mängd ha skockat sig fram
för musiken, som är de svenskars 
stora kärlek, och andra defilera i 
stilla högtidligt tåg förbi alla de för
tjusande vackra planteringarna, var
ibland de praktfulla rhododendron-
buskagen och härliga tulpaner, som 
firman P. van Nez Az, Boskoop, 
Holland och Holländska Blomster-
löksexportförbundet skänkt vår ut
ställning, utgöra en ögonfröjd, som 
man aldrig kan se sig mätt på. Hol
land har ju liksom en liten kulturell 
arvedel i Göteborg och har hugfäs-
tat minnet på ett vackert och stor
slaget sätt. Och de utsökta produk
terna från blomsterodlingens land 

tyckas trivas överdådigt med vår 
svenska novemberkyla och med räg
net sådant det envist duggar fint 
eller slänger i ystra droppar från 
vår stads trumpet nyckfulla himmel. 

Mais que faire! Man gör sig så 
trevligt man kan med jamaicabana
ner och den smula värme som preste
ras! Ty till utställningen måste man 
ju. Sedd i fågelperspektiv ligger den 
som en praktfull jättemagnet, vilken 
oemotståndligt drar människoström
marna till sig. A arthän skulle man 
gå, om icke hit! Där finns svenskar 
och andra skandinaver och utlän-* 
ningar. Där är blommor och musik, 
där är ljus och fäst — även om det 

rägnar. 
En ström av paraplyer forsar fram 

och åter. Och det inträffar en liten 
episod, som kan ge dem något att 
fundera på, som tro den göteborgska 
lokalpatriotismen vara så stark. 

Det är ett par paraplyer i ström
men som göra halt och vända sig 

De beskåda en gentleman, som 

ÄKTA 

K I N A  

om. 
stannat försjunken i djupa betrak
telser framför buxbomsplanteringar
na. Hägnet spolar ned över hans 
ljusgrå hatt och rock, men han star 
stilla och oberörd, med händerna i 
rockfickorna, andaktsfull och be

grundande. 
En utlänning som beundrar ut

ställningen! 
Paraplyernas manliga ägare an

lägga en förbindlig, intresserad, nä
stan vördnadsfull min. Ja, det skall 
vara utlänningarna, som förstå! De 
äro "fint folk", som uppskatta "det 

fina!" 
Så vänder rägnrocken sig sakta 

om. 
Paraplyerna studsa och göra rask 

halvomvändning. Därpå utbrister 
den èna paraplyn vresigt och spon

tant: 
— Äh f-n, det var ju bara en gö

teborgare! 
Och missräknade och sura som ci

troner i synen fortsätta de älskliga 
lokalpatrioterna sin väg mot utgån

gen. 
T. R—m. 

Ulvaida Irån de linaste och förnämsta tré-

plantagerna pä Ceylon och i Kina, hava le 
en utmärkt fin oefc delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress; JAMES, Göteborg. 

> Etablerad 1888 r<53 

Icke-rökaren: — Tobaken är ett 
gift, det är inte tu tal om det, ett 
gift som med absolut visshet för
kortar en människas liv. 

Rökaren: — Prat! Ingen kan röka 
mer än jag och jag har utan sjukdo
mar nått fram till mina sextio år, 
som jag fyllt nu i dagarna! 

Icke-rökaren: — Och jag säger er, 
att hade ni inte använt tobak i ert 
liv skulle ni nu helt enkelt ha fyllt 

sjuttio år! 

Fördomarne förvandla själva sol
ljuset till ett egyptiskt mörker. 

C. H. Spurgeon. 

De dåliga exemplen binda bly vid 
våra fötter och draga oss nedåt; de 
goda exemplen giva oss vingar och 
lyfta oss uppåt. 

Hans Peter Holst. 

A.-B. 

Säsongens 

NYHETER 

fräpe ii Chine 

frêpe-Geror-

gette 

îrêpe Maro
caine 

u 'i moderna 

TURKISKA 
mönster 

Vo'le o. Opal 

hu äkta Fi" 
o. 

"alsömsar-
bete. 

"I&'JCS TAPISSE 
DETALJ 

ö. Hamng. 11.11[ 

Siden, boj linne 

gadiner 

Smide alla slag, Keramik, Väfnader) 
Bese utställningen 

SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 

Kungsgatan 45.  Telefon 1900.  

Rikt urval. Billigaste priser 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

For 
Midsommar! 

En mängd nyheter 

i vackra middags-

o. dansklädningar 

i voile 

fr. kr. 18.50 
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SS 

W I E N E R - M A G A S I N E T  
Kungsgatan 34 

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

G1LLBLADS BLUS-
A  V D .  

»led 'iremä,s^are Gråsten skriver 
räkuino^0t S^a ^nSrar ut en liten 

i två +• Urra^ ^ R-apat i köksspisen 
" kr. 3:60. 

/ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

29. 

Inom ett par dagar satt pappa 
Lippert i sin nya kostym på gården 
i solen, hastade och rökte, och be
rättade rövarhistorier från sitt luf
fareliv för alla, som ville höra på. 
Men folket i Rosenhof såg med är
lig beundran efter fru Lippert, när 
hon i stor brådska sprang till sma 
arbetsställen. "Ja, se Lippertskan, 
för henne får man ta' hatten av. 

Det är en som duger." 

Också i Paul Wieprandts liv hade 

denna söndag varit av betydelse. ^ 
Det hade gått bra för honom ha

de i det yttre och inre, sedan han 
slutit fred med sitt samvete. 1 fa
briken hade man redan börjat utfö

ra han^ modell — ett tecken till, att 
man uppskattade värdet av hans 
uppfinning. Han märkte det också 
på den aktning, med vilken han be
handlades av ingenjörerna. Alltmer 
stadgades hans beslut att icke låta 
sig lockas från vägen som förde mot 
det sedliga ideal, vilket han såg 
framför sig mer och mer klart. 

Han hade varit ursinnigt ond på 
Julia för det sätt-, på vilket hon 
upptog Edes död; i flera dagar kän
de han sig alldeles främmande för 
henne. Men lösrycka sig från hen
ne kunde han dock icke. Hennes 
tjuskraft var för stark, och då tiden 
gick, och .ett friskare levnadsmod 
växte fram ur det offer, med vilket 
han trodde sig ha friköpt sin själ, 
trodde han sig inom sig själv kunna 
finna kraft till en bättre lösning än 
vad skilsmässan var. Det fanns så 
mycket klokhet och förstånd i denna 
försummade själ, i hennes indolens 
var mycken dold godhet, i hennes li
delses glöd låg en tjusning utan like, 
och hennes praktfulla skönhet var 
förtrollande. Varför skulle hon icke 
låta höja sig ur den pöl, i vilken 
skändliga människor kastat henne 

redan som barn? Yarför skulle hon 
icke kunna låta uppfostra sig till att 
bliva honom värdig. Hon syntes 
vara ett stycke lera, som blott vän
tade på mästarhanden för att for
mas till en gudabild. Pauls böcker 
hade sagt honom, att i varje sten
block ligger slumrande en gudsbild, 
som blott väntar på att väckas av 
konstnärens hand. 

En middag, då han kom hem, 
fann han Julia som vanligt. Hon 
satt sömnig på sin stol och gungade 
fram och tillbaka på det sandbe-
strödda golvet i Pothoffs källare 
med händerna i knäet. Han sköt en 
bok mellan hennes sysslolösa hän
der. Det var en god och intressant 

novell. 
Hon slog upp sina stenkolsögon 

med ett gåtlikt leende, och såg på 
honom. "Vad ska' det vara bra för.'' 

"För att lära dig något." 
"Ack du! — Behöver jag verkli

gen kunna något mer för att passa 
upp tiggarföljet i Pothoffs källare?' 
Hon slog armarna om hans hals och 
kysste honom. "Behöver jag verk
ligen läsa böcker för att göra det."' 

"För din egen skull skall du göra 

det; det är roligt att lära. — Läs 
na boken, så är du snäll, gör det för 
min skull, om du inte vill göra det 
för din egen. Du skall få se, att du 
tycker om den." 

Hon läste ett par sidor och gä
spade. På kvällen, då det var stilla 
hos Pothoffs, kom hon upp till ho
nom och hade boken med sig. 

"Det där är rakt ingenting för 
mig, Paul." 

"Du känner livet endast från en 
sida, en mycket ful, mycket sorglig. 
Där finns också ljusa, tilltalande. 
Livet har oändligt många sidor. Var
för vill du inte åtminstone försöka 
att lära känna också dem?" 

Hon skakade på huvudet. "För 
den sortens böcker är jag minsann 
redan för klok. Åt den där fröken 
och hennes kärlek kan man ju skrat
ta sig fördärvad! Nej, då skulle jag 
skriva böcker! Jag skulle minsann 
kunna berätta om kärleken, men på 
ett helt annat vis. De fina herrska
pen skulle väl stå på huvudet av för
skräckelse — du kanske också?" 

Paul vände sig bort. Hon visste 
redan, att det alltid plågade honom, 
när hon berörde sitt förflutna. Hon 

gick efter honom, hon tvingade ho
nom att vända sig till henne. 

"Var inte ond, min Paul. Aldrig 
har jag haft någon så kär som dig. 
Och om du inte är den förste, som 
svarta Julia älskat -—- den siste blir 
du säkert. Efter dig skulle jag al
drig kunna älska någon! Aldrig! — 
Och jag vet inte, varför jag håller 
dig så kär, och hade aldrig kunnat 
tro, att jag skulle fråga så mycket 
efter en man. Men för dig, Paul, 
vet du, för dig kunde jag tigga, 
stjäla, mörda, — ja, låta mörda mig. 
Det finns ingenting i världen, som 
jag inte kunde göra eller lida för 
dig. Och inte blir jag stött, när du 
är vid dåligt humör eller är tvär. — 
Är det då alldeles omöjligt att du 
kan hålla mig lika kär, som jag dig?" 

Hon var alldeles bedårande i sin 
tungsinta lidelse, i sin ödmjukhets 
trots. Hon var sagolikt skön, med 
sina lösta svarta flätor på de bländ-
vita skuldrorna, och hennes ögons 
mörka eldhjul talade stumt om en 
hängivenhet utan gränser, om en 
kärlek som övergår människoförnuft. 
Hur kunde han fortsätta sin roll av 

I sträng skolmästare gentemot allt 
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Sommaren är här! 
färga Edra urblekta gardiner, 
draperier och andra plagg med 

Marknadens hittills oöver
träffade och billigaste hem
färg. Fråga Eder hand

lande eller tillskriv 

A.-B. NAD CO, GÖTEBORG. 

skonar kläderna och händerna. 
Krymper ej ylle. 

som det ämne hon behandlar i sin 
artikel. 

Red.-sekr. 

Författarinnan erinrar vidare om 
att medan vanfrejdsstraffet avskaf
fats ur lagstiftningen, detsamma icke 
blott upprätthålles utan skarpes yt
terligare av pressen. I detta påstå
ende skulle möjligen ligga en viss 
sanning om allmänheten förde dia-
rium över brottslingars straff, men 
-då så icke torde vara förhållandet, 
är beskyllningen överdriven. Angå
ende vanfrejdsstraffets avskaffande 
är författarinnan vidare felunderrät-
tad. I stället för beteckningen "van-
frejd" bar nämligen i svensk lagstift
ning införts något som kallas "på
följd". Tar författarinnan reda på 
vad detta innebär, skall hon finna, 
att vanfrejdsstraffet icke är avskaf
fat. Antagandet, att ingenting står 
att läsa i tidningarna från fängelset 
är ävenså oriktigt, ty har förf. givit 
akt på vad som står i tidningarna, 
så erinrar hon sig att det icke var 
så länge sedan det stod att läsa långa 
skildringar från fängelset på Lång
holmen i samband med en rymnings-
och prygelhistoria. Bl. a, fick man 
i en del tidningar läsa om hur en 
prygelexekution försiggick. 

Att fängelserna således skulle va
ra en "skyddande fristad" för brotts
lingarna är felaktigt. 

Detta endast sagt'för att påpeka, 
att författarinnan inte satt sig in i 
det i och för sig betydelsefulla äm
net innan hon greps av harm över de 
"tre silverpenningarna". Däremot 
är det fullt riktigt, att tidningarna 
inte syssla med rättegångssaker för 
nöjes skull, ty ingen rättegångsrefe
rent har undgått att känna djupt 
medlidande med någon anklagad, men 
han har också känt motsatsen under 
intryck av det faktum, att ett en 
brottsling ådömt frihetsstraff i vis
sa, ja i många fall endast ger sam
hället, så att säga, andrum under ti
den brottslingen avtjänar sitt straff. 

Vanfrejdsstraffets borttagande — 
vilket ju inte är fallet fastän benäm
ning ändrats — var en akt av barm
härtighet, av rättvisa, av klokhet, sä
ger författarinnan. För många, som 
domes till påföljd, är detta straff 
obarmhärtigt, det är sant, men då 
det är omöjligt att rannsaka hjärtan 
och njurar utmätes straffet i förhål
lande till brottet -och inte med hänsyn 
till hur den brottslige känner straf
fet. Att införande av påföljden där
emot dikterats av klokhet ligger i 
öppen dag. En person, som begått 
ett svårt brott och efter utståndet 
frihetsstraff åter får begiva sig ut i 
samhället, kan omöjligtvis inte läm
nas de fri- och rättigheter, som till
komma laglydiga, innan en viss tid 
förlupit efter frihetsstraffets avtjä
nande. Det kan ifrågasättas, om inte 
samhället mot vissa brottslingar t. o. 
m. borde tillgripa efektivare skydds
åtgärder än påföljden, exempelvis 
mot sedlighetsförbrytare. Kan det 
anses vara klokt att en sedlighetsför
brytare återges friheten efter fvra, 
fem eller sex år utan att något vid
tagits till samhällets och den enskil
des skydd? 

Författarinnan skulle säkert inte 
kunna gå med på något sådant. Hon 
anser det t. o. m. vara grymt att i en 
tidningsnotis meddela namnét på en 
dylik förbrytare, ooh "notisjägaren", 
som skriver notisen, han tänker en
dast på de "tre silverpenningarna". 

Om den svenska pressen och den 
svenska tidningsmannen är förfat* 
tarinnan tydligen lika djupt okunnig 

Gerda Melchers svar. 

Till ovanstående artikel, 
redaktionen satt mig 
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PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

.̂TblCJSZSSJTi 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

vilken 
i tillfälle att 

läsa före dess införande, har jag en 
del erinringar att göra. 

Först vill jag då uppriktigt be
klaga, att Red.-sekr. i detta menings
utbyte begagnat sig av pressmän
nens vanliga men ytterligt osympa
tiska taktik att söka förtaga kraften 
av en motparts argument icke genom 
ett koncist vederläggande i sak, utan 
genom att misstänkliggöra motpar
tens vederhäftighet medels en be
skyllning för bristande insikt i den 
fråga det gäller. 

Jag blir nu nödsakad att med an
litande av ett utrymme, som kunde 
använts till annat, inför läsekretsen 
tillbakavisa denna orättvisa insinua
tion. 

Mitt påstående, att vanfrejdsstraf
fet avskaffats, är icke felaktigt. Van-
frejd var enligt gängse uppfattning 
den förlust av medborgerligt för
troende, som utöver strafftiden med
följde vissa brott (stöld, bedrägeri 
o. s. v.). Enligt lagens bestämmelse 
skulle vanfrejden angivas i den straf
fades prestbetyg, något, som på ett 
ödesdigert sätt måste försvåra åt
komsten för den frigivne f. d. brotts
lingen av arbete och därmed också 
hans sociala återupprättelse. 

Vanfrejden är nu avskaffad genom 
lagen av den 24 maj 1918, som stad
gar: 

"Förlust av medborgerligt förtro
ende må ej vidare ådömas; i stället 
varde påföljd enligt 2 kap. 19 par. 
strafflagen förbrytaren ådömd efter 
ty för varje fall är stadgat." 

Denna "påföljd", vilken fanns 
även i den äldre lagen jämte vanfrej
den, består i att den straffade under 
viss fastställd tid ej må utöva äm
bete, tjänst eller annan allmän be
fattning", att han ieke är röstberätti
gad vid val av riksdagsman och prest 
eller vid kommunala val. Icke hel
ler får han deltaga i kommunal- el
ler municipalstämmas, allmän råd
stugas ell. kyrkostämmas beslut. Nå
väl, allt detta är ledsamma förhållan
den, men de kunna dock bäras. Vad 
som ligger vikt uppå är, att den förre 
förbrytaren omedelbart efter utstån
det frihetsstraff kan vinna fotfäste 
i arbetslivet med möjlighet till he
derlig självförsörjning och social 
återupp rättelse. 

Samhället har direkt intresse av 
att så sker, och vår modärna lag
stiftning har tagit hänsyn därtill. 
Den stadgar, att brottslingen under 
fängelsetiden genom prästerlig om
vårdnad skall stå under god moralisk 
påverkan, att han skall erhålla un
dervisning och, om så nödigt är, även 
yrkesutbildning. Den har därjämte 
borttagit vanfrejden, och ingenting 
får numera antecknas i den straffa
des prestbevis, som kan förråda, att 
han är en f. d. brottsling, något som 
givetvis är av största betydelse vid 
hans sökande efter arbetsanställning. 

Men dessa lagstiftningens bemö
danden att åt den, som med ett ut
ståndet fängelsestraff sonat en för
brytelse, öppna porten till arbetslivet 
och giva honom en möjlighet att åter 
bli en hederlig medborgare, löpa tyd
ligen i många fall allvarlig fara att 
korsas genom pressens beskäftiga ny
hetsförmedling — med namns näm
nande — från rättegångssalarne. 

Red.-sekr. bestrider, att fängelset 
är en "skyddande fristad" för den 
dömde brottslingen och hänvisar till 
de fängelseskildringar, man haft 
tillfälle att någon gång se i en eller 
annan tidning. Härtill kan svaras 
att dessa berättelser äro skrivna (och 
"färgade") av f. d. fångar eller hop-
fantiserade. Ett fängelsete led
ning liksom dess personal saknar 
varje rätt att avgiva rapporter om 
fångarne till allmänheten. Hur fän
gelselivet är ordnat är ingen hemlig
het — därom finnas ju bestämmel
ser inryckta i lagen. Men själva den 
värld, i vilken fångarne leva, är 

en strängt avskild och för allmänhe
ten stängd värld. De kunna endast 
i begränsad utsträckning nås av sina 
närmaste anhöriga, men aldrig av en 
främling eller nyhetssökande jour
nalist. 

Red.-sekr. synes på något outrann-
sakligt 'sätt ha fått den uppfattnin
gen, att jag kallar tidningsmannen 
"notisjägare". Med notisjägare me
nar jag, så som i min art. uttryck
ligen sades, personer som, utan att 
tillhöra pressen och sålunda utan att 
tvingas av tjänsten, äro på jakt ef
ter nyheter, vilka de sedan i form av 
notiser sälja till tidningarna. Driv
fjädern till detta "medarbetarskap" 
är givetvis en önskan att skaffa sig 
extraförtjänster. Notisjägarens ar
bete är i och för sig icke föraktligt, 
det blir detta först, när det i oträngt 
mål skadar andra människor. 

Och nu till det av Red.-sekr. i 
själva saken gjorda inlägget. 

Red.-sekr. anser, att känslan för 
lag och rätt kräver, att allmänheten 
erhåller meddelande om att en tjuv 
eller missdådare rannsakas och do-
mes. 

Detta påstående är, med förlov, 
icke sant, ty vore denna känsla verk
ligen för handen, skulle den åter
speglas i lagstiftningen genom be
stämmelser om ett dylikt offentlig
görande. Sådana bestämmelser fin
nas icke, men, som här ovan påpe
kats, däremot andra, vilka gå i mot
satt riktning. 

Red.-sekr. håller före, att dömda 
personer icke hava någon varaktig 
olägenhet av, att de ställas i gap
stocken i tidningarnas rättegångs-
spalter, av det skäl nämligen att all
mänheten icke för diarium över fäll
da domar och därför så småningom 
glömmer brottslingarnas offentlig
gjorda namn. 

Om detta påstående är sant, var
till tjänar då offentliggörandet? Men 
år det sant? 

Det var en tid, då det ingick i den 
allmänna uppfattningen, att en 
brottsling borde tilldelas straff-
skärpning genom att framställas1 till 
offentligt beskådande, och det är an
tagligen en kvarleva av denna hårda 
uppfattning, man återfinner i pres

sens och den tidningsläsande allmän
hetens intresse för rättegångs- och 
polissaker. 

Lagstiftningen dömde emellertid 
denna uppfattning som otillbörlig 
redan så tidigt som år 1864 genom 
en bestämmelse, införd i den då ut
färdade K. M:ts nåd. förordning om 
nya strafflagens införande, så ly
dande: 

Är brott i äldre lag eller författ
ning belagt med avbön eller utställ
ning att skämmas, må det straff ej 
ådömas. 

Det är på tiden att vi, liksom lag
stiftningen gjort det, giva denna vär
digare, kristligare uppfattning rum i 
samhällslivet. 

Red.-sekr. synes ur min art. hava 
utläst någon slags kvinnlig hjärtnu-
penhet inför brottslingarna. Ett 
grundligt misstag! Lagen skall ha 
sin gång, men det är pressen ovär
digt att falla rättvisan i ämbetet, och 
prisgiva brottslingen åt en offentlig 
vanära, som lagen icke längre känner 
till, en vanära som kan hindra hans 
återupprättande och som därjämte 
ofta på ett upprörande sätt oförskyllt 
går ut över hans familj och anför
vanter. 

Låt mig som en avslutning anföra 
ett visdomsord av den romerske fi
losofen Seneca: 

"Ingen vis straffar emedan man 
har syndat, utan på det att man icke 
•mer skall synda." 

Och ett uttalande av Olaus Petri: 
"Alla straff böra vara till förbätt

ring, och straffet bör vara sådant, 
öm möjligt är, att det icke förhind
rar honom som straffad varder, till 
att bättra sig. 

Gerda Melcher. 

/ VARIE 

S V ENS KT HEM 
som vill följa 

dagshändelserna 

inom politikens, 

handelns, kon

stens och littera

turens område 

låser man 
n u m e r a  

BOTEBORGS HANDELS-
OCH SJÖFARTS-TIDNING 

v ) 

WËM-S 

Läraren: — Vad är din pappa? 
Lärjungen: — Död! 
Läraren otåligt: — Nå, vad var 

han innan han dog? 
Lärjungen: — Levande. 

-» i* » * 

?npiagg SKofa faäifas 
hastigt i(jumf LUX (odder 

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

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingen» 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux i hett  vatten til l  ett  rikligt 
lödder,  t i l lsätt  kallt  vatten til l  dess lösningen bliver l jum. Lägg 
'  P'agge*. krama det upprepade gånger genom löddret.  Gnugga 
ej.  Skölj  väl i  l jumt vatten. Vrid *j.  Vira in i  en ren hand» 
duk och stryk med ett  varmt — icke hett  — järn. Kom ihåg— 
ljumt lödder — ljumt sköljvatten — samt ett  icke för varmt järn. 

En elegant visitväska 
'som hedrar sin ägarinnas smak 
köper Ni fördelaktigast hos 1> 

%/fïn JL.Gaåm 
U & KOltSGATAN 12 

El 

LUX 
SUNLIGHT SAPTVAL A-.B, GOTEBORG 

Flickan i fönstret. 
I utställnings-ströget står en per

manent kö utanför ett av de stora 
skyltfönstren. Därinnanför synes en 
av områdets största attraktioner: 
flickan som bläddrar i Kooperativa 
förbundets stora bilderbok. 

Vad hon gör tycks vara det mest 
alldagliga i Världen. Men sedd bak
om ett stort skyltfönster blir demon
strationen en märklighet, som oav
brutet lockar åskådare. Med spän
ning följer man, hur hon vänder ett 
blad, stort som en liten vägg, och 
som hon måste promenera en hel 
liten bit för att lägga intill pärmen. 
Och så pekar hon på bilderna, som 
föreställa byggnader och speceribu
tiker ooh andra praktiska och 'mat
nyttiga ting på denna jord. 

Men åskådarna titta mest på flic
kan — den levande illustrationen till 
illustrationerna. Nu föreställer en 
bild att ett hus bränt ner, och flic
kan måste gråta. Hon lägger hu
vudet i händerna och vaggar det 
sorgset av och a,n till publikens sto
ra munterhet. Så ser hon plötsligt 
upp med ett strålande leende och pe
kar på bilden av ett nytt hus, som 
rests ur det gamlas aska. Och hon 
nickar till åskådarna en nick, som 
ungefär betyder: Det där kan ni 
också få, om ni bara går in i K. F. 

Publiken ser själaglad ut — inte 
över huset, ty de flesta äga nog intet 
hus som kan brinna ner och det an
dra finns ju bara i bilderboken — 
men över att flickan så snart repat 
sig ur sin bedrövelse. 

Hon har redan börjat ett nytt 
nummer, hon putsar sina skor. Det 
torde icke vara mången förunnat att 
lyckas avvinna medmänniskorna nå
got intresse för denna sysselsättning. 
Men flickan i fönstret kan! Mun
narna gå till öronen därute, ögonen 
stå på skaft. Ooh förtjusningen sti
ger till sin höjd, när flickan. knyter 
ett vitt förkläde framför sig och ru
star sig för att äta frukost. Hon 
plockar fram sitt lilla röda bord, för 
vilken gång är omöjligt att säga, går 
då och då under dukningen fram till 
fönstret för att visa sina trogna där
ute, att det är K. F :s varor, som ut
göra ingredienserna och sätter sig 
sedan som en liten husmor att av
smaka anrättningen. Åh! Hon klap
par sig förtjust på bröstet. Så gott! 

Åskådarna storskratta av hänfö
relse. Jag ser ett lycksaligt yng
lingaansikte, glömskt av hela. värl-

GÖTEBORG. - Östra Hamilgatai ; 

Specialaffär för  

Damblusar. 

S I D E N V A R O R  

YLLEo. BOMULLSTYGER 

D  A M  K O N F E K T I O N ^  

H A N D S K A R ,  V A N T A R ,  

SPETSAR, TYLL, BAND 

VITVAROR, TRICOTAGE 

STRUMPOR, KOFTOR, 

P .  D .  K O R S E T T E R ,  

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon

sera det i 

GÖTEBORGS 

MQRGONPOST 

Alla Edra vänner, 

läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 

hem i västra Sverige. 

©lika 

bloms letat beten 

al l t id färdiga, i  sma k fu l l t  u t fö rande 

°I/asa er handel 

Tel. 4314, 10365. Storgatan 31-

>1^'^ 

S9e elegantaste 
Skodon köpas hos jj 

Skomagasin t 
"t Nya A.-B 

Kungsgatan5U. 
r"-A*~y !•> 

v Tel. 91 79 
''N".'! ' 

träslevs 
Alla jubla- P* 

den, le något av en 
oförfalskade leende. 
manliga åskådarna mest. 

_ Sä dil-önit! Mr « «»« f 
monstrationens slut på urbota „ 

irriterad flickröst^® 
De va' la' ingenting! 

ser en liten for 

borgska en 
mig. -

Och jag sei — — - d a 

maj- eller masthuggsnad, 1 ^ 

jalousie mot flickan i ^'n^re, 
en väninna med sig till an , ̂  
mindre konkurrentfarliga a 

fönstret W 
ner i folkvimlet. 

Men flickan i ^rjai 
outtröttlig energi redan ånyo _ ^ 
vända bladen från början ig 
F:s stora, stora bilderbo-. 

Bagna rw 

• ••••••••III Il»113 ' 

I Bomullstyger - Möbeltyger ^ - G»«" j 
Vackra, starka, handvävda, ljus» och tvättäkta 
Prover sändas, v Precisera godftctsfullt vad ni 

K o n s t f H t e n s  i f ö r s K l j n t n g a m a g a s t n »  I»" 

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

0jent1«aj«»en-

Sommarrevyn. 

öregrund^ammarl 

r å n g e d r a g s T e a t e r  

^ Varje afton kl. 8. 

Otrogen. 

program: MOLLUSKEN. 
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'\/l TA BANDETS: 

RESTAURANGER I  
Slottsskogen vid stor» dammen j 

Kungsgatan 41 

R E K O M M E N D E R A S  \  
SLOTTSSKOGEN l 

rt dagligen 5—7, 8 11 e. m' 5 
Dirigent : Siegfried Fournes. / 

M E D  B E U N D R A N  
följes alltid ett vackert ansikte, och vid ständigt bruk 
av YVY-tvålen bevaras skönheten till sena åldern. 

YVY-tvålen säljes i varje affär landet runt. 

AKTIEBOLAGET YVY-FABRIKEN, YSTAD 

Deras blick följer endast en i den 
stora barnflocken ... deras barn. Nu 
reste kan sig... nu kastade han en 
blick upp till läktaren ... nu — o, 
nu går han fram! Nu deklamerar 
deras gosse eller sjunger deras flicka 
ett solonummer! Färgen stiger på 
mödrarnas kinder, ögonens glans blir 
intensivare, det är fäst även för 
dem, en dag att minnas bland alla de 
andra. 

Deras barns examensdag! 
L. B—gli. 

Utställningen i 
regnväder. 

A n v ä n d  K O D A K - F I L M  
Lika god finnes ej. 

D E L T A G  I  H A S S E L B L A D S  
B  A R N B I L D - P R I S T Ä V L A N .  

Begär Cirkulär. 

Låt framkalla och kopiera hos 

Uasseltiiads Fotografiska flklieholaB. 

a# Allein 
fÖÜAKFILM 

Hemfärgen ' 'HÄRV AN 
har största färgkraft 

samt garanterar jämnt 

och veckfritt färggods. 

, YJ JIEIWINS FÄRGVERK, 
F A L U N .  

Piis 35 öre- Ä 

w 
-Pat Itmefjar man ̂  

6äs ti 

BjötngåtöstnMan 
51 ottsfiogen. l:sta fil. matsals! ocQ 
fam&Uotisetvettng. £ tin ef), Dîtôôag« 
o. Kftonlîonsert. 33est. pr fel. 19268. 

TRatgateta 
Parfigatan 2. J:sta 61. mati 
seroering. Vrukiist, £ancfj> 
TTtiôôag m. m. Tel- 16958. 

jmpettal -J) J(amngatan 11. 
Tïlittfôt î>omftt)tf:an. 
telefon TO 42, 168 72. 

Restaurant Terrassen 
förstklassig ftonôttorî oef) 
kineftseroertng. Tel. 19279. 

T{onôvtott ^Restaurant, T^orsi 
gatan 1 tr. Tel. 107 79. 

Stöta Teaterns JZestaw 

rant Sommattettassen. 
tel. 3273. IHusik. 

Dtta 33anôet 
Kungsgatan j). i Telefon 107 89. 

Dollmets/ÏÏTeetfis Tfiesalong. 
frukost, £uncft, Smörgåsar. 

TKtôôagsftonsett /Isti. 

Examensdagen. 
Yilken dag i livet syntes under

barare än denna! Den nya klännin
gen, det nya hårbandet, blommorna 
till en avgudad "fröken" och sist 
men icke sämst examensfebern. Tänk, 
om man dabbade sig, när man inf ör 
den stora examenspubliken skulle de

klamera: 
"Mitt hem är så ringa, dess dörr är 

så låg, 
Men aldrig en kärare boning jag såg 
På hela den grönskande jorden 
eller inte sjöng stämman rent i de 
stora sångnumren! Tänk om! Men 
oron var merendels obefogad. Allt 
strålade av vänlighet och överseen
de denna dag. Alla logo från rek
torn och klassfröken ned till den 
mest kritiske av åhörarna. Till och 
med flick-ovännerna, som man skaf
fat sig genom den redan då verksam
ma, hemlighetsfulla lag, som reser 
antipati mellan människa och männi
ska, bade denna dag begravt strids

yxan i jorden. 
Examensdagen! För minnet ligger 

den som en fästlig höjd, vilken man 
dag för dag knogat sig upp till un
der läxplugg, rödtecknade kriaböc
ker, avbrutna lövsågsblad, anmärk
ningar från "partiska fröknar och 
uppmuntran från "väldigt snälla 
diton. Och bakom denna höjd låg 
stadsbarnets länge åtrådda paradis 
= den förhyrda villan eller sommar-

lägenheten im landet. liedan stod 
symaskinen nysmord och färdig att 
taga med därhemma, porslinslåren 
packad och den nystrukna bomulls
garderoben hängde färdig att läggas 
ned i kofferten. Det gröna fria här
liga landet, där man äntligen slapp 
att läsa, där man vaknade i små Tum 
med trämöbler och fönsterrutor, som 
skimrade gröna av fruktträden utan
för! Där man fick kila ut med en 
stor smörgås i handen och byta ut 
sina från frukosten sparade vita soc
kerbitar mot lantbarnens bruna s. k. 
skomakarsocker. Hur härligt sirups-
blandat det smakade! Hur bra sma
kade icke över huvud allt, och hur 
långa och innehållsrika voro ej da
garna i detta barndomens Schlaraf
fenland, till vilken examen öppnade 

portarna. 

Så längtar och känner nu den exa-
mensklädda barnskaran därnere. Som 
ett blomsterhav lysa flickornas ljusa 
klänningar och stora röda och blå 
hårbandsrosetter över nordiskt blon
da eller mörka huvuden. Och frisk 
som en ungskog står pojkflocken 
rakrest under sången, ungdomens 
glöd flammar på kinderna, blicken 
strålar frisk och klar. De sjunga 
visserligen icke samma sånger som 
under min barndomstid och ingen de
klamerar längre: "Mitt hem . . 
men stämningen är densamma, rek
torn och klassfröknarne se lika hög
tidligt vänliga ut som då, och mam
mornas ögon tåras och le lika lätt. 

Den förtjusande älskvärda sol
skensuppsyn Göteborg visade själva 
öppningsdagen var bara bluff. Vis
serligen bestod ju staden även då en 
liten dusch mitt i fästligheterna, men 
detta endast liksom för att i all vän
lighet påminna om vad den kan pre
stera i den vägen. 

Men sedan! O, ack ja, sedan! Dock 
allting blir en vana, och rägnet min
skar tydligen ej utställningsfre
kvensen, allra minst på Prippska vil
lan, där direktör Ekegårdhs ögon 
dagligen få glädja sig åt den full
satta och animerade salong, som ute
blev från "inställningsteatern". 

Men på utomhusrestaurangernas 
vackra vita soffor och stolar däre
mot sitta bara rägndropparna lika 
tätt, tätt, som man en gång drömt 
att människorna skulle göra. Ack, 
ja, människan spår, men vädret rår! 

Paraplyer — paraplyer vart bgat 
ser. En mängd ha skockat sig fram
för musiken, som är de svenskars 
stora kärlek, och andra defilera i 
stilla högtidligt tåg förbi alla de för
tjusande vackra planteringarna, var
ibland de praktfulla rhododendron-
buskagen och härliga tulpaner, som 
firman P. van Nez Az, Boskoop, 
Holland och Holländska Blomster-
löksexportförbundet skänkt vår ut
ställning, utgöra en ögonfröjd, som 
man aldrig kan se sig mätt på. Hol
land har ju liksom en liten kulturell 
arvedel i Göteborg och har hugfäs-
tat minnet på ett vackert och stor
slaget sätt. Och de utsökta produk
terna från blomsterodlingens land 

tyckas trivas överdådigt med vår 
svenska novemberkyla och med räg
net sådant det envist duggar fint 
eller slänger i ystra droppar från 
vår stads trumpet nyckfulla himmel. 

Mais que faire! Man gör sig så 
trevligt man kan med jamaicabana
ner och den smula värme som preste
ras! Ty till utställningen måste man 
ju. Sedd i fågelperspektiv ligger den 
som en praktfull jättemagnet, vilken 
oemotståndligt drar människoström
marna till sig. A arthän skulle man 
gå, om icke hit! Där finns svenskar 
och andra skandinaver och utlän-* 
ningar. Där är blommor och musik, 
där är ljus och fäst — även om det 

rägnar. 
En ström av paraplyer forsar fram 

och åter. Och det inträffar en liten 
episod, som kan ge dem något att 
fundera på, som tro den göteborgska 
lokalpatriotismen vara så stark. 

Det är ett par paraplyer i ström
men som göra halt och vända sig 

De beskåda en gentleman, som 

ÄKTA 

K I N A  

om. 
stannat försjunken i djupa betrak
telser framför buxbomsplanteringar
na. Hägnet spolar ned över hans 
ljusgrå hatt och rock, men han star 
stilla och oberörd, med händerna i 
rockfickorna, andaktsfull och be

grundande. 
En utlänning som beundrar ut

ställningen! 
Paraplyernas manliga ägare an

lägga en förbindlig, intresserad, nä
stan vördnadsfull min. Ja, det skall 
vara utlänningarna, som förstå! De 
äro "fint folk", som uppskatta "det 

fina!" 
Så vänder rägnrocken sig sakta 

om. 
Paraplyerna studsa och göra rask 

halvomvändning. Därpå utbrister 
den èna paraplyn vresigt och spon

tant: 
— Äh f-n, det var ju bara en gö

teborgare! 
Och missräknade och sura som ci

troner i synen fortsätta de älskliga 
lokalpatrioterna sin väg mot utgån

gen. 
T. R—m. 

Ulvaida Irån de linaste och förnämsta tré-

plantagerna pä Ceylon och i Kina, hava le 
en utmärkt fin oefc delikat arom samt 

garanteras rena och oförfalskade 

JAMES LUNDGREN & Co. 
GÖTEBORG 

Sveriges största och förnämsta théfirma 

Rikstelefoner 829, 4319. 

Telegramadress; JAMES, Göteborg. 

> Etablerad 1888 r<53 

Icke-rökaren: — Tobaken är ett 
gift, det är inte tu tal om det, ett 
gift som med absolut visshet för
kortar en människas liv. 

Rökaren: — Prat! Ingen kan röka 
mer än jag och jag har utan sjukdo
mar nått fram till mina sextio år, 
som jag fyllt nu i dagarna! 

Icke-rökaren: — Och jag säger er, 
att hade ni inte använt tobak i ert 
liv skulle ni nu helt enkelt ha fyllt 

sjuttio år! 

Fördomarne förvandla själva sol
ljuset till ett egyptiskt mörker. 

C. H. Spurgeon. 

De dåliga exemplen binda bly vid 
våra fötter och draga oss nedåt; de 
goda exemplen giva oss vingar och 
lyfta oss uppåt. 

Hans Peter Holst. 

A.-B. 

Säsongens 

NYHETER 

fräpe ii Chine 

frêpe-Geror-

gette 

îrêpe Maro
caine 

u 'i moderna 

TURKISKA 
mönster 

Vo'le o. Opal 

hu äkta Fi" 
o. 

"alsömsar-
bete. 

"I&'JCS TAPISSE 
DETALJ 

ö. Hamng. 11.11[ 

Siden, boj linne 

gadiner 

Smide alla slag, Keramik, Väfnader) 
Bese utställningen 

SÖDRA HAMNGATAN 45 

KONSTSLÖJDEN 

Kungsgatan 45.  Telefon 1900.  

Rikt urval. Billigaste priser 

Damunderkläder 
stor sortering 

FRIBERG & ANDERSON 
Kungsportsplatsen 1. Tel. 7235. 

Kerstin Lindahls 
BLOMSTERAFFÄR 
Korsgatan 4, Telefon 8462 

Rekommenderas ! 

For 
Midsommar! 

En mängd nyheter 

i vackra middags-

o. dansklädningar 

i voile 

fr. kr. 18.50 
ÄEF*"- ' • ÜKSXTWRRZJZ?" 
SS 

W I E N E R - M A G A S I N E T  
Kungsgatan 34 

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

G1LLBLADS BLUS-
A  V D .  

»led 'iremä,s^are Gråsten skriver 
räkuino^0t S^a ^nSrar ut en liten 

i två +• Urra^ ^ R-apat i köksspisen 
" kr. 3:60. 

/ Rosenhof. 
Roman av Luise Westkirch. 

Översättning av —e. 

29. 

Inom ett par dagar satt pappa 
Lippert i sin nya kostym på gården 
i solen, hastade och rökte, och be
rättade rövarhistorier från sitt luf
fareliv för alla, som ville höra på. 
Men folket i Rosenhof såg med är
lig beundran efter fru Lippert, när 
hon i stor brådska sprang till sma 
arbetsställen. "Ja, se Lippertskan, 
för henne får man ta' hatten av. 

Det är en som duger." 

Också i Paul Wieprandts liv hade 

denna söndag varit av betydelse. ^ 
Det hade gått bra för honom ha

de i det yttre och inre, sedan han 
slutit fred med sitt samvete. 1 fa
briken hade man redan börjat utfö

ra han^ modell — ett tecken till, att 
man uppskattade värdet av hans 
uppfinning. Han märkte det också 
på den aktning, med vilken han be
handlades av ingenjörerna. Alltmer 
stadgades hans beslut att icke låta 
sig lockas från vägen som förde mot 
det sedliga ideal, vilket han såg 
framför sig mer och mer klart. 

Han hade varit ursinnigt ond på 
Julia för det sätt-, på vilket hon 
upptog Edes död; i flera dagar kän
de han sig alldeles främmande för 
henne. Men lösrycka sig från hen
ne kunde han dock icke. Hennes 
tjuskraft var för stark, och då tiden 
gick, och .ett friskare levnadsmod 
växte fram ur det offer, med vilket 
han trodde sig ha friköpt sin själ, 
trodde han sig inom sig själv kunna 
finna kraft till en bättre lösning än 
vad skilsmässan var. Det fanns så 
mycket klokhet och förstånd i denna 
försummade själ, i hennes indolens 
var mycken dold godhet, i hennes li
delses glöd låg en tjusning utan like, 
och hennes praktfulla skönhet var 
förtrollande. Varför skulle hon icke 
låta höja sig ur den pöl, i vilken 
skändliga människor kastat henne 

redan som barn? Yarför skulle hon 
icke kunna låta uppfostra sig till att 
bliva honom värdig. Hon syntes 
vara ett stycke lera, som blott vän
tade på mästarhanden för att for
mas till en gudabild. Pauls böcker 
hade sagt honom, att i varje sten
block ligger slumrande en gudsbild, 
som blott väntar på att väckas av 
konstnärens hand. 

En middag, då han kom hem, 
fann han Julia som vanligt. Hon 
satt sömnig på sin stol och gungade 
fram och tillbaka på det sandbe-
strödda golvet i Pothoffs källare 
med händerna i knäet. Han sköt en 
bok mellan hennes sysslolösa hän
der. Det var en god och intressant 

novell. 
Hon slog upp sina stenkolsögon 

med ett gåtlikt leende, och såg på 
honom. "Vad ska' det vara bra för.'' 

"För att lära dig något." 
"Ack du! — Behöver jag verkli

gen kunna något mer för att passa 
upp tiggarföljet i Pothoffs källare?' 
Hon slog armarna om hans hals och 
kysste honom. "Behöver jag verk
ligen läsa böcker för att göra det."' 

"För din egen skull skall du göra 

det; det är roligt att lära. — Läs 
na boken, så är du snäll, gör det för 
min skull, om du inte vill göra det 
för din egen. Du skall få se, att du 
tycker om den." 

Hon läste ett par sidor och gä
spade. På kvällen, då det var stilla 
hos Pothoffs, kom hon upp till ho
nom och hade boken med sig. 

"Det där är rakt ingenting för 
mig, Paul." 

"Du känner livet endast från en 
sida, en mycket ful, mycket sorglig. 
Där finns också ljusa, tilltalande. 
Livet har oändligt många sidor. Var
för vill du inte åtminstone försöka 
att lära känna också dem?" 

Hon skakade på huvudet. "För 
den sortens böcker är jag minsann 
redan för klok. Åt den där fröken 
och hennes kärlek kan man ju skrat
ta sig fördärvad! Nej, då skulle jag 
skriva böcker! Jag skulle minsann 
kunna berätta om kärleken, men på 
ett helt annat vis. De fina herrska
pen skulle väl stå på huvudet av för
skräckelse — du kanske också?" 

Paul vände sig bort. Hon visste 
redan, att det alltid plågade honom, 
när hon berörde sitt förflutna. Hon 

gick efter honom, hon tvingade ho
nom att vända sig till henne. 

"Var inte ond, min Paul. Aldrig 
har jag haft någon så kär som dig. 
Och om du inte är den förste, som 
svarta Julia älskat -—- den siste blir 
du säkert. Efter dig skulle jag al
drig kunna älska någon! Aldrig! — 
Och jag vet inte, varför jag håller 
dig så kär, och hade aldrig kunnat 
tro, att jag skulle fråga så mycket 
efter en man. Men för dig, Paul, 
vet du, för dig kunde jag tigga, 
stjäla, mörda, — ja, låta mörda mig. 
Det finns ingenting i världen, som 
jag inte kunde göra eller lida för 
dig. Och inte blir jag stött, när du 
är vid dåligt humör eller är tvär. — 
Är det då alldeles omöjligt att du 
kan hålla mig lika kär, som jag dig?" 

Hon var alldeles bedårande i sin 
tungsinta lidelse, i sin ödmjukhets 
trots. Hon var sagolikt skön, med 
sina lösta svarta flätor på de bländ-
vita skuldrorna, och hennes ögons 
mörka eldhjul talade stumt om en 
hängivenhet utan gränser, om en 
kärlek som övergår människoförnuft. 
Hur kunde han fortsätta sin roll av 

I sträng skolmästare gentemot allt 
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Tvattanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443 
Omsorgsfullt arbete, «/a Snabb leverans. 

A.Bol. Nya Bikupan 
KUNGSGATAN 45 TEL. 5107 

Damunderkläder 

Barnkläder, Spetsar & brode
rier, Ritade handarbeten, 
Näsdukar och Brickdukar 

Brudutstyrslar utföras. 

Gymnastikfästen på 

Slottsskogsvallen. 
Öppnandet av Nordens hittills 

största gymnastikfäst å Göteborgs 
Slottsskogsvall blev en idrottslig 
högtidlighet av (utomordentlig impo
sant och storslagen karaktär. Av de 

cirka 8,000 deltagande gymnasterna 
från samtliga Nordens länder ut

gjordes majoriteten eller omkring 
5,000 av kvinnliga. 

Efter den storslagna defileringen 

öppnades uppvisningarnas rad av en 

flicktrupp bestående av 500 elever 
från Göteborgs folkskolor, vilken 

under ledning av gymnastikdirektör 
fröken B. Grevillius presterade ett-

charmant och synnerligen väl förbe
rett program, som dock beklagligtvis 

icke kunde slutföras på grund av den 

för varje avdelning begränsade ti
den. 

I följande avdelningar lade man 
alldeles särskilt märke till den 

världsbekanta K. F. U. M.-truppen 
från Stockholm under ledning av 

kamrer Sixten Andersson samt två 
kvinnliga elittrupper, varav den ena 

dock i sina visserligen alldeles för
tjusande och enastående graciösa pre
stationer betänkligt närmade sig 

baletten. De yppersta svenska kvinn

liga trupperna uppträdde först efter 

denna tidnings pressläggning, vadan 

vi få återkomma i följande nummer. 
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FANTASI-VÄSKOR 
f r .  Kr-  8 :  — styck.  

Platsens största ur

val .  Lägsta pr iser.  |  

I A.=B. Carl Johnsson! 
2 Kungstorget 3. 
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För Sommaren! 
Stort nrval av nyinkomna vackra, färgäkta Sommartyger i 

Frotté, Musslin, Gabardin, Folard, Voile, Zefyr och 
B o m u l l s t y g .  ~ ~ G O S S K O S T Y M T Y G E R ,  

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

Prima Ylle- och Bomullsgarner. 
BERTHA ANDERSON 

15 Korsgatan 15 

Ingen människa har av någon bli

vit så bedragen som av sig själv. 
Lord Greville. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Ett försöK att 
lösa tjänarinne-

frågan. 
Bland deltagarne i Husmoders-

kongressen i Göteborg befann sig 

även ordföranden i Dansk Husmo-

derforening, fru Carla Meyer, och 

en av våra medarbetare lyckades att 
mellan förhandlingarne få en inter

vju med henne angående tjänarinne-

frågans läge i Danmark. De upp

lysningar fru Meyer därvid lämna
de återgivas här nedan med tillägg 

av en del detaljer, vilka på annan 

väg kommit till vår kännedom. 
Köpenhamns Husmoderförening o. 

Husassistenternas fackförening hava 

efter långvariga underhandlingar in

gått en överenskommelse för att reg

lera sitt inbördes förhållande ifråga 

om utbildning, löner, arbetstid och 
ledighet. Överenskommelsen, vilken 

betecknas som en "vägledning", in

nehåller följande viktigare bestäm
melser: 

Icke utbildade tjänarinnor under 

17 år kallas elever och åtnjuta en 

lön av 25 kr. i månaden. Sjutton-

adertonåringarna, vilka benämnas 

"medhjälpare" uppbära, under .förut

sättning att äro utbildade för facket, 

30—50 kr. i månadslön, vilken sedan 

de fyllt nitton år och nått graden av 

"husassistent" ökas med 5 3/4 kr. i 

månaden för varje halvår vederbö

rande arbetat inom facket, tills lö

nen uppgår till 80 kr. Bor tjänar

innan i sitt eget hem tillerkännes hon 

en hyresgottgörelse efter överens

kommelse dock minst 25 kr. per må

nad, 

Arbetstid: Eleverna skola ha 8-

timmarsarbetsdag med två lediga aft

nar i veckan för att deltaga i skol

kökskurser o. d. Medhjälpare och 
husassistenter ha en arbetsdag på 10 

timmar med måltiderna däri inberäk

nade. 
Arbetet: En ensamjungfru bör i 

regel kunna åtaga sig matlagning 
samt städning av en 5-rumsvåning 

med hjälp till tvätt och strykning. 
Ar det en sexrumslägenhet bör hon 

ha hjälp även till fönstertvättning 

och mattpiskning. — Till en sju— 
åttarumsvåning beräknas två tjänar

innor. 
En köksa skall åtaga sig matlag

ning samt städning av matsal och 

kökets rengöring. 
Anm.: Elever, medhjälpare och 

husassistenter äro under inga. för
hållanden skyldiga att se till små

barn nattetiden, när de utföra sina 

vanliga åligganden under dagen, ej 
häller att utföra sådant arbete, sor 

de vid platsens antagande förbehållit 

sig att slippa. 
Ledighet: Varannan söndag fri 

från kl. 2 e. m. samt dessutom en 

halv vardag per vecka från kl. 2 e. 

m. och två aftnar pr vecka från kl. 
7. Rätt till kosthåll under ledighe

ten. Finnas två tjänare, skola de 

växelvis hava varannan afton fri, så 

att icke mer än en av dem är i tjänst

göring. 
Ferier: Fjorton dagars sommarfe

rie med 2 kr. kostpängar pr dag. 

Den sålunda träffade överenskom

melsen, med vilken fru Meyer syn

tes 'fullt tillfredsställd, och till vilken 

hon knöt förhoppningen om bättre 

tillgång på goda tjänarinnor, har 

från andra håll blivit föremål för 

en skarp kritik. 

Den kända danska författarinnan 

fru Thit Jensen har i "Politiken" 

haft ett temperamentsfullt inlägg i 

denna riktning. 

Fyra huvudfel vidlåda överens

kommelsen, förklarar hon. Den in

drager ett fritt yrke i fackförenings
rörelsen, och med kännedom om hur 

fientliga arbetsgivareorganisationer 

och fackföreningar stå mot varan

dra är det icke svårt att förutsäga, 

att i framtiden också det husliga ar

betsområdet kommer att bli skåde
platsen för strejker och lockouter. 

För det andra knäsättes även här 

den för yrkesskickligheten och ambi

tionen fördärvliga principen, att den 

dugande arbetskraften skall jäm

ställas med den odugliga. En ung 

flicka på 17 år, som skall avlönas 

med 25 kr. i månaden, kan vara mera 

värd än en latmaja på 34, som skall 

ha sina 80 kr., vare sig hon är för

tjänt av dem eller ej. Man bör med 
glädje se, att självförsörjande kvin
nor stiga i lön. men de skola icke 

göra det därför att de åldras, utan 
därför att de bliva kunnigare och 
dugligare. Den motsatta principen 

se vi alltför ofta tillämpad inom de 
manliga yrkena, och alla nådiga 

makter skydde oss för den nedgång 

i arbetsförmåga, som på grund därav 

ger sig tillkänna i den manliga värl

den. 
Det är mycket bättre att hitta pä 

en duglighetsskala, efter vilken en 
präktig tjänarinna kan stiga även 

högre än de 80 kronorna. Vilket hon 

för resten redan gör. En kokerska 
på ett badhotell skulle få ett slag

anfall, om man erbjöde henne den 

månadslön à 80 kr., som stipuleras 

i överenskommelsen. 
För övrigt — fastställandet av 

en åttiokronorslön efter en viss upp

nådd ålder skulle medföra, att hus-

mödrarne företrädesvis sökte sina 

tjänarinnor bland- de yngre och bil

ligare årsklasserna, och att de äldre 

bleve utan arbete, med rätt för dem 

att såsom fackföreningsmedlemmar 

uppbära statligt understöd. 
För det tredje kommer hemmen att 

bli utan barn, när ingen hjälp till 

deras vård kan erhållas. Man ma 
beklaga det, men resultatet måste bli 

sådant. 
För det fjärde passar överenskom

melsen icke för landsbygden. Man 

förstår, att den utformats av stads

kvinnor. Man har icke ens tänkt på 

den oerhörda skillnaden ifråga om 

den lantliga arbetstiden under som

maren och vintern. 

Ett hem, antingen det befinner sig 

i staden eller på landet, är samhäl

lets första och största institution och 

kräver sin särskilda, efter förhållan

dena avpassade vård. Ett hem är 

icke en fabrik, icke ett kontor, icke 

en affär. Ett hem måste smidigt 

foga sig efter livets krav, stå redo 

när barnen komma från skolan, när 

männen komma hem på bestämda el

ler obestämda tider allt eftersom de

ras arbete är lagt. 

Vill man göra hemmet till en 
klockslagsinstitution, måste först he

la samhällsmaskineriet omläggas. På 

klockslaget måste allting avstanna, 

ty då serveras middagen därhemma, 
och hemmet kan icke vänta. På 

klockslaget skall allting börja, ty 

tidigare vaknar icke hemmet! 

Så långt de danska förhållandena. 
Aven i andra länder är tjänarin-

nefrågan brännande, ja, i ännu hög

re grad än vad fallet är i vår skan

dinaviska avkrok. I England och 

Amerika synes tjänarinnekåren vara 

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

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

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

Giv noga akt 
när Ni köper Anjovis att den är 
fullt mogen och av svensk råvara. 

A. Magnusson Bazar Alliance n:o 55 

garanterar att Ni får prima vara. 
Rökt lax, salt lax, rökt ål, kon

server stor sortering. 

Smör, ost, ägg, i butik n:o 60. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

i utdöende och även husmödrar i god 
ekonomisk ställning se sig nödsaka

de att på egen hand utföra allt hus

ligt arbete, vilket i så betydande ut

sträckning lägger beslag på deras 

tid, att de försumma både mgn och 

barn liksom sina intressen utanför 

hemmet. Det behagar dem icke, och 

de inrikta nu sina ansträngningar på 

att i arbetsbesparande riktning refor

mera sina hem. 
För de förslag som i denna rikt

ning framkommit skola vi i kom

mande nummer redogöra.-

Annamor i Hult har av läkaren 

remitterats till gymnastikdirektören 

för att få massage på ett svårt vär

kande ben. Innan behandlingen bör

jar fäster patienten den kvinnliga 

massörens uppmärksamhet på, att 

det onda benet är ömt som ögat, och 

att det därför bör behandlas med den 

största mildhet. Efter slutad mas

sage, vilken varit nog så kraftig, sä

ger gymnastikdirektören hjärtligt: 

— Det här skall gumman verkli

gen ha beröm för. Inte en enda kla-

goisuck, inte så mycket som en gri

mas, och jag skall uppriktigt säga, 

att jag lade åt ordentligt! 

Gumman: — Jag tänkte la också 

att hon skulle göra det, så jag sträck

te fram det friska benet! 

Vi äro så vana att förställa oss in

för andra att vi göra det till och med 

inför oss själva. 

La Rochefoucauld. 

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

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

Lilla Vilohemmet 
Beläget i Östra utkanten av staden. 

Tel. 272 Alingsås. Tel. 272 
REKOMMENDERAS ! 

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

pr dag. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 

Skånska Wienerbageriet 
Emy Thorin. 

ERIK DAHLBEROSOATAN 22 
(mitt för Realläroverket) 

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

L lurdtauiri Stoh-åtafct. 
Rikstelefnn " V Rikstelefon 137*0 

MALMSK1LLNADSGATam 

stockho1m 

Utför; Maskinskrivning av , 
vetenskapliga arbeten nL ,ck%ä 
ner etc. n' Pr°tokoli^ 

Bokföringsarbeten och boksh. 
uppdrag såväl som årsaÄ « 

Revisioner, .siffergranskningar
rd 

ner översättningar. B • 

Mångårig praktik och kvalifi, 
kraft garantera ett fulljfe «V 

Qoda referenser. Moderata ^ 
moderata 

Representant för Kvin n » * ^  
-iL ' Kinin -

Förstklassiga, Moderna 

S K O D O N  
Största urval Lägsta 

Varnyheterna inkomna! 

10 Södra Larmgatan i0 

Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan 57 

BREVLÅDA. 
Varmt intresserad, Örebro. Se ar-

tikeln i föreliggande nummer! Där 

lämnas svar såväl på frågan: Var
för? som svar på svaret. 

Fru Beata. Det vilja vi så gärna' 
Hjärtligt välkommen ! 

Stockholmska. Så fint då! Ea 

sändning från Rivieran kunde ej va
rit praktfullare. Stor tack! 

Missnöjd besökare. Edra klago

mål ha vidarebefordrats, men, som vi 

frukta, utan att vinna beaktande. 
Väderleken har här som annorstädes 

ställt till spektakel. 

Resebrev. Möjligen om Amund

sen kom med något från Nordpolen! 

Annars ha vi jordgloben fulltecknad. 

Siri F-m-n. Det ordnar sig lyckli

gare för alla parter än det för ögon

blicket ser ut. 

LI NO-
PETERS 

" LIN0LEUMMA6ÀSINET 
ställer övriga i jkuggan 

GÖTEBORGS 
L1NOLEUM-MA645IN 

PETERS, FRANZÉN t, C> 
K U N G U  H O F L . .  _ q  

KUNGSPOR.TSPL.2. TEL- 8200-3055 
SKANDINAVIENS STÖRSTA SPECIALAFFÄR 

I SIN BRANSCH 

Hrla JVIjöllt 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 40781, 45699 1 ' 

detta? Glad över sin lycka drog han 

henne i sin famn och bedyrade, att 

han älskade henne, just som hon var. 

Men när dagen kom, var det gamla 
missnöjet åter där. Om och om igen 

försökte han uppfostra och undervisa 

Julia. Han skrev förskrift åt hen

ne, för att hon skulle öva och för

bättra sin handstil. Han dikterade 

för henne och rättade hennes fel. Men 

hon hörde knappt på. Hon gjorde 

odygd, när han med heligaste allvar 

utvecklade sina åsikter över sedliga 

frågor. I stället för välformade bok

stäver ritade hon klumpiga men träf

fande karrikatyrer på papperet. Och 

när hennes sega motstånd retade ho

nom till vrede, sökte hon försona ho

nom med kyssar. Men han gav inte 
efter. 

Just denna söndagsmorgon, då han 

bestått särdeles grundliga förmanin

gar och lärdomar, brast hennes tåla

mod, och i plötsligt uppflammande 
raseri slungade hon honom skonings

löst i ansiktet sin mening över de 
grundsatser, som under flera svåra 

månaders inre strider kämpat sig 

fram till klarhet hos honom. Han 

hade talat om den orubbliga sedliga 

världsordning, som står högt över 

människornas handel och vandel. 
Denna inre lag som tryckt förso

ningsvapnet i Edes hand, och som 

drivit honom själv in på direktörens 

byrå, för att genom det värdefulla

ste han ägde sona den skuld, som in

gen utom han själv visste om. Med 

bitande hån överhopade hon hans tro 

på dessa eviga, oskrivna lagar, hans 

övertygelse, att hela människosläk

ten levat, kämpat, lidit för att för

verkliga dessa lagar på jorden, och 

att utan dem hela tillvaron hade var

ken mening eller ändamål. Det var 

bara en fälla, påstod hon, för att 

hålla de dumma i schack, men denna 

fälla var inuti ihålig, som pappfigu

rerna hos sockerbagaren. Om män

niskan är klädd i siden eller trasor, 

människa blir hon. Och hon — hon 

kände människorna! — De voro min

sann inga hegon! 
Hon såg. hur han bleknade under 

denna störtflod av gemenheter. Men 
en gång uppryckt ur sin slöa likgil

tighet, kände hon inga gränser. Det 

var hatet hos den i stoftet nedtram
pade, just förtrampad av de härskan

de lagren, hela detta hat lät hon for

sa över hans helgedomar i ord från 

gatan, uppsamlade från rännstenen 

på hennes väg genom storstadens 

smuts. 

Paul fann intet svar gentemot den

na själ, som blottade sig, som sönder

rev. varje höljande slöja. Alldeles 

utom sig störtade han bort, förintad 

av övertygelsen, att det var hopplöst 

att i denna sköna människovarelse 

uppväcka en känsla, en aning om den 

höga hemliga skönhet, som han själv 

överallt såg ingjuten i hela univer

sum. Efter denna trängtade him
lens stjärnor, de stumma djuren och 

människornas längtan; denna för

verkligade sig i varje god tanke, i 

varje rättskaffens gärning, till och 

med den skuldbelastade drogs mot 

henne av en oemotståndlig hemläng

tan. Skärande klingade Edes ord 

från den där sista kvällen i hans öra: 

' Höja dig vill du med svarta Julia 
som följeslagerska? Den sorten hö

jer inte. Hon kan bara dra ned." 

Denna söndagseftermiddag bad 

han icke Julia att följa med ut. För 

övrigt hade dessa söndagspromena

der fått en mycket melankolisk prä

gel, sedan den glade Ede sov under 

torvan med genomskjutet bröst, och 

den muntra Lisbeth förvandlats till 

en skrämd och dyster liten fru. Det 

fanns mycket få ämnen, över vilka 

man kunde resonera med Julia. Vid 

dagsljtis var hon soim en halvblind 

nattfågel. Först när stjärnorna 

brunno på natthimlen vaknade hon 

upp till det, som för henne var liv. 

Paul gick till kyrkogården till 

Edes grav. De vissna kransarna 

voro borttagna. En enkel sten stod 

vid huvudändan, ett par blommor 

slogo ut i den svarta mullen. Paul 

satte sig på randen av kullen, ögonen 

fuktades vid saknaden efter den för

lorade vännen, i kval över kvinnan, 

som han icke kunde upphöra att äl

ska. Han kände det nästan, som 

skulle det vara mer uthärdligt, ifall 

hon också vore nedbäddad i evig 

sömn. Bättre om den sköna kroppen 

slumrade med fromt knäppta händer, 

än att denna kropp skulle leva, och 

själen ligga bunden i en dödsstelhet, 

så djup att där icke fanns hopp om 
en uppståndelse. 

Otröstad, orolig drev han vidare 

från kyrkogården genom den soliga 

söndagseftermiddagen, instinktivt 

undvikande de skaror av muntra pro

menerande, som befolkade alla vä

gar. Han sökte endast ensamheten, 

gick utan mål, och kom ned till flod

stranden ett stycke nedanför Rosen-

hof, där det icke mer fanns några 

byggnader, och där floden sköt fram 

över virvlande forsar med vitt skum 

hänemot kvarnarna, vars hjul snur

rade oförtrutet och piskade vattnet 

till pärlande kaskader. En liten 

trädgrupp stod tätt vid stranden. 

Under bokar och pilar stod en grovt 

tillyxad bänk. Där satt en flicka. 

Hon hade lagt armen på bänkens 

ryggstöd, och ansiktet mot armen, 

och snyftade våldsamt. Hennes an

blick berörde Paul som en elektrisk 

stöt: — Lisa Lippert! 
(Forts i nästa n:r.) 

ButtericK-Film. 

Som bekant har firman Butterick 

sedan en tid tillbaka praktiserat den 

sinnrika idén att pr film anordna en 

del kurser i klädnings-, hatt- och 

lampskärmssömnad m. m. Filmkur

serna pågå f. n. på prov å Scala-bio-

grafen för att sedan, då de vunnit 

dampublikens tillslutning, antaga 

mera systematisk karaktär. 
Vi voro härom dagen i til _ 

taga del av hur en dylik fljm " 
tillgår. Upplevelsen var odelat a> 

genäm. Inför en »PP®&rk^ 
intresserad salong demon» 
denna gång hur lätt och be à 
och ändå fullt fackmässigt man 

åstadkomma en chic och 8 , 
hatt, antingen i strå eller siden ^ 

hur man sedan monterar en-^ 
sten kan ju icke tyckas v ara ^ ̂  

men man behöver endast öm'1 

dylik filmkurs for .« 
många de handgrepp oc1.^ 
äro som den oinvigde icke o ^ 
ner till. Demonstrationen < 

erhålla vitsordet att vara 11 

klar och lätt att följa. gVg_ 
som efter dess slut ännu » " ^ 

va i okunnighet om nag0D ,,täll-

återstår det att i Iiimal_£fa siST 
ningsrum i Scala, närmare ^Hgår 

kännedom om hur det e ^ ^ 
samt få idéer till montei 

Vi rekommendera dpn P ^ jg-
och tidsbesparande nyheten 

sekrets' åtanke! 

/{S f ^  ( 0  
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Utlandskrönika i sammandrag. 

beundrtrmest på Göteborgs^ 

utställningen. Av L. Bergh. 
Vilken är den lyckoskapande makten? 

iv *** 
Den stora nordiska gymnastikfesten. 

Frân Kvinnovärlden. 
Sommarstugan. Av Crayon. 
Citat och reflexioner. Av —d 
En intervju. En resandes intryck av 
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»Begravningshyenan . 
En förarglig historia. 

1 Rosenhof. Av Lnise Westkirch. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag 

Bland den gångna veckans synli

ga utrikespolitiska händelser kan 

först nämnas den belgiska minister-

krisen. Theunis' kabinett har ingi

vit sin avskedsansökan med anled

ning av en inrepolitisk fråga. Lan
det har en tudelad befolkning, flam-

ländare i norr och valloner i söder. 

De förstnämnda äro germaner och 

hava ett eget språk, snarlikt hol

ländskan, under det att valtonerna, 

som äro av romanskt ursprung, äro 

fransktalande. Mellan de båda be

folkningsgrupperna göra sig vissa 

intressemotsatser gällande. Nu se

nast hava flamländarne krävt, att 

undervisningsspråket vid universite

tet i Gent skall vara flamländska 

och ieke franska, som valtonerna 

fordra. Riksdagen står i denna frå

ga splittrad i två ungefär jämnstar

ka partier och detsamma är förhål
landet med regeringen. Det var för 

att lämna folket tillfälle att genom 

nyval till riksförsamlingen giva si

na önskningar tillkänna, som rege

ringen beslöt att träda tillbaka. Mi

nisterkrisen har emellertid med hän

syn till de mellan ententemakternas 

regeringar just nu pågående över

läggningarne i tyska skadestånds

frågan kommit synnerligen olägligt, 

belgiska konungen har därför upp

tagit åt Theunis att bilda ny rege

ring med uppgift att fungera, tills 
skadeståndsfrågan lösts, varefter ny-

^al till riksförsamlingen skola äga 
111111 °ch styrkeförhållandet mellan 
hallöner och flamländare avgöra 
sPråkstriden vid Gentuniversitetet. 

Ententens hemliga förhandlingar 
1 skadeståndsfrågan pågå alltjämt, 

11 att ännu något synligt resultat 
Uppnåtts. 

franska trupperna hava under 

j en- för att öka trycket på Tysk-

"ka '..^esa^ ytterligare ett antal ty-
Järnvägsknutpunkter, varigenom 

v » °C^UPera^e området, vad järn-
^indelsen beträffar, är full-

*gt avskilt från moderlandet, 

der flUa^0nei1 * Tysklan<*> vilkem un-
tast T Senas^e ttden antagit en kå
lan/)0 il''11"1 karaktär med ett svind-'«nde faii 

(],, markvalutan, har un
knaste dagarne något ljusnat 
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genom valutans förbättring. Den 

tyska marken, som ännu står fanta

stiskt lågt, har dragit den polska 

marken med sig i avgrunden, och 

även den franska francen har till 

förskräckelse för Frankrikes affärs

värld börjat rutscha utför. 
Lausannekonferensen, som pågått 

i fem månader, har åter inträtt i en 

av sina många döda perioder. Yad 
som nu låst fast arbetet är tvisten 

om betalningen av Turkiets gamla 

skulder till västmakterna, med 

Frankrike som den ojämförligt stör
ste fordringsägaren. Turkarne vilja 

betala, men med pappersh&ncs, vil

ka emellertid icke hava kvar mer än 

en tredjedel av sitt nominella värds. 
Det är sålunda en lysande kursvinst 

turkarne hoppas på. Fordrings-

ägarne begära emellertid betalning i 

gùldîvants. 
Från Amerika meddelas, att den 

amerikanske finansministern Mellon 

anträtt en rekreationsresa till Euro

pa, varunder han ämnar begagna sig 

av tillfället att se efter, hur vi euro

péer egentligen ha det. Måtte vad 
han får se icke förstöra de tilltänkta 

rekreerande verkningarna av den 
långa resan. Risken finnes onekli

gen. 
Engelske premiärministern Bald

win har i ett offentligt tal förkla
rat "att hela den västeuropeiska 

civilisationen, som haft bestand i 
1700 år, nu knakar i fogarne. Hela 

världen ser hän till England och 

Amerika efter hjälp." — Naja, de 
som så duktigt hava bidragit till att 

giva det arma Europa soten hava ju 

också en viss skyldighet att tänka en 

smula på boten. 

Från Kvinnovärlden. 
Bland de pressens representanter 

från hela världen som i dagarna av

lagt Sverige besök i anledning av 

Gröteborgsutställningen, befann sig 
även en av Förenta staternas förnäm
sta kvinnliga journalister, startaren 
av en kvinnornas egen nyhetsbyrå i 

Newyork, mrs Ida Clyde Clarke. 

Det var icke mer än några månader 

sedan mrs. Clarke öppnade sin ny

hetsbyrå med uppgift att knyta ett 

förbindelsenät mellan alla världens 
kvinnor, men redan har företaget 

lämnat glänsande resultat. Vad hon 

företrädesvis söker att erhålla från 

de olika länderna är nyheter av den 

rätta sorten, d. v. s. sådana som in

nebära något av värde för det prak

tiska livets viktigaste och ofrånkom
ligaste frågor. Under sitt Sverige

besök har hon ägnat särskild upp

märksamhet åt den svenska äkten

skapslagen, vilken hon anser vara 
den bästa i världen och vars återver

kan hon önskat studera från den rent 

mänskliga sidan. Klippt och skuren 

till chefsposten för ett journalistiskt 

företag av denna omfattning, inrik

tar hon hela sin energi på att lära 

känna de framstående kvinnor som 

finnas över hela världen och tillva

rataga samt så att säga knyta en 
världsring av deras alltid likartade 

intressen och strävanden. i °P 
pas att hon lämnade vårt land med 

övertygelsen att även ha lyckats 

samla de svenska kvinnorna m i den 

enande ringen. 

Galleriet. 
Jag sitter och bläddrar igenom 

det — de dödas galleri. Hela denna 

rad av drömmande, djärva, hopp
fulla ansikten, vilkas ägare vigt sina 
liv åt en farofylld och till synes me

ningslös gärning, och som nu icke 

finnais mer. 
Luftens pioniärer! — Offren för 

en djärv och världsstormande idé, 

vilken dock måhända är dömd att 

aldrig nå fullkomligheten. Och me
dan tekniken experimenterar, och 
plikten ställer sina obönhörliga krav 

på nya försök, nya bragder, en allt

mer fulländad skicklighet ryckes den 
ene efter den andre bort i blomman 

av sin ålder, i början av sin bana, 

eller drabbar olyckan plötsligt den 
ypperste av dem alla, vilkens möjlig

heter av ett misslyckande icke läng

re anses kunna föreligga. 
Så ha de skördats alla våra främ

sta. Entusiasmen, jublet över luf

tens erövring har gång på gång för
stummats genom en vrakspillra på 

ett hav, en till oigenkännlighet mas

sakrerad människokropp. 
I den långa, långa raden av döds

runor över svenska flygare, som sat
sat sina liv på det nya vapnets ut
veckling, har i dagarna inskrivits 

ännu en, runan över chefen för Nya 

Varvets flygskola kapten A. W. von J 
Bornstedt. 

Nyss syntes hans maskin stolt 

och djärvt kretsa i solljuset över den 

blå fjorden. Man såg på dess bru
sande säkra gång genom lufthavet 

att vid dess ratt satt en man som 
kunde isin sak. Och maskinen an

sågs fullt säker. 
Vari ligger då felet? Det börjar 

bli för många kors, för många för 
tidigt uppkastade gravar på den 

svenska flygningens fält, och i deras 
namn, som få bära den mänskliga 

förlusten av en älskad son eller ma
ke, kan man fordra att en plausibel 

förklaring lämnas. 
I—e A—r. 

Vad jag beundrar mest 
o 

pa 

Göteborgsutställningen. 

Var och en har utvalt sitt älsk-

' ingsföremål på utställningen. Som
liga beundra mest den väldiga jätte-

haubitzen eller det intressanta s. k. 

ryska jätteloket, andra S. K. F:ä 
hoppande och rullande kulor, eller 

akvariet eller utsikten från fyren. 
Min största beundran gäller Aga-

ljuset. De sken, som med korta mel
lanrum utstråla från Aga-ljusets 

längst bort och högst upp belägna 

avdelning i den stora maskinhallen 

representera för mig en världsrevo
lution. Det elektriska ljuset är ett 
underverk, där människor finnas till 

hands för att sköta dess funktion. 

Men att för världens svårtillgängli
ga, stormiga och farofyllda farleder 

ha uppfunnit ett fyrljus, som på 
mindre fyrar under ett års tid och 

på större under ett halvt års tid ly

ser och vägleder och på de större fy
rarna med osviklig precision själv-

reglerar släckning och tändning 

utan att människohand rör vid 
dem — det är undret över alla. 

Närmare kan man knappast komma 
en Guds tanke. Det är ett steg mot 

fullkomligheten, som kommer tan
ken att svindla, att hissna inför den 
utsikt till nya och oanade möjlighe

ter inom uppfinningens område, det 

öppnar för vår blick. 
Och dock är detta successivt full

bordade system så enkelt, att dess 
geniale upphovsman —- om under

tecknad ej missminner sig — helt 

anspråkslöst kunde säga sig av "en 
ren tillfälighet'' ha kommit på en av 
dess allra märkligaste och för dess 

praktiska användning betydelseful

laste detaljer, nämligen solventilen. 
Det hade ju varit otänkbart att 

under så lång tid utan särskilda an
ordningar nära en låga eller få den 
att brinna med den vid våra fyrar 

vanligen använda fotogenen. Vilka 
behållare skulle kunna förslå och 

vilka garantier över huvud utfästas 
mot möjligheten av en explosion! 

0«h hur opraktiskt och dyrbart att 

låta ett ljus brinna med oförminskad 

låga natt såsom dag! 
Aga-belysningssystemet använder 

sig som bekant av acetylenen. Bero
ende av fyrens storlek och läge nära 

eller fjärran från människor, kopp
las en eller flera s. k. dissousgasbe-

hållare, den största rymmande 50 li

ter komprimerad gas eller motsva
rande ungefär 7,500 liter, samtidigt 

till lågan, vilken sålunda, då den 

första behållaren är slut, omedelbart 

erhåller näring ur den andra. 
Denna låga släckes aldrig. Men 

när det sinnrikaste i hela konstruk

tionen, den utomordentligt fina och 

överkänsliga apparat som kallas sol
ventilen, påverkad av dagsljusets 

strålar, plötsligt nedfaller och av
stänger fyrens funktion, står verket 

stilla och lågan krymper till en liten, 
liten, men dock outsläcklig flamma 

i själva lamprörets mynning. Vid 
skymningens inbrott återigen mister 

solventilen sin hämmande inverkan, 

ventilen slår automatiskt ifrån, och 
snart börjar den nyligen mörka och 

liksom slocknade fyren att åter fun

gera, stråla och klippa på det för 
densamma karaktäristiska sättet. 

Över alla världens farleder, från 

ensliga bojar, från människotomma 

klippor och stränder strålar numera 
detta starka automatiska fyrljus så
som en osviklig vägledare för farty

gen. Segrande och oemotståndligt 

undanträngde det alla andra kända 
fyrsystem i världen, när den stora 

Panamakanalens fyrljus 1912 skulle 
ordnas. Och i det avlägsna, under

sköna och pittoreska Magalhaes' 
sund lyser det över öde och vilda 

trakter såsom ett stolt vittnesbörd 
om en av de märkligaste svenska 

uppfinnargärningar som någonsin 

gjorts till mänsklighetens nytta och 

välfärd. 
I den benämning, varunder detta 

snillrika belysningssystem är känt, 
röjes icke uppfinnarens namn. Men 
det är berömt och bekant över hela 

världen: Överingenjör G. Dalén! 
Ett namn som svenskarna böra vara 

stolta över! Ett namn, som har sin 
plats given i raden bland alla tiders 

största uppfinnargeni. 
L. Bergh. 

VilKen är den lycKosKapandë 
maKten. 

V •' "402 

Ett försök till analys. 

Det ligger i människans väsende 
nedlagd en stark trängtan efter lyc
ka, den är själva grundmotivet i hen
nes liv. Lyckan är föremålet för 
hennes drömmar, för hennes ständi
ga sökande, hennes outtröttliga strä
van, hennes aldrig slocknamde hopp. 

Aven vid den grundligaste och 
redbaraste självrannsakan är det in
genting inom oss, som säger, att detta 
lyckokrav är otillbörligt, att det stri
der mot Guds vilja och avsikter med 
oss, att det träder andras rätt för 
nära. Dess bejakande synes oss 
tvärtom som det naturliga, det av
sedda, sam vår rättmätiga arvedel. 
Så vissa äro vi härpå, att vi våga 
giva denna tanke en dominerande 
plats även i vår religiösa tro — vi 
tänka oss evigheten som salighet, 
den högsta potensen av lycka! 

Medel att nå timlig lycka har ock
så av en givmild försyn ställts till 
vårt förfogande i obegränsad ut
sträckning. Den jord vi fått att be
bo är skön och rik, och i kraft av den 
oss förlänade intelligensen hava vi, 
visserligen under ständig kamp, men 
också ständigt njutande de vunna 
triumfernas sötma, underlagt oss 
henne. Allt är givet i var hand, 
växtvärlden, djurlivet, de omätliga 
rihedomarne i jordens innandöme, 
naturens krafter. Vara sinnesorgan 
äro danade att till vårt av rik ut
veckling mäktiga känsloliv förmedla 
en oändlighet av skiftande lyckobe-
tonade intryck. 

Men på en punkt äro vi lämnade i 
sticket — vad den sanna lyckan är, 
det veta vi icke! Det är den stora 
livsgåta, på vilken generation efter 
generation förgäves sökt lösningen. 

För de flesta människor är lyckan 
något från andras öden avskilt-, in
neslutande endast det egna jaget 
och kanske ännu några för detsam
ma dyrbara människor. Lyckan ter 
sig som hus och hem, kärlek, ett har
moniskt familjeliv, nöje, njutning, 
anseende, inflytande, ett arbete som 
ger största möjliga välstånd. 

Detta lyckoprogram upptar ingen
ting, som vi anse oss behöva blygas 
över, men vi erkänna det dock som 
själviskt, eftersom det lämnar vår 
nästa ur räkningen. Detta faktum 
oroar oss emellertid icke. Omsor
gen om oss själva, vår själviskhet, 
förefaller oss icke blott försvarlig, 
utan även nödvändig, då ju ingen an
nan är villig att påtaga sig denna, 
börda för vår räkning, den får, så 
uppfatta vi det, något vackert och 
osjälviskt över sig, när den omsluter 
även våra närmaste, och den synes 
oss förtjänstfull, när den inom större 
sammanslutningar, arbetsgivare- och 
arbetareorganisationer, klasser, par
tier, truster etc.. under den skyddan
de förklädnaden av solidaritet asso
cierar sig med andras egoism för att 
tillgodose gemensamma själviska in
tressen. 

A7år egoism är ifråga om styrke
graden oändligt växlande, frän den 
rätt omedvetna, som "söker sitt 
utan att eftertrakta otillbörliga vin
ster från andra, men som nekar sitt 
intresse, sin välvilja, sin samhörig
hetskänsla utåt, till den fullt med
vetna rovlystna själviskheten, som 
vill den egna fördelen i största möj
liga utsträckning på andras bekost
nad. 

Det är ingen hemlighet för oss, 
att egoismen står i avgjort motsats
förhållande till den kristna religio
nens fundamentala bud: "Du skall 
älska Herren din Gud av allt ditt 
hjärta, av all din håg och din nästa 
såsom dig själv." 

Detta bud gör icke vår, utan Guds 
vilja till den ledande makten i vårt 
liv. Men denna makt önska vi icke. 
Den hindrar oss, genom samvetet, 
att till fullo utnyttja de lyckomöj
ligheter, jordelivet erbjuder oss, den 
inskränker på ett besvärande isätt vår 
handlingsfrihet vid omvårdnaden av 
våra själviska intressen, den pålägger 
oss gentemot nästan en pliktbörda, 
som vi finna alltför betungande och 
den ger en bitter eftersmak åt det 
vi kalla nöje och njutning. ̂ 

Konflikten mellan Kristi bud om 
en hel Gudskärlek och vårt eget jor
diska lyckokrav hava vi löst genom 
att förneka den förstnämndas an
vändbarhet i en ofullkomlig timlig 
värld och giva den hemortsrätt först 
i det fullkomliga livet hinsides, där 
ingenting längre finnes, som kan 
fresta och förleda anden till gärnin
gar, oförenliga med kärleken till 
Gud. Var och en som tror på ett 
andens fortlevande efter döden er
känner, att Gudskärleken i evighe
tens rike måste vara själva dess livs
luft. dess lyckokälla, men det upp
riktiga hjärtat til!äfTrrer, att detsam
ma icke är förhållandet i fråga om 
jordelivet. 

På samma sätt som vi låta det an
stå med vårt barnaskap till Gud tills 
efter döden, göra vi det även med det-
i Kristi bud inneslutna broderskapet 
till vår nästa. Vi se dess skönhet, 
förstå dess idealitet, finna det själv
fallet och lyckligt i evighetens rike, 
men neka absolut att tillämpa det 
under jordelivet, övertygade som vi 
äro att det skulle skada vår timliga 
välfärd. 

I denna vår uppfattning av reli
gionens grundstadganiden som lycko-
fentliga, ligger tvivelsutan _ förkla
ringen till att kyrkan trots sin snart 
tvåtusenåriga tillvaro och sin därun
der utövade predikoverksamhet icke 
lyckats göra kristendomen till en 
makt i vårt liv, icke förmått åväga
bringa ett verkligt samband mellan 
vår religion å ena sidan och våra af
färer, våra nöjen, vårt samhällsar
bete, våra vardagshandlingar, vårt 
mellanhavamde med nästan å den an
dra. 

I vårt isökande efter den lyckoska
pande makten harva vi utan prövning, 
utan vunnen personlig erfarenhet, 
sättande vår lit allenast till en på 
tankens väg framkonstruerad slut
ledning, dömt kärleken till Gud och 
nästan som oduglig och i stället stan
nat vid egoismen. 

Nu framställer sig frågan: Har 
själviskheten, allmänt och hängivet 
praktiserad som den är, tillfört 
mänskligheten den jordiska lycka, vi 
måste anse vara vår rättmätiga ar
vedel? 

En blick ut över världen ger sva
ret. En jord genomdränkt med ström
mar av utgjutet broderblod, avund, 
misstro, hat mellan individerna, klas
serna, nationerna, en förvillad li
dande mänsklighet, en hård kamp 
för utkomsten, vilken naturens rike
dom, -vetenskapens landvinningar 
bort göra lätt, fruktan, misströstan, 
otrygga förhållanden, en mörk ho
tande framtid. 

En icke överraskande tavla! Ego
ismen isolerar, skiljer åt, splittrar, 
gör sinnet kallt och hårt, förblindar 
blicken för andras rätt, hetsar till 
strid, binder kraften vid intressemot
satsernas kamp om överväldet och 
hindrar dess tillgodogörande i sam
förståndets, utvecklingens, framåt
skridandets tjänst. 

Det är en makt av diametralt mot
satt verkan världen för sin lycka be-
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