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A. LUNDBLADS 
B e g  r a  v n i n g s b y r å  

REKOMMENDERAS 
Kungsgatan 12. Göteborg. 
Tel. 11045, 776 ank. bostaden. 

Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

mörk kvinna, bli deras barn ljusa — 
"det ljusa" är starkast. 

Verkställda undersökningar hava 
givit stöd för åsikten, att de män 
som uteslutande känna sig dragna 
till blondinerna och utvälja sin ma
ka blan dem, icke äro av karla-karl-

• typen utan av vekare läggning. Rent 
instinktivt söka de till livsledsager-
ska en karaktärsstark kvinna, hos 
vilken de kunna finna ett stöd. Äk
tenskap av denna typ bliva ofta myc
ket harmoniska, under det att gifter
mål mellan blondiner vanligen ut
falla mindre lyckligt. Det gamla 
ordstävet: "två stora trivs icke i 
samma påse" ger här förklaringen 

Varför är den ljuslagda männi
skotypen den starkaste? Därför att 
den alltid hört Norden till och haft 
vandrarlusten i blodet. Den har le
vat i civilisationens utmärker under 
karga, härdande förhållanden. 

Avkomlingarne av dessa blonda 
kraftmänniskor ha ännu kvar något 
av förfädernas mod och styrka. 

Att vara god och att vara blond 
är emellertid icke alltid detsamma. 
Styrkan kan också förena sig med 
de mörka inslagen i karaktären. 

Egoismen, känslolösheten och 
hårdheten, drivna till sin höjdpunkt, 
påträffas just hos ljuslagda män och 
kvinnor med kalla stålblå ögon. 

Brunetta kvinnor hava ofta ett 
varmare, livligare temperament än 
sina ljusa medsystrar. De äro mera 

konstnärligt lagda men också mera 
livshungriga. Deras rätta miljö äro 
de stora städerna med sitt människo
vimmel, sina frestande butiksfönster 
och sina otaliga möjligheter till nö
jen och förströelser. 

Deras karaktär är svagare, opålit
ligare än blondinernas men de kun
na glädja sig åt en pålitligare hälsa 
än dessa. Blondinerna, det starka 
friluftslivets avkomlingar, hava icke, 
som brunetterna, acklimatiserats i 
det modärna samhället utan falla 
lätt offer för smittosamma sjukdo
mar. 
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Familjens middagsbord 
f å r  i c k e  s a k n a s  
vårt välsmakande 
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E f t e r f r å g a  v å r a  
tillverkningar hos 
E d e r  s p e c e  r i s t !  

A.-B. GStBbnros-KnäGliBbröd 
VALLOATAN 16 — TEL. 4817. 
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IKan ni honsten 
att vila? 

S t ö r r e  
än någonsin 

förut 
är vårt urval av ele

ganta, moderna 
nyinkomna 

Barnvagnar 
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HH Besök vår utställning ! \ 

• A.-B. Carl Johnsson I 
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Jäktets demon — vi känna ho
nom alla. Denna underliga rastlös
het som tvingar oss till aktivitet, 
även när vi äro övertrötta, som gör 
oss oförmögna till lugn och sorglös 
vila även när vi längta efter dem 
som efter en för vår hälsa nödvän
dig rekreation. Finnes icke bot för 
detta onda? 

I "Saturday Review" behandlar 
mr Filson Young detta problem. 

Det finns tusentals människor, sä
ger han, som hålla på att förlora el
ler redan förlorat sin förmåga att vila 
och vilkas liv till följd därav är utan 
lugn, utan trevnad och aldrig sätter 
de frukter, som en mera stillsam ge
neration i så rikt mått skördade, 
människor vilka, när kvällen kom
mer, undra över att de brytt sig om 
att göra allt det som fyllt dagens tim
mar, och vilka antagligen vid mot
tagen uppbrottsorder från jordelivet 
skola undra om all dess möda och 
jäkt varit värda besväret. För dessa 
människor liksom för alla andra lig

ger räddningen i inhämtandet av kon
sten att vila. 

Det finns människor som av natu
ren äga denna förmåga. De hava 
fått talangen eller gåvan att vara 
lugna. De kunna efter behov för
sätta sig i detta tillstånd och upp
rätthålla det även i de mest prövande 
situationer. 

Men det finns också en motsvaran
de konst, som kan inhämtas och ut
vecklas även —• med hjälp av en 
smula självdisciplin — av de mest 
rolösa och nervösa. Det välsignade 
och rekreerande tillstånd som kallas 
lugn finnes inom räckhåll även för 
dem. 

Det tjänar ingenting till att låta 
kroppen intaga en ställning av orör
lighet och vila, om sinnet är rolöst 
eller om ens tankar flacka från det 
ena ämnet till det andra eller de röra 
sig i samma cirklar av upprördhet 
och nedstämdhet. 

Under sådana förhållanden kan 
man helt enkelt icke hålla sig stilla 
för någon längre stund, och försöket 
att göra det skulle befinnas vara me
ra utmattande än rörelse och verk
samhet. Det är också därför som 
övertrötta människor ständigt befin
na sig i aktivitet; sinnet tillåter icke 
kroppen att vila utan släpar den med 
sig under ett lönlöst sökande efter 
vilan, vilken alltid synes hägra på 
en annan plats än där man själv be
finner sig. 

Människor av denna kategori säga 
aldrig: ".Tag slår mig till ro här" 
utan i stället: "Jag skall resa bort 
någonstans för att få vila". De kun
na icke frigöra begreppet vila från 
tanken på rörelse. 

Om ni lär er konsten att vila, kan 
ni vila var som hälst. Gör ni det 
icke skall ni förgäves söka lugn och 

vila även i den bästa säng och i ett 
rum som gjorts fullständigt ljudlöst. 

Det första man måste lära är att 
befria sinnet från alla tankar, att 
koncentrera sitt medvetande kring in
genting. Att vila erfordrar nästan 
lika mycket koncentration som ett 
krävande tankearbete. Människor 
som i utpräglad grad äga förmågan 
av inre samling äga också en där
emot svarande förmåga att vila. De, 
rastlösa och övertrötta äro människor 
som icke lärt koncentrationens konst. 

Tanken på vila bör träda i för
grunden och betraktas som ögonblic
kets viktigaste angelägenhet, allt öv
ligt måste manas tillbaka i bakgrun
den. 

Det är först när man försöker att 
på detta sätt koppla av tankarna, som 
man kommer underfund med hur de 
hela tiden bita sig fast än här, än 
där och hur den plågade kroppen 
därvid kastar och vrider sig av och 
an. 

Men det finnes dock ett sätt varpå 
den åstundade tankeavkopplingen är 
möjlig. Lägg er bekvämt tillrätta 
och gör hela er kropp slapp. Låt 
varenda muskel slakna. Låt tanken 
överfara varje kroppsdel, övertyga 
er om att ert huvud med hela sin 
tyngd vilar på kudden och att hela 
kroppen på samma sätt vilar på bäd
den, att lemmarna äro fullständigt 
slaka, att varje finger, varje tå be
finner sig i ett tillstånd av a.bsolut 
vila. 

En nödvändig förutsättning för att 
dessa försök skola krönas med fram
gång är att även sinnet är inställt 
på vila. Man skall finna att sam
tidigt med att kroppen försjunker i 
vila också sinnet som en följd därav 
stillnar, fylles av ro. Det är icke 
osannolikt, att just när den sista lilla 
muskeln avspännes, sömnen sluter er 
i sin rogivande famn. 

(Public Opinion). 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

^ fröken ... s 
àadbok 

5 Man irätiar alltid 
trQvhfa människor 
hos Linopeters. 
Härom dapen " 
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Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

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

PATENTERADE 

HA V R E Cr R Y N 
Spara tid. — FÄRDIOKOKTA pà 3 MINUTER. Spara bränsle. 

OBS! VÅR HYGIENISKA FÖRPACKNING. 

Det förefaller egendomligt men 
det är nog så att man har lättare att 
känna sympati för dem som misslyc
kas i livet än för dem som ha fram
gång. 

Hotell C- Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 
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IVälgörande Lag l igen 
Vä lsmakande skyddad 

Oöveptpäf fad  IHHH Endet i l l vepkape 

A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes övepallt i påsap om 1 hg. à 50 öpe. 

—• Jag tycker bättre om modern 
än om dottern, förklarade lady Bam-
ber, en annan av stackars fru Cookes 
rivaler om den främsta sociala rang
platsen och knappast mera populär 
än hon . 

Lady Bamber var gift med en rik 
ämbetsman i Londons City och även 
om hennes grammatik var något tvi
velaktig, Var hennes välgörenhet 
höjd över varje tvivel. Hon tillhörde 
en religiös släkt och hade alltid över 
sig en söndagsaktig prägel. Såsom 
moder till två flickor av rätt alldag-
ligt utseende och i behov av sällskap
lig avslipning, avvek lady Bamber i 
sitt levnadssätt från släktens strängt 
allvarliga traditioner. 

— Vad är det för fel med dottern, 
mamma? frågade Maude Bamber med 
en viss förvåning. 

— Det vet jag inte, svarade den 
tillfrågade med en provinsaccent, som 
skorrade i fru Cookes öron, men jag 
tycker hon verkar viktig. Hon sät
ter näsan i vädret som om hon vore 
något. 

— Det kan omöjligt vara deras 
mening att leva innestängda i den 

stora villan utan att taga emot en 
människa, utbrast Marjory Cooke. 

•— Det skall dröja länge innan de 
se mig innanför sina dörrar, förkun
nade lady Bamber. 

Joanna Cooke, en liten näspärla 
som för övrigt lämnat backfishåldern 
bakom sig och borde ha burit sitt hår 
upplagt som -en vuxen, blandade sig 
nu i samtalet. 

—• Jag tycker det skulle vara våd
ligt intressant att inte likna alla an
dra. Det väcker folks nyfikenhet. 
Man vill veta vem de äro och varför 
de äro annorlunda än andra. 

Fru Cooke vände sig mot pastorn, 
som stod under ett träd och åt kakor. 
Harold Dartrey var en högväxt kraf
tigt byggd man med spelande livliga 
ögon, vilka tycktes betrakta den ho
nom anförtrodda församlingen på ett 
mycket humoristiskt sätt. 

— Vad är pastorns åsikt om fru 
och fröken Ames? 

-— Jag kan inte säga att jag fin
ner något misstänkt hos dem. Jag 
besökte dem för en vecka sedan och 
träffade den gamla damen men icke 
dottern. Fru Ames förefaller att va
ra mycket snäll. Nej, jag' har inte 

funnit något misstänkt hos dem 
vad säger ni, doktor Mallory? 

Allas ögon riktades mot den unge 
ståtlige mannen, som just närmade 
sig pastorn med racketen i handen. 

När han svarade, frapperades man 
av hans djupa, klangfulla stämma. 

— Vad jag tänker om damerna i 
Old Court? sade han. Det enda in
tryck de ha gjort på mig är, att båda 
förefalla i hög grad klena. 

—• Där talade sakkunskapen! an
märkte pastorn. 

—- Nå, vad det beträffar, insköt 
doktorn, bör er sakkunskap, hr pa
stor, säga er att det tyckes vara nå
got i olag med deras själ såväl som 
med deras kropp. Där är ni inne på 
er mark! 

Lady Bamber såg på de båda her
rarne. 

— Något i olag med deras själ? 
utbrast hon i en ton, som kom hela 
sällskapet att brista i skratt. Ni vet 
alltså något om dem? 

Pastorn skakade på huvudet. 

— Jag vet bara, att de se olyck
liga ut, stackars människor, sade, 
han. 

ru Cooke reste sig, då hon fick 

öga på högvälborna Mary Vivian, 
som just trädde ut i trädgården från 
villan. Fröken Vivian deltog sällan 
i traktens sällskapsliv och till och 
med fru Cooke betraktade hennes an
komst som en ära. 

Fröken Vivian var iförd en blank
sliten svart sidenklädning, men det 
föll icke en enda av de närvarande 
damerna in att kritisera hennes toa
lett. Hon stod högt över alla moder. 

Så snart hon tagit plats, blev hon 
medelpunkten för alla de övrigas 
uppmärksamhet. 

Den villa som främlingarne hyrt 
tillhörde fröken Vivian, och det stod 
genast klart för fru Cooke att här 
var rätta tillfället att få upplysnin
gar om fru Ames och hennes dotter. 

— Vad det är roligt att ,se Old 
Court bebott igen, prövade hon sig 
fram sedan fröken Vivian försett sig 
med te och kakor. Men man ser al
drig till era nya hyresgäster. 

— Så vitt jag förstår ha de kom
mit hit för att få luftombyte, sjuk
liga som de äro, insköt lady Bamber 
med livlig känsla av, att detta an
tagande var mycket djärvt. 

(Forts.). 

Vacrinatîons-
tvangct. 

Holländska regeringen har ,för 
parlamentet framlagt proposition om 
upphävande av stadgandet att till
träde till holländska skolor beviljas 
endast lärjungar och lärare, som 
kunnat förete intyg om genomgån
gen vaccination. Det föreslås att 
undantag skall göras för personer, 
som kunna förete intyg från kom
munala myndigheter att de eller de
ras målsmän av hygieniska eller re
ligiösa skäl hysa betänkligheter mot 
vaccinationen. 

Om förslaget går igenom, kom
ma antagligen, de flesta holländska 
barn att förbli ovaceinerade. Hysa 
icke de flesta föräldrar en stark in
stinktiv motvilja mot att påföra sina 
barn ympgiftet? 

Hur långt vi i vårt land 'befinna 
oss från den humana holländska 
ståndpunkten framgår av de hårda 
straff, som kunna ådömas målsman 
för vägran att låta vaccinera under 
hans målsmanskap stående barn. 
Nyligen har meddelats hurusom re
geringen avslagit en ansökan av ex
pressföreståndaren A. Lundgren i 
Stockholm om dispens från skyldig
heten att låta vaccinera sina barn, 
vilken överståthållarämbetet ålagt 
honom vid vite av 1,000 kr.! Er 
L. har tidigare suttit i fängelse för 
samma sak!! 

Medan läkarevetenskapen i stort 
sett ännu fasthåller vid åsikten att 
vaccinationen är nödvändig för att 
förhindra koppepidemier, börja allt 
flera läkare intaga en fientlig håll
ning mot metoden. 

Vi återgiva ett par betecknande 
uttalanden: 

Med. d:r Leeser i Bonn. motstån
dare till vaccinationen: "Ett antal 
barn insjukna årligen efter ympnin-
gen i skrofulos och tuberkulos, vilka 
utan vaccinationen ytterst sannolikt 
hade förblivit friska hela sitt liv 
igenom". 

Sanitetsrådet Fürst i Dresden, 
vaccinationstroende, säger: "Var 
och en som har vaccinerat mycket, 
måste medgiva, att vaccinationen är 
ett betydande ingrepp i det dittills 
ofta alldeles ogrumlade välbefinnan
det hos barnet. — Det är icke un
derligt om efter inympandet av ett 
så sjukdomsbringande ämne, som 
lymfan är, lokala och allmänna stör
ningar följa, Om vi överväga vad 
det betyder, att inympa lymfa av 
vanligen oberäknelig giftighet på ett 
barn, så förstå vi lätt uppträdandet 
av sjukliga tillstånd hos dem som 
ympas." 

Med. d:r von Niessen i Dresden 
har i en nyligen utgiven avhandling 
redogjort för en serie bakteriologiska 
undersökningar rörande smittkopps-
sjukdomen, vilka enligt hans åsikt 
synas ägnade "att kullstörta skydds-
koppsympningens stolta byggnad 
med dess antaganden att metoden är 
tillförlitlig och ofarlig." 

Observatör. 

BREVLÅDA. 
Senior. Vårt 1,, i-

, ,, ; n best*mda ,a råd är. Hall fast ! i)et : 1 «.i m vetet » 
få översättningsarbete ii, ̂  att 

ha sina bestämda hjälpare 1 ^ 
det, likaså tidningarne A ^ 
ningsrätten till romaner' skil* 
är strängt skyddad genom ^ 

btterar aganderätt. Alltså det! 
icke något bra levebröd. R«ll 
vid vad ni har! En änd« 1 

«tre k» ju lätt iÄ"» * 

»ke med er sjitlv „m 

mörka nedstämmande rösterna'v? 
alltid vara mera talträiWa m°a 

högröstade, mer» övertyg,,; 
ljusa, hoppingivande. Låt 

jet, oron, sorgen aldrig komma ® 

als Säg till er själv: "Jag har det 
bra! Jag trivs! Jag tycker om mitt 

arbete! - Säg det hundra gångPr 

om dagen, och om en månad skall 
det vara . sanning eller på-väg att y; 
sanning. Tyck om nykomlings 
Säg till er själv: "Hon är helt säkert 
snäll. Jag håller av henne. Det är 
roligt att ha fått en ung kamrat 
Jag håller verkligen av henne!" 
Säg det, även om det är den svarta
ste osanning. Säg det hundra gån
ger om dagen till er själv. Säg det 
till era vänner, som säkerligen, när 
de träffa er, beklaga er och därige
nom etsa olyckan allt djupare in i 
ert hjärta. Detta är den enda väg, 
varpå hjälp står att finna. Försök 
den! Var modig! Var tapper! Var 
god ! Låt denna motgång tjäna till 
er utveckling inåt, vad den kanske 
är avsedd till. Där skall ni, om ni 
söker, finna oanade rikedomar och. 
lyckomöjligheter som ingen kan te-
röva er! - Det låter som en upp-
byggelsepredikan, vilket det icke är. 
Det är bara ett råd, det.bästa. råd ett 
varmt medkännande hjärta kan ge! 

A X .  "Den första kärleken" är ic
ke alltid den rätta. 

Verona. Vi skola försöka taga 
närmare reda på denna. sak. För
håller det sig så som Ni säger fin
nes all anledning att söka få en rät
telse. 

använd alltid 

skocream 

Vårt liv är en mörk kammare, där 
bilderna från en annan värld synas 
desto klarare, ju mörkare det är. 

Jean Paul. 

Önskar ni att göra en viss mening 
gällande, så meddela den åt kvinnor
na. 

Madame de Staël. 

urval, moderna'""'0̂  
/figslapr if er 

alltid hos 
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~7^tryck <tillätes gärna om "Kvin

nornas Tidning", med hela namnet 
" utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Nordiska kvinnokongressen i Heising-

fors. 
En strömkantring i den moderna lit

teraturen ? 
Ny lagstiftning om förmynderskap. 

4.v Jur. kand. Märta Björnbom Rom

son. 
Lisa Hultin — Pettersson 75 är. 
Natten. Dikt av Ellen Berner. 
"ööteborgsbilder." Becension. 
En bok om fredsrörelsen. 
På heder och tro. Novell av Tora Bamm. 

Qift eller ogift? 
Livets bagateller. 
Rädda blâsipporna! 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Utgången av de tyska riksdags
valen blev i stort sett den väntade. 
Betydande mandatvinster gjordes 
nämligen av de båda ytterlighets-
partierna, de tysk-nationella längst 
till höger (om man bortser från den 
lilla gruppen "tyskfolkliga", som är 
ännu mera. "höger") vilka vunno 25 
mandat från andra närstående bor-
gerliga partier, ooh kommunisterna 
längst till vänster vilka ökade sitt 
antal mandater från 4 till 62. Vin-
sterna har togois från socialdemokra
terna, vilka.inalles förlorade 73 plat
ser. 

Icke desto mindre står detta parti 
sina 100 mandat som den nya 

riksdagens starkaste fraktion. Möj-

'?t är dock, att denna position 
ommer att intagas av de tysk-na-

«®ella, som belagt 96 platser, om 
6 vmna tillslutning av "Landsför-
Un et , nio man starkt, och ifråga 
m politisk färg utpräglat höger. 

^ et antages, att utvecklingen kom-
'r att gå i denna riktning, och att 

vilk Se<^an 'de tysk-nationella, 
a 1 egenskap av riksdagens stör-

^ parti erhåller i uppdrag att bilda 

ôde6"11^Sam^ r^e^s ovissa 

• etta kan emellertid icke ske 

P a r t ' o c k s ^  a v  a n d r a  b o r g e r l i g a  
jjell e^'o Kanske få de tysk-natio-

^ sö^a bundsförvanter, gå 
jlji, ,a åt vänster, med för-

6 Se na^urligtvis att föra en där-
^ anpassad politik. 

^Uat* vaIu%ången har fram-
Pranknke ocli England. Man kan 
IWl.6,11 V^SS 

ä̂nksaimhet både i 

d^6 ^Un<^a ^ör 
sakförhållandet, 

'ats ii S^°rs^a framgångarne inhös-
JUiSr 

avejord.i 

av de båda partier, som äro 

]-,.i
m°^an<Iare till underkas-

tid içj^1 1 6n Det är emeller-
"PPen brytning man fruk-

varne t 6 n^a maktinneha-
De |.an en 'krokbenspolitik". 

listi-o stats- och utrikesmi-
Va i dagarne besökt Lon-

aistr, 
d 

'arne ha 
ion, ^är " 1 dagarne besök 
gaj iBl , secreta överläggnin-
itan ..„i ' ' '"nald i .Ruhrfrågan. 

belSiskt fö-
eilgelska 

f
att det hela gått ut på 

de , . (>rsök att saminan jämka 
och franska oförenliga 

åsikterna i fråga om Ruhrockupatio
nen. För engelsk uppfattning sy
nes stå fast, att ockupationen måste 
upphävas, att en sådan åtgärd är 
själva förutsättningen . för att den 
av skadeståndsexperterna uppgjorda 
planen skall kunna realiseras. 

Det engelska liberala partiet sy
nes befinna sig i en rätt enerveran
de situation. Dess hopp att som 
mellanparti och "tungan på den po
litiska vågen" komma att spela en 
betydande, kanske avgörande roll 
inom parlamentet har grusats. Re
geringen för sin politik utan att på 
förhand rådgöra med det liberala 
partiet eller utbedja sig dess stöd. 
Rösta liberalerna för regeringens 
förslag, är det bra, vilja de genom 
opposition och samgående med hö
gern störta regeringen, så står det 
dem fritt —- arbetarpartiet hoppas 
att efter ett nyval till parlamentet 
komma tillbaka med nya mandat
vinster, tagna från liberalerna. 

Under tiden opponerar högern allt 
kraftigare mot regeringen, vars po
litik den skarpt nagelfar och med 
vars fall före årets utgång den räk
nar. 

En tysk-rysk konflikt har upp
stått. En häktad rysk kommunist 
lyckades genom list rädda sig in i 
det ryska legationshotellet i Berlin 
och fick skydd där. Den tyska po
lisen ingrep och synes ha begagnat 
tillfället till att titta litet närmare 
i den ryska legationens papper. På 
ryskt håll påstår man att de tyska 
myndigheterna överskridit sin befo
genhet. Det antages, att konflik
ten skall biläggas i godo. 

Rykten veta berätta, att sovjetre
geringen för ögonblicket har stora 
både inre och yttre svårigheter att 
kämpa mot. Låt oss hoppas, att det 
verkligen förhåller sig så! 

€n strömkantring i den 

modärna litteraturen? 

JSordiska hvuitiokongressen 

\ Relöingfors 3—5 juni. 

Utöver de upplysningar om före-
dragarinnor, mötesförhandlingar och 
diskussionsfrågor, som tidigare pub
licerats i detta blad, anhålla vi om 
att få meddela några praktiska de

taljer. 
För överresa till och från Finland 

erhålles å ångbåtarna 20 proc. ned
sättning i biljettprisen. Denna ra
batt är gällande till 1 juli. 

För resor inom landet beviljas 50 
proc. rabatt å statsjärnvägarna iför 
alla utländska gäster. 

Journalister kunna ytterligare på
räkna rabatter. 

Särskilda turistresor till landets 
mest sevärda och natursköna trakter 
komma att anordnas. 

Fri passvisering erhålles mot upp
visande av kongresskort, som kunna 
utlösas hos sekreteraren inom varje 
land. För delegerad är kongressav
giften fastställd till 75 finska mark, 
för icke delegerad till 150 finska 

mark. 
Fritt logis i familjer erbjudas del

tagarna i kongressen. Rum a hotell 
anskaffas ävenså. Anmälan göres 
till Kongresskansliet, (adr. Vladi-
mirsg. 12, Helsingfors) som gärna 
meddelar alla önskade upplysningar. 

Kongressens presskommitté. 

— Det vittnar om framsyn, när 
Strindberg vid sekelskiftet skrev: 
"Det nya århundradet synes komma 
med nya sanningar V.i sö
kare söka åter den odödliga själen." 

Tecknen till en sådan strömkaht-
ring var ju emellertid icke många, 
skriver P-ovl v. Sprechelsen i Natio
nal tid ende. Fritänkeriet, dyrkandet 
av övermänniskotypen, Darwinis
men, materialismen, kulturoptimis
men sutto alltjämt i högsätet. Vis
serligen hade i Frankrike Paul Ver
laine gråtit ångerns bittra, tårar över 
sitt av den härskande livsåskådnin
gen vilseledda ungdomsliv, och för
fattare sådana, som Huysmans och 
Coppé hade sökt sig in i kyrkans 
famn. Visserligen hade i Norge Ar
ne Garborg med "Trötta män" gjort-
uppror mot vetenskapens och guds-
förnekelsens tyranni, och i Danmark 
hade Johannes Jörgénsen uppsagt 
Brandesia.ni.smen tro och loven. Och 
vfsserligen hade Strindberg själv 
upplevat sitt "Inferno". Men i alla 
fall tecknen voro så få och så sprid
da, att det ville verklig framsyn till 
för att se att strömmen höll på att 
ändra riktning. 

Men Strindberg såg sant. Då 
världskriget hade krossat den stolta 
materiella och tekniska kulturbygg
naden, då ondskan hade banat sig 
väg genom den tunna hinnan av kul
turfernissa och Döden bankade på 
Dörren till tusende hem, då glömde 
människorna att fråga efter Niet-
sche, Brandes och Darwin och i stäl
let hördes de ångestfyllda frågorna: 
"Hur skola vi kunna segra över det 
onda? — Vad är det efter döden?" 

Under loppet av några få år av
löstes den ljusa kulturoptimismen av 
en djup kulturpessimism. 

I Tyskland skrev Jakob Wasser
mann sin tunga roman "Christian 
Wahnschaffe", en kärlekens bok, 
präglad av en smärtfylld längtan 
efter renare och ljusare livslinjer. I 
Norge skrev Johan Böjer "Den stora 
hungern" och "Världens ansikte" 
och i Frankrike riktade Romain Rol
land genom sitt mäktiga verk "Jean 
Christophe" en appell till ungdomen 
att samla sig till istrid för idealen. 

Men man nöjde sig icke med att 
försöka ersätta materialismen med 
idealism, nej längtan gick ännu dju
pare —- "sökarne sökte åter den 
odödliga själen". 

Den norske författaren Johan 
Fredrik Vinsnes beträder med sin 
märkliga bok "Skala" den heliga 
stigen "synd, syndernas förlåtelse, 
salighet" och förkunnar i "Flykten", 
att andens övervälde över köttet är 
möjligt endast med kristendomens 

I Danmark angriper Helge Rode 
i sin bok "Krig och ande" hela den 
gamla livsåskådningen. , "Det skall 
icke bli brist på hundgalenskap", 
skriver han, "om vi taga bort religio
nen och låta Darwinism, Brandes-
ianism och Nietzscheism intaga dess 

plats Frälsningssoldaten på 
torget, som säger, att kriget kan av
skaffas endast om människorna bliva 
kristna och älska Gud — det är i 
alla fall mer förnuft i hans ord än 
i vad Brandes lär oss." 

T Frankrike frågar Paul Bourget: 
"Vad är menningen med döden", 
och han finner svaret i kristendomen. 

I England skriver nationalekono
men H. G. Wells om "Gud, den 
osynlige konungen", en" bok'i vilken 
visserligen Gud är mycket litet syn
lig, men där författarens religiösa 
längtan tydligt framträder. Och 
den kvicke och elegante lustspelsför
fattaren Bernard Shaw, som alltid 
gjort sig lustig på religionens och 
kyrkans bekostnad, föreslår plöts
ligt, att man skall försöka den av 
Kristus anvisade vägen för att kom
ma ut ur världens iråkade elände. 

I Italien blir Giovanni Papini, en 
av Italiens största författare, kristen. 
Kriget med all dess råhet, moraliska 
fördärv och penninghunger har lärt 
honom, att här hjälper varken poesi 
eller morallära, här kan endast Kri
stus hjälpa. 

I Sverige skriver Sven Lidman sin 
djupt kristna bok "Såsom genom 
eld", och den unge socialisten Ivan 
Oljelund skildrar i :s.in märkliga bok 
"Med stort G" hur en ung 30 års 
man plötsligt i ,siig själv upptäcker 
Människan, människan bakom vanor 
och anseende, titlar och lärdom, och 
han stannar inför frågan: A^ad är 
jag själv? 

Förgäves söker han svaret hos fi
losofien, vetenskapen och buddhis-
men. Han finner det först då han 
stannar inför Kristusgestalten. Han 
giipes av denna gestalt och av Kristi 
kärleksbud och utropar fylld av 
glädje: "Så är jag då böjd in under 
kristendomen. Glädjen rör vid mitt 
hjärta, min själ är ung av en ny 
styrka. Jag hör sång i luften' — 
ibland är det som vingslagen av en 
ny tid." 

I Frankrike är det icke blott män 
sådana som Verlaine och Huysmans 
som, efter ett förspillt ungdomsliv, 
söka vila i kyrkans famn, nej, det 
är isjälva den livskraftiga ungdomen. 
Gudsförnekelsens ande vilar icke 
längre :90m en tyngande självklarhet 
över landet. Det var en tid då Mau
passant sparkade till moralen, Ana
tole'France hånade kristendomen och 
Renan tecknade en karrikatyr av 
Kristus. Men redan Zola uttalade: 
"I trettio år har jag bekämpat kri
stendomen, men jag vet icke, om jag 
handlat rätt. Vem skall åter ge oss 
våra ideal?" Nu håller Frankrike 
på att återfå dessa ideal. Den ny
ligen bortgångne betydande författa
ren Maurice Barrés var religiöst in
tresserad och Paul Claudel har blivit 
en övertygad kristen: "Det är icke 
livets mål att leva, utan att dö, icke 
att timra korset utan att stiga upp 
på det och leende giva vad vi äga. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. J/2 år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
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(Eftertryck förbjudes.) 

]Vy lagstiftning om 
förmynderskap. 
Av Jur. kand. MÄRTA BJÖRNBOM ROMSON. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Sedan med genomförande av den 
nya äktenskapslagstiftningen gifter-
målsbalken numera erhållit en fullt 
modern gestaltning, har turen kom
mit till en genomgripande revision av 
ärvdabalkens ålderdomliga och ofull
ständiga bestämmelser. Ett viktigt 
steg mot fullföljande av denna re
vision innebär det förslag till lag om 
förmynderskap m. m., som är avsett 
att föreläggas innevarande års riks-
dag. 

Det genom den gemensamma äk
tenskapslagstiftningen inledda sam
arbetet på familjerättens område 
mellan de tre nordiska länderna har 
fortsatts även i fråga om förmynder-
skapsrätten, ehuru särskilt för Nor
ges del samarbetet i sistnämnda äm
ne varit mera begränsat. 

Liksom vår nya äktenskapslag-
stiftning karaktäriseras även det nu 
föreliggande förslaget av en beröm
värd strävan att bygga på nationell 
grund, att så vitt möjligt bevara det 
som kan vara. av värde i de rätts
regler, som under tidernas lopp ut
formats av våra förfäder i deras re
lativa avskildhet här uppe i Norden. 

Vid utarbetandet av förslaget till 
lag om förmynderskap har man satt 
som sitt mål att realisera framför allt 
tvänne hos oss sedan länge närda 
önskemål, nämligen dels att söka 
åstadkomma en verkligt ändamålsen
lig förvaltning av omyndigas egen
dom och dels att genomföra en fullt 
effektiv kentroll över förmyndares 
förvaltning. 

I likhet med gällande rätt skiljer 
förslaget mellan två olika grupper 
av omyndigs egendom och dels min
deråriga, d. v. s. alla, som ej uppnått 
tjugoett års ålder, å den andra sidan 
omyndigförklarade, d. v. s. sådana, 
som på grund av vissa orsaker, t. ex. 
sjukdom, efter uppnådd myndighets
ålder av domstol förklarats omyndi
ga. I fråga om den sistnämnda 
gruppen ha i förslaget noga precise
rats de laga skäl, som skola kunna 
åberopas för en persons försättande 
i omyndighetstillstånd. Den hittills 
åt domstolen inrymda befogenheten 
att avgöra förmynderskapsärenden i 
viss mån efter sitt fria beprövande 
har härigenom borttagits. Genom 
att göra de beslutande myndigheter
na fullständigt bundna av i lagen 
på ett uttömmandé sätt angivna för
utsättningar för omyndighetsförkla
ring har man sökt gkapa en verklig 
garanti mot missbruk av ett för den 
enskilde så kännbart ingrepp i den 
personliga friheten, som en omyn
dighetsförklaring givetvis måste in
nebära. 

Förslaget liksom gällande rätt 

Där är glädjen, där är nåden, där är 
den eviga ungdomen. 

Flera av det unga Frankrikes 
främsta författare hava helt anslutit 
sig till kristendomen. 

Såg icke Strindberg sant? Har 
icke Oljelund rätt? Höra vi icke 
vingslagen av en ny tid, då Gud 
måhända åter skall skrivas med stort 
G, en tid i vart fall då gudsförnekel-
sen icke skall vara något självklart, 
en tid då de bästa icke hungra efter 
nya kulturframsteg utan efter en 
förvandling av människohjärtat? 

känner två slag av förmyndare, näm
ligen dels legala förmyndare, isom 
utöva sin befogenhet direkt på grund 
av lagens stadganden, och dels av 
domstol [ärordnade förmyndare. En
ligt nu gällande bestämmelser före
finnes som bekant en företrädesrätt 
även för andra släktingar än föräld
rar till förmynderskap för omyndi
ge skyldemän, bestämmelser, som 
utgöra en kvarleva från äldre tider, 
då ett starkt samhällsintresse var 
förbundet med strävan att bevara 
egendomen åt släkten. Även avlid
na föräldrars i livstiden i viss form 
uttryckta önskan i fråga om valet 
av förmyndare för deras barn grun
dar enligt gällande rätt en företrä
desrätt till förmynderskap för en så
lunda utsedd person. Båda dessa 
sistnämnda kategorier av legala för
myndare ha emellertid utmönstrats 
av det nu föreliggande förslaget, en
ligt vilket såsom legala förmyndare 
bibehållas endast föräldrar: fader, 
moder eller adoptant. För barn i 
äktenskap liksom för adoptivbarn är 
i regel fadern förmyndare, först i 
andra hand tillkommer förmynder-
skapet modern. I fråga om utomäk-
tenskapligt barn är ordningen mellan 
föräldrarna i detta avseende omka
stad. I regel är modern förmyndare 
för sådant barn och endast i undan
tagsfall inträder fadern som förmyn
dare. 

Finnes ej legal förmyndare, skall 
rätten förordna lämplig person till 
förmyndare, därvid hänsyn om möj
ligt bör tagas till släktskap eller av
lidna föräldrars i livstiden uttalade 
vilja i fråga om personvalet. 

Förmyndarens uppgift är att för
valta den omyndiges förmögenhet 
och företräda honom i ekonomiska 
angelägenheter. För föräldrars del 
tillkommet härutöver alla de rättig
heter och förpliktelser, som härflyta 
ur föräldraskapet, främst vårdnaden 
om barnen. Men även en av dom
stol förordnad förmyndare kan kom
ma i ett verkligt vårdnadsförhållan
de till sin myndling, ifråga om min
derårig kan sådan förmyndare i vis
sa fall inträda i föräldrars vårdnads
rätt och -plikt. 

Förmyndare är skyldig att "med 
omsorg och nit vårda myndlingens 
rätt och främja hans bästa". Åsido
sätter han sina förpliktelser härutin-
nan, riskerar han att bliva entledi
gad. Har han uppsåtligen eller av 
vårdslöshet åsamkat sin myndling 
förlust, blir han dessutom skade-
ståndsskyldig härför. 

I ändamålet att skapa garantier 
för en verkligt god och betryggande 
förvaltning av omyndigs medel upp
dragas i förslaget ganska detaljerade 
riktlinjer, som förmyndaren har att 
följa. Uttryckligen inskärpes, att 
den omyndiges egendom är att anse 
såsom anförtrott p-ods o. utgör en sär
skild förmögenhetsmassa som ej får 
sammanblandas med förmyndarens 
egen eller annans förmögenhet eller 
utgöra bas för hans spekulationer i 
eget intresse. 

Som närmaste kontrollmyndighet 
över förmyndaren fungerar enligt 
förslaget s. k. överförmyndare för 
varje stad, resp. tingslag av rätten 
för en tid av fyra år förordnade, i 
praktiska värv väl förfarna män el
ler kvinnor, som uppnått tjugofem 
års ålder. Till överförmyndaren har 
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förmyndaren att avgiva i förslaget 
föreskrivna redovisningshandlingar, 
nämligen dels förteckning över 
omyndig tillhörig eller under för-
mynderskapets bestånd tillfallande 
egendom, dels årsräkning, d. v. s. år
lig redovisning, och dels slnträkning, 
då förmynderskapet upphör. 

Förutom den kontroll, som vinnes 
genom granskning av dessa handlin
gar är förmyndaren underkastad en 
fortlöpande kontroll i så måtto, att 
han är skyldig att inhämta överför
myndarens samtycke till vissa vik
tigare rättshandlingar och förvalt
ningsåtgärder. Dylik skyldighet fö
religger bl. a., då förmyndaren vill 
placera myndlingens tillgångar på 
annat sätt än de av förslaget föror
dade: genom inköp av obligationer, 
utlåning mot inteckningssäkerhet el
ler insättande i bank. Överförmyn
darens samtycke måste även inhäm
tas, då det är fråga om upptagande 
.iV lån, ingående av växelförbindei-
ser eller upplåtande av nyttjande
rätt på viss längre tid, avkomst- el
ler servitutsrätt till den omyndiges 
fasta egendom. En ytterligare ga
ranti för bevarande av omyndiges 
förmögenhet har man i förslaget sökt 
skapa genom bestämmelsen, att 
omyndigs värdehandlingar, så snart 
sammanlagda värdet därav översti
ger femtusen kronor, skola nedsät
tas i öppet förvar hos riksbanken el
ler annan bank och att förmyndare 
endast med tillstånd av överförmyn
dare skall äga rätt att uttaga så
lunda nedsatt värdehandling. I ett 
särskilt lagförslag ha närmare ut
formats särskilda bestämmelser an
gående dylik obligatorisk deposition 
av omyndigs värdehandlingar, allt 
regler, som avse att bereda en till
fredsställande säkerhet för den 
omyndiges medel. 

Dels 'ämte och dels som närma
ste instans över överförmyndaren 
över instans över överförmyndaren 
fungerar underrätten som kontroll
organ över förmyndarens förvalt
ning. Det är domstolens skyldighet 
att tillse, att förmyndare förordnas, 
då behov därav föreligger. Den 
skall vidare utöva tillsyn över de 
förmynderskap, som lyda under den 
och har att för detta ändamål rätt 
att infordra upplysningar från för
myndare, där så kan anses behövligt. 
Liksom enligt gällande rätt är för
myndare enligt förslaget skyldig att 
söka rättens tillstånd till försäljning 
eller inteckning av omyndigs fasta 
egendom eller tomträtt, varvid till
stånd icke får av rätten meddelas, 
"med mindre viktiga skäl därtill 
äro". En mera indirekt kontroll 
över förmyndareförvaltniniyen utömr 
domstolen härjämte genom gransk
ning av de årligen från överförmyn-
darne inkommande uppgifter om de
ras tillsyn över förmyndares för
valtning. Vid eventuella försummel
ser från förmyndarens sida här över
förmyndaren att göra anmälan till 
rätten, söm då kan vid vite föreläg
ga honom att fullgöra sina åliggan
den. Mot beslut av överförmyndare 
föres talan hos underrätten, som 
även i övrigt har att vaka över att 
överförmyndaren fullgör sina skyl
digheter. 

PÄRLOR 
JXJ V ELER 

i modern infattning fördelaktigast 
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Lisa fHiltln-
Pettersson 

75 år. 

En av Göteborgs .mera bemärkta 
invånarinnor, 1'ru Lisa Hultin- Pet
tersson på Lillgården, Böö, fyller d. 
15 maj 75 år. 

I Göteborgs kulturella liv har det 
Hultin-Petterssonska hemmet seda
många år spelat en framträdande 
roll. Isynerhet under den tid det in
rymdes i den gamla idylliska Kloc
karegården vid Södra Yägen, utgjor
de det en kär och välkänd mötesplats 
för såväl den fasta vänkretsen som 
för genomresande författare, konst
närer och andra kulturens arbetare 
och intressenter. Den samlande och 
sammanhållande kraften var och är 
än i dag det trevna hemmets värdin
na. Själv med litterärt påbrå såväl 
på fädernet som mödernet —- fadern 
var den bekante major Karl Magnus 
Hultin, författare till bl. a. En gam
mal knekts minnen och modern ut-
givarinna av några sagosamlingar 
— äger fru Hultin stora litterära in
tressen och en framstående berättar
talang, som någon gång låter höra 
sig i den trängre vän- och bekant
skapskretsen. Men fru H. har även 
en annan och mindre vanlig talang, 
hon är nämligen en synnerligen 
skicklig harpist, och vid särskilt hög
tidliga tillfällen lyfter hon fram och 
spelar på den för Klockare- och 
Lillgårdarnas alla vänner och besö
kare bekanta ståtliga gyllene harpa, 
som enligt en sägen lär ha tillhört 
Marie Antoinette. 

Måhända en trofé från den långa 
vistelsen i Frankrike! Under de för
sta .15 åren av sitt äktenskap var fru 
Hultin nämligen bosatt i Rouen, där 
maken var kassör vid Pellerins fa
briker. Från och med firmans upp
rättande av en svensk filial och ma
kens överflyttande till densamma 
har 1'ru Hultin tillhört Göteborg. 

Det är många angenäma minnen 
som under de många gångna åren 
sedan dess kommit att knytas till det 
högt kultiverade Hultin-Pettersson-
ska hemmet, där en enastående gäst
frihet gått hand i hand med ett min-, 
dre vanligt andligt frisinne. Del 
är en härd, som samlat vänner — 
och behållit 'dem. 

När högtidsdagen nu inom kort in
faller skall även en talrik och tro
fast skara samlas därute i den vack

ra knoppande parken på Böö för at 
skänka Lillgårdens vördade jubilar 
och härskarinna sin varma och upp
riktiga hyllning. 

Eör människan är ledighet utan 
andlig verksamhet ett slags död el
ler att vara levande begraven. 

Seneca. 

* 

Förolämpningen kvarlämnar en 
viss tagg, som förståndiga och he
derliga män ha svårast att fördraga. 

Cicero. 

• 

Till det man äger räknar jag icke 
hustru och barn emedan det snarare 
är av dem man äges. 

Schopenhauer. 

* 

Vik ej för olyckan utan möt henne 
tappert. 

V ergilius. 

U-di TU Aa vizcÅuz 

I NETTEN. 
O ljuva luft au nattens friska sualka 

Som smyger in igenom snåla fönstret, 

Vårföre stänga vi dig nånsin ute? 

En gata ligger tom och mörk, en lampa blinkar 

Bakom en röd gardin som icke fläktar, 

Men stel och styv i nattens tystnad hänger, 

På austånd sual/ar sjön, en vidsträckt yta 

Med blott en enda strand, den andra drunknad 

/ fjärran uatten, blånande till ett med himlen. 

Fram genom gränderna och mörka gårdar 

En flod au underbar och Ijuulig friskhet strömmar. 

Från skogens famn, från fältens öppna vidder, 

Från stränderna och uattnen har den burits 

På vindens starka vingar, utan kost för någon 

För intet flyter den till varje mänsklig boning, 

Försöker bjuda sig igenom minsta springa, 

Frikostig utan hejd och kungligt ädelmodig. 

Men gatan uilar tyst och tom. Ej slås ett fönster, 

En dörr på gavel vid för kungagästen. 

Han viskar över taken, smeker vägg och ruta, 

Nynnar i en springa, som sommarsolen bräckte, 

Och drager suckande långt bort från hemmens 

stängda gravar. 

ELLEN BERNER. 

SMERTINGSKOR 
& 
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Göteborgs Morgonpos\ 
Goteborgs största morgontidning. 

"" 

"Göteboras-

bilder." 
Från Oscar Isacsons förlag, Göte

borg, har Sigurd Dahllöf i dagarna 
utgivit en liten förnämt utstyrd vo
lym stämningsbilder på vers och 
prosa med göteborgsmotiv och teck
ningar av artisten Albert Eldh. 

Boken är inspirerad av varm hem
känsla och kärlek till staden, vars 
måleriska skönhet och många skif
tande stämningsvärden författaren 
sökt att fånga i en serie poetiska 
snapshots. Genren står ju i en klass 
för sig och upp till den stora poesin 
kan den väl näppeligen lyftas. Men 
om man ser den inom ramen för vad 
den är och vill vara: en poets intryck 
under vandringarna i den stad han 
älskar, finner man sig väl till rätta 
med de små studiebilder och idyller 
han med sin känsliga penna fram
trollar. 

"Se över Majorna och Masthuggs
berg 

står rymden blå, men av en allvars-
färg 

din blick, min stad, dock djupnar 
innerst inne " 

heter det i inledningsdikten till detta 
knippe hymner, ägnade idoghetens, 
allvarets, men även skönhetens och 
hemstämningens stad. Med öppet 
och betaget sinne vandrar författa
ren förbi dess kanaler och monument, 
genom alléer, parker och gator; han 
vandrar i sol och vår. i dimma och 
höst, och innan vandringen är full
bordad har han samlat in mycket av 
det mest typiska för Göteborg i sin 
poetiska portfölj. Brunnsparken, 
Slottsskogen, de förnämsta gatorna, 
Hisingen, Långedrag, hamnen, Grön
sakstorget och allt .som bildar fasta 
hållpunkter i vår föreställningsvärld 
om den vackra västkustmetropolen. 

En målande vinterbild från inlop
pet är följande: 

"Se, över älven rörs ett fackelspel, 
i dunst och dis jag ser lanternor 

glimma. 
T djupet ormar strimma invid 

strimma 
av guld och blod och släckes plötsligt 

ut. 
Jag hör ur dunklet som ett dämpat 

tjut 
från någon ångare, men ljudet kväver 
decemberdimman; oavlåtligt väver 
hon blygrå duk och breder väven ut." 

En rätt lustig och för alla göte
borgare lättförståelig karaktäristik 
gives av Viktoriagatan som 

"börjar anspråkslös vid Trädgårds
hallen" 

för att sedan en bit utvidga sig till 
en bred och skön gata. Men: 

"Skallen dänger hon i knallen". 

Bland samlingens mest samman
fattande dikter är denna stämnings
bild uppifrån »Skansen Kronan: 

"Högt över husen Skansen Kronan 
höjer 

sig jättetungt i nattens svarta flor. 
Däröver välves stjärnlöst himmels

kor. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

Nagra 
droppar 

EAU DE COLOGNE 
i tvättvattnet 

gör morgontoiletten upp
friskande och behaglig. 
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och ingen vind sig väg Wand m°ln 

röjer. 
och 

Då ser jag ifrån skansens mul 

vall . ei 
djupt under mig likt klarnad ^ 

blänka: ^ ^ 

en nattlig rymd, som stjarno 

stänka' vinter-
hur sällsamt gnistrande ocfl 

kall. 

Men vad mig tycks ett stjsr» 
firmament, ^ 

varöver inga sorgsna sky jiar 

det är min stad soi rf» U 
tänt. p 

Solen bleker! och t 
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SE SKYLTFÖNSTREN ! 

Mener-Magasinet 
KUNGSGATAN 34 

boh om fredsrörelsen. 

Till alla av fredsrörelsen intresse-

ra(je rekommendera vi varmt den 
just nu i bokhandeln utkomna bro
schyren "Data och fakta rörande 

fredsrörelsen'' av Anna T. Nilsson. 

På ett femtiotal sidor lämnas här en 
utomordentligt klar och överskådlig 
redogörelse för fredsrörelsen, såväl 
den allmänna som den speciellt sven
ska, dess uppkomst, -arbetsmetoder, 
utveckling, märkesdagar, litteratur 
och mål. Intressant och instruktiv 
för varje fredsvän är broschyren 
ovärderlig för dem vilka bland sin 
omgivning vilja propagera för freds
idén och i detta sitt arbete behöva 
åta och fakta att stödja sig på. 

Häftet, -vilket åsatts det billiga 
priset av endast 95 öre, säljes till 
förmån för Internationella Kvinno
förbundets för Fred och Frihet sven
ska avdelning, Kvinnornas Freds-
för&und. 

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

Den som lever länge upplever myc
ket ont. 

(Spa nsk t• ordspråh. ) 

Ingen kan länge bära en påtagen 
mask. Allt tillgjort återfaller snart 
i sitt naturliga tillstånd. 

Senecä. 
% 

kna dagen vill man leva för att 
äga det man den andra dagen vill dö 
ftr att undslippa. 

Shakespeare. 

IPå beder oel) 

tro. 
Av TORA RAMM. 

Han reste sent en vinterafton med 
kontinentalen. 

Tigande, arm i arm, vandrade de 
lram och tillbaka på perrongen 
Stora ulliga snöflingor dalade tungt 
och tätt genom luften. Varje gång 
de vände sökte deras ögon samfällt 
klockans visare, som obevekligt flyt
tade sig framåt, och händerna för
enades i ett tyst, fast intensivt grepp. 

Omkring dem rusade människor 
lram och tillbaka. Brådskan antog 
f tt allt hastigare tempo. Kupégrin
darna smälldes igen, en efter en. Allt 
närmare ljöd järnvägstjänsteman
nens distinkta: 

— Tag plats! 

En sista kyss — en sista blick, 
en lång tårad blick av kärlek och 
smärta — och han gled bort ur hen
nes åsyn — försvann — for ut i 
världen. 

Det kom ånyo en vinterdag. Snön 
lyste blåtonad i' det skarpa solske
net. Himlens höjd syntes oändlig. 

Julia vandrade ensam gatorna 
lram. Hon såg att himlen var hög 
och dagen strålande, men hennes tan
kar voro långt borta. 

På två långa månader hade hon 
icke hört ett ord från Louis Eken. 
I dag hade hon väntat med brinnan
de otålighet tills posten kommit, och 
sedan hade hon måst gå ut. Hon 
kunde inte vara stilla med sina stor
miga tankar. Åtminstone denna dag, 
årsdagen av deras förlovning, hade 
hon väntat att han skulle minnas 
henne. 

Men allting var tyst såsom på de 
okända vägarna efter de döda, Hon 
fortfor att gå tills hon kom utan
för staden, på gamla kära,, välkända 
stigar som de fordom gått gemen
samt. Här i skogsdungen hade han 
plockat den första vårblomman till 
henne. Och hon mindes hans ord 
när han fäst den på henne: 

— Se, hade han sagt, den ser ut 
som en stjärna; och stjärnan har blå 
färg, det betyder tro. 

Så hade de gått vidare, tysta, upp
rörda båda. Och plötsligt, utan att 
de visste varför, hade de stannat och 
undrande sett varandra in i ögonen. 

—- Älskade, hade han sagt, jag 
älskar dig. 

Där vid vildrosbusken, där några 
frusna nypon ännu sutto kvar och 
lyste som små facklor i vinterdagern, 
hade deras läppar mötts för första 
gången i en lång bävande kyss. Där 
hade hon givit sitt löfte för livet 
och mottagit en annans. 

Vad vore alla heliga känslor, all 
hjärtats vishet, om detta skulle vara 

Utförsäljning-

till halva priser. 
Se skyltfönstren. 

Knut Heurlins Hemslöjd, Korsgatan s. 

ftt misstag? tänkte hon, medan hon 
gick vägen fram. Vad vore mitt liv 
värt, om min enda stora kärlek ock
så endast vore av det stoft, som kan 
förvissna och gömmas under jorden. 

Och såsom en ankargrund för sina 
böljande tankar erinrade hon hans 
ord före avskedet: 

Pa heder och tro, Julia, ger 
jag dig mitt löfte och tar ditt, innan 
jag reser ut. Vi tillhöra varandra 

glöm aldrig det, vad som än må 
hända. Om jag tystnar för någon 
tid så misstro mig icke, min kärlek 
äi för alltid din. Måste vi förlora 
v arandra kan det endast ske genom 
döden. 

Och därpå: 

Älskar du mig? Är du viss 
på din kärlek? 

Han hade hållit fast hennes huvud 
och djupt och forskande sett henne 
in i ögonen. Och då hon jublande 
svarat, hade han tryckt henne till 
sitt bröst och sagt: 

— Nu har du min lycka i dina 
händer. Göm den väl, ty en dag 
kommer jag tillbaka och begär att 
få den åter. • 

Och hon hade gömt. Men varför, 
varför, om han aldrig .|kulle komma 
och återfordra skatten? 

* 

Återigen hade en tid förflutit. Det 
var vår, och havet svallade fritt kring 
det fartyg, som skulle föra Julia 
över till den främmande världsdelen. 

Hon bar sorg, ty fadern hade dött, 
och hon var ensam i världen. 

Ensam ! 

Sedan hon placerat sitt lilla arv 
och lyft vad hon behövde för den 
långa resan hade hon lämnat foster
jorden. 

Genom tvivel och tro hade hon 
nått fram till detta beslut. Hans 
brev, som ånyo börjat anlända, fyll
de hennes hjärta med oro. Hon läste 
mellan raderna om modlöshet och 
tillbakaprässad ångest. På hennes 
bön att han skulle återvända hem, 
hade han aldrig svarat. Hon tydde 
det så att det var hans stolthet som 
förbjudit honom att återvända, in
nan han fyllt de krav, han ställt på 
sig själv. — Kanske led han nöd? •—• 
Kanske höll han på gtt duka under 
av prövningar, motgångar och en
samhet i det främmande landet? 

På fjortonde dagen efter sin av
resa befann hon sig äntligen i den. 
stad, han bebodde. Darrande av sin
nesrörelse hade hon stigit av tåget. 
Luften tycktes henne med ens fylld 
av hans närhet. Överallt i det bedö
vande vimlet inbillade hon sig att 

Hildur Sandegrens 
Modeaffär 

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

S k 0 l g a t a n  6 ,  
nära Södra Allégatan 

O B S . !  N y a  a d r e s s e n !  

MERKURTYÅLEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

han fanns — i folkströmmarna som 
tågade förbi, i den oändliga, oavbrut
na filen av framrusande ekipage. 

Hon kände sig som en myra på 
bottnen av en dal. Jättestadens di
mensioner, larm och massverkan full
ständigt förkrossade henne. Först 
på andra dagens eftermiddag, sedan 
hon vilat ut och skaffat sig säkra 
uppgifter, begav hon sig till den del 
av staden, där svenskarna bodde. 
Med ledning av en guide letade hon 
sig fram till B. Street, dit hon adres
serat sina senaste brev. Det var en 
bred aveny, kantad av cottages, små 
prydliga tvåvaningshus, framför vil
ka utbredde sig grönskande gräspla
ner med blomsterrabatter. 

Hjärtat klappade hårt i hennes 
bröst, när hon vandrade den soliga 
chaussén framåt. En häftig sinnes
rörelse betog henne gång på gång 
andedräkten. Endast en kort stund 
och hon skulle återse honom — nå
gra minuter ännu och de skulle vila 
i varandras armar! 

Det svindlade till i hennes huvud, 
när hon plötsligt stod framför hans 
husnummer. 

Här var det alltså! Snabbt gled 
hennes blick över den mjuka, ljuvt 
sammetsgröna gräsmattan med de 
prunkande rabatterna, över det tysta, 
soliga huset, verandan med soltält 
och hängmatta, den slutna dörren 
utan namnplåt. 

Nej, nöd led han inte — gudske
lov! 

Överväldigad dröjde hon några 
ögonblick, innan hon lyfte handen 
till klockan och gav signal. 

En ung negress öppnade. Med 
klok, misstrogen blick vilade hennes 
glänsande svarta ögon på den blon
da sorgklädda främlingen. 

— Ingenjör Louis Eken, bor han 
här? mumlade denna lågt på osäker 
engelska. 

Vid Louis Ekens namn flög en 
glimt av förståelse över den vaksam
ma blicken och med ett trumpet: 
"Oh, yes!" steg negressen ur dörr
ramen och gjorde en . min åt Julia 
att träda in. Efter att ha anvisat 
henne platsen i en korgstol, försvann 
hon med några obegripliga ord ge
nom en svängdörr och lämnade Julia 
ensam. 

Hon stod i en ljus blomsterprydd 
hall, från vars ena hörn en mattbe-
lagd trappa ledde upp till våningen 
över. Genom de öppna skjutdörrar
na såg hon in i en vacker sal, i vars 
mitt stod ett till måltid prydligt du
kat bord. 

Över sitt huvud från våningen 
däruppe hörde hon steg och röster. 

I§ 

A.-B. 

etfiules (JJßoöon 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Snart slogs en dörr upp — och en 
ilning från huvud till fot genombä-
vade henne. Det var hans stämma! 
Kort därpå hördes en kvinnlig stäm
ma falla in, rösterna närmade sig och 
under livligt ordbyte kommo de båda 
ner för trappan, halvspringande och 
upprymda. 

Julia hade vänt sig mot trappan. 
När han fick syn på henne tog han 
häftigt ett steg tillbaka och blev 
dödsblek. Även den unga kvinnan 
hejdade sig förvånad och såg und
rande på främlingen. 

Denna stod orörlig. I en blixt 
stod hela sanningen klar för henne: 
Louis Eken var gift och detta var 
hans hem! 

Hon svindlade —.vacklade som in
för ett slag. Men i nästa ögonblick 
hade hon återvunnit fattningen. Med 
ett småleende, vari hon inlade hela 
sin själsstyrka, vände hon sig emot 
den Vackre, bleke gentlemannen och 
sade lugnt: 

— Unsäkta mig, jag ser att jag 
tagit miste. Jag sökte en landsman, 
som jag trodde bodde här, men det 
måtte ha skett någon förväxling. Vill 
ni vara god och förklara för er fru 
vad jag säger! 

Då förstod även han. Den djupa 

dödsblekheten vek för en brännande 
rodnad. Han vände sig mot den skö
na unga kvinnan vid sin sida och 
sade med en svävande stämma, som 
han förgäves sökte göra fast: 

— Den unga damen säger att hon 
söker en landsman, men sannolikt 
fått uppgiven fel adress. Hon kom
mer från Sverige och ville framföra 
hälsningar till honom. 

— Oh, madame — med nyfikenhet 
och intresse sökte de guldbruna ögo
nen Julias blick — från Sverige! 

Det var ju hennes makes land. Det 
fjärran, (sköna lilla landet, varom 
hon hört så mycket berättas. Landet 
som hon älskade, emedan hon älska
de honom. Med äganderättens trygg
het fattade hon smeksamt sin makes 
arm, lutade lätt sitt fina, .mörka hu
vud mot hans skuldra och upprepade 
drömmande: 

— Öh, från Sverige, madame! 
Julias kinder hade blivit vita som 

snö. 
Här stod hon, en förnekad främ

ling i sin älskades hem! Ingen bjöd 
henne sitta, ingen öppnade jublande 
sin famn! 

Han tycktes äntligen ha vaknat 
och gjorde en rörelse. 

— Vill du ej åtminstone stanna 

SUNLIGHT 

GÖR METALLYTOR SPEGELBLANKA. 
Det är väl bekant, huru fort metaller bli rostiga och 

förlora sin glans, då de icke poleras på några dagar. 

Alla metallbeslag, såsom namnskyltar, brevlådor och 
övriga metaller i hela huset måste ofta poleras för att 
hållas i gott skick. 

V1M rengör och polerar stål, järn, messing och koppar. 
Det avlägsnar rost, smuts, fläckar och giver en vacker glans 
åt alla dessa metallsorter. 

Använd alltid VIM på en fuktig lapp. 
Sunlight Såptval Aktiebolag, Göx >org. 

(Eftertryck förbjudes). 

Ulitb. 
R O M  H N  

Aukti öriserad översättning av 
M<>r<jareta Heijkel. 

T 
till 'J°anna gick mycket dristiga-
tul,attack. 

det är San^' ^rö^en Vivian, att 

hon^ med dem, frå-

Alla dp -, 
Ett f- \ re amerna höllo andan. 

fri&en T°ra1 uttryck gled över 
M 

mans ansikte. 

Mar di>rt? UpprePade hon med 

5tt det var h Stamma- J,ag trodde, 
fl^ast a.v fr som användes 

^ ̂ 1.< ^or' Son"i stå bakom en 
Lady t)'1 ''' ^and °ch spetsar. 

tillkastade Joanna 
\a filol.0ch f'irebrående blick. Den 

ai1 var icke hennes dotter, 

men tydligen hade hon endast an
vänt samma uttryck som Maude och 
Millicent Bamber begagnat, när de 
diskuterat de nya hyresgästerna i 
Old Court. 

Fru Cooke skyndade brådskande 

till sin dotters hjälp. 
— Jag tycker, att det är en gan

ska lämplig beteckning ifråga om 
folk, som inte uppför sig som van

liga människor. 
De äldre damernas blickar sökte 

genast fäste hos fru Cooke. Alla ha
de de en känsla av att deras värdinna 
i detta ögonblick uppträdde som de

ras talesman. 

Men fröken Vivian drack lugnt sitt 

te. 

— Uppföra de sig inte som van
liga människor, upprepade hon i en 
ton, som undanbad sig svar. I vart 
fall uppföra de sig på alldeles som
ma :sätt, som jag själv skulle göra, 
om jag hyrt en villa pa en f rämman
de plats och önskade leva i lugn och 
ro. — Vändande sig till pastorn till-

tade hon: 

— Hur går det med insamlingen, 

pastor Dartrey? 

—• Utmärkt, svarade han belåtet. 
Fru Arnes gav mig hundra kronor. 

Fröken Vivian smålog mot honom. 

— Det var mycket älskvärt av 
henne, fortsatte pastorn. Ehuru hon 
inte sade det rent ut, antydde hon 
dock, att i en trakt som denna har 
man antagligen större behov av en 
köpglad publik än av medverkande, 
och därför, mina damer, kunna vi i 
de båda. främlingarne vänta två nya 
kunder vid basaren i stället för två 
nya försäljerskor i stånden, och det 
är ju det vi behöver, inte sant? 

Unge Mallory hade åhört samtalet 
utan att göra något nytt inlägg ut
över de ord han yttrat till pastorn. 
Han lyssnade emellertid till vad som 
sades utan att dock med en min för
råda sitt intresse, ty han visste, att 
varje ord, varje blick som skvallra
de om något sådant skulle observeras 
av spejande öron och ögon. 

Och han föredrog att icke skänka 
dessa pratsjiuka damer sitt förtroen
de med hänsyn till fröken Ames och 
det intryck hon gjort på honom. 

I själva verket kände han mycket 
litet till henne. På sin dagliga rid

tur förbi Old Court brukade han 
alltid se en skymt av den unga flic
kan, där hon gick och promenerade 
i trädgården, och så var det ju yt
terligare den där egendomliga sce
nen utanför postkontoret. Vad han 
sett av henne hade emellertid väckt 
hans intresse. Lilith Ames tillhör
de den i England icke ovanliga ty
pen: en ung kvinna med ädel res
ning'och ett barnsligt ansikte. Hon 
var mycket ljus med blont hår och 
oskyldiga blå ögon, en något fran^-
trädande, men välformad haka och 
en fint skuren näsa. Det som gjort 
det djupaste intryck på honom var 
emellertid icke hennes skönhet utan 
det obeskrivliga svårmod, som vilade 
över hennes anlete. Men icke blott 
hennes ansikte — hela hennes vä
sende präglades av en nästan tra
gisk melankoli. Hon rörde sig lång
samt som en människa vilken tynges 
av en fysisk börda, och de mörka 
ringarne under hennes ögon kunde 
tagas som ett tecken både på en inre 
konflikt och på kroppslig svaghet. 

När Mallory sett henne där inne 
i Old Courts park, hade hon alltid 
varit klädd i en enkel vit klädning. 

Hon bar vanligen parasoll men där
emot icke hatt. 

Ehuru ;den unge läkaren varit 
försiktig nog att icke förråda dessa 
observationer för fru Cookes gäster, 
plågades han i lika hög grad som de 
andra av nyfikenhet med hänsyn till 
den vackra unga flickan med det in
tressanta utseendet. Det var gott 
och väl, att. fröken Vivian kunde 
försäkra, att det icke fanns något 
mystiskt hos hennes hyresgäster men 
detta ändrade emellertid icke fak
tum, nämligen att det var något med 
de båda damerna, som deras grannar 
icke kunde komma underfund med. 

Doktor Mallory vandrade småviss-
lande hemåt med sin tennisracket, 
och då han passerade den gamla 
byggnaden lät han blicken överfåra 
dess massa. 

Old Court var en ful tegelstens
byggnad och skulle ha varit ännu 
fulare, om icke den täta murgrönan 
täckt murarne i söder och öster och 
givit en visserligen fuktig och ohäl
sosam men dock målerisk prägel åt 
byggnaden. 

Denna låg i en stor, vanvårdad 

park tämligen nära vägen, men rätt 
långt från parkens sydmur. 

Denna mur var så hög, att en fot
gängare på vägen endast kunde se 
villans översta fönsterrad, ehuru 
man från bottenvåningen hade en 
vidsträckt utsikt över trakten och 
vattnet vid den fjärran stranden. Det 
fanns en dörr i muren i närheten av 
byggnaden, men huvudentrén utgjor
des av en port i parkmuren åt väster. 

Då doktor Mallory blickade upp 
mot. byggnaden, såg han i ett av de 
översta fönstren fröken Ames och 
ännu en kvinnogestalt. Åter greps 
han av det rörande uttrycket i den 
unga flickans ansikte. — Han tog 
ut stegen mot hemmet, en långsträckt 
förtjusande villa, omgiven av en 
trädgård, som inrymde också ett 
stall. 

Han bytte om sin flanellrock mot 
en gammal hemmakavaj och gick, se
dan han ätit middag, ut i trädgården 
för att röka en cigarr. Kort däref
ter kom fru Payne, hans gamla hus
hållerska utspringande för att söka 
honom. Han hade hört att man 
ringt på entrédörren och var förbe
redd på ett sjukbud. 
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Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(Inj. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heiii 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1h2—1/2 3, övriga 
tider efter avtal. 

Tandl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Äkta Porsllnsfyllnlngar. 

Viktoriag. 8. Tel. 8958. Vard. utom lörd. 1—2. 

förmyndaren att avgiva i förslaget 
föreskrivna redovisningshandlingar, 
nämligen dels förteckning över 
omyndig tillhörig eller under för-
mynderskapets bestånd tillfallande 
egendom, dels årsräkning, d. v. s. år
lig redovisning, och dels slnträkning, 
då förmynderskapet upphör. 

Förutom den kontroll, som vinnes 
genom granskning av dessa handlin
gar är förmyndaren underkastad en 
fortlöpande kontroll i så måtto, att 
han är skyldig att inhämta överför
myndarens samtycke till vissa vik
tigare rättshandlingar och förvalt
ningsåtgärder. Dylik skyldighet fö
religger bl. a., då förmyndaren vill 
placera myndlingens tillgångar på 
annat sätt än de av förslaget föror
dade: genom inköp av obligationer, 
utlåning mot inteckningssäkerhet el
ler insättande i bank. Överförmyn
darens samtycke måste även inhäm
tas, då det är fråga om upptagande 
.iV lån, ingående av växelförbindei-
ser eller upplåtande av nyttjande
rätt på viss längre tid, avkomst- el
ler servitutsrätt till den omyndiges 
fasta egendom. En ytterligare ga
ranti för bevarande av omyndiges 
förmögenhet har man i förslaget sökt 
skapa genom bestämmelsen, att 
omyndigs värdehandlingar, så snart 
sammanlagda värdet därav översti
ger femtusen kronor, skola nedsät
tas i öppet förvar hos riksbanken el
ler annan bank och att förmyndare 
endast med tillstånd av överförmyn
dare skall äga rätt att uttaga så
lunda nedsatt värdehandling. I ett 
särskilt lagförslag ha närmare ut
formats särskilda bestämmelser an
gående dylik obligatorisk deposition 
av omyndigs värdehandlingar, allt 
regler, som avse att bereda en till
fredsställande säkerhet för den 
omyndiges medel. 

Dels 'ämte och dels som närma
ste instans över överförmyndaren 
över instans över överförmyndaren 
fungerar underrätten som kontroll
organ över förmyndarens förvalt
ning. Det är domstolens skyldighet 
att tillse, att förmyndare förordnas, 
då behov därav föreligger. Den 
skall vidare utöva tillsyn över de 
förmynderskap, som lyda under den 
och har att för detta ändamål rätt 
att infordra upplysningar från för
myndare, där så kan anses behövligt. 
Liksom enligt gällande rätt är för
myndare enligt förslaget skyldig att 
söka rättens tillstånd till försäljning 
eller inteckning av omyndigs fasta 
egendom eller tomträtt, varvid till
stånd icke får av rätten meddelas, 
"med mindre viktiga skäl därtill 
äro". En mera indirekt kontroll 
över förmyndareförvaltniniyen utömr 
domstolen härjämte genom gransk
ning av de årligen från överförmyn-
darne inkommande uppgifter om de
ras tillsyn över förmyndares för
valtning. Vid eventuella försummel
ser från förmyndarens sida här över
förmyndaren att göra anmälan till 
rätten, söm då kan vid vite föreläg
ga honom att fullgöra sina åliggan
den. Mot beslut av överförmyndare 
föres talan hos underrätten, som 
även i övrigt har att vaka över att 
överförmyndaren fullgör sina skyl
digheter. 

PÄRLOR 
JXJ V ELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

0C.7bidsrsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Hemmets  t idn ing  
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 

Lisa fHiltln-
Pettersson 

75 år. 

En av Göteborgs .mera bemärkta 
invånarinnor, 1'ru Lisa Hultin- Pet
tersson på Lillgården, Böö, fyller d. 
15 maj 75 år. 

I Göteborgs kulturella liv har det 
Hultin-Petterssonska hemmet seda
många år spelat en framträdande 
roll. Isynerhet under den tid det in
rymdes i den gamla idylliska Kloc
karegården vid Södra Yägen, utgjor
de det en kär och välkänd mötesplats 
för såväl den fasta vänkretsen som 
för genomresande författare, konst
närer och andra kulturens arbetare 
och intressenter. Den samlande och 
sammanhållande kraften var och är 
än i dag det trevna hemmets värdin
na. Själv med litterärt påbrå såväl 
på fädernet som mödernet —- fadern 
var den bekante major Karl Magnus 
Hultin, författare till bl. a. En gam
mal knekts minnen och modern ut-
givarinna av några sagosamlingar 
— äger fru Hultin stora litterära in
tressen och en framstående berättar
talang, som någon gång låter höra 
sig i den trängre vän- och bekant
skapskretsen. Men fru H. har även 
en annan och mindre vanlig talang, 
hon är nämligen en synnerligen 
skicklig harpist, och vid särskilt hög
tidliga tillfällen lyfter hon fram och 
spelar på den för Klockare- och 
Lillgårdarnas alla vänner och besö
kare bekanta ståtliga gyllene harpa, 
som enligt en sägen lär ha tillhört 
Marie Antoinette. 

Måhända en trofé från den långa 
vistelsen i Frankrike! Under de för
sta .15 åren av sitt äktenskap var fru 
Hultin nämligen bosatt i Rouen, där 
maken var kassör vid Pellerins fa
briker. Från och med firmans upp
rättande av en svensk filial och ma
kens överflyttande till densamma 
har 1'ru Hultin tillhört Göteborg. 

Det är många angenäma minnen 
som under de många gångna åren 
sedan dess kommit att knytas till det 
högt kultiverade Hultin-Pettersson-
ska hemmet, där en enastående gäst
frihet gått hand i hand med ett min-, 
dre vanligt andligt frisinne. Del 
är en härd, som samlat vänner — 
och behållit 'dem. 

När högtidsdagen nu inom kort in
faller skall även en talrik och tro
fast skara samlas därute i den vack

ra knoppande parken på Böö för at 
skänka Lillgårdens vördade jubilar 
och härskarinna sin varma och upp
riktiga hyllning. 

Eör människan är ledighet utan 
andlig verksamhet ett slags död el
ler att vara levande begraven. 

Seneca. 

* 

Förolämpningen kvarlämnar en 
viss tagg, som förståndiga och he
derliga män ha svårast att fördraga. 

Cicero. 

• 

Till det man äger räknar jag icke 
hustru och barn emedan det snarare 
är av dem man äges. 

Schopenhauer. 

* 

Vik ej för olyckan utan möt henne 
tappert. 

V ergilius. 

U-di TU Aa vizcÅuz 

I NETTEN. 
O ljuva luft au nattens friska sualka 

Som smyger in igenom snåla fönstret, 

Vårföre stänga vi dig nånsin ute? 

En gata ligger tom och mörk, en lampa blinkar 

Bakom en röd gardin som icke fläktar, 

Men stel och styv i nattens tystnad hänger, 

På austånd sual/ar sjön, en vidsträckt yta 

Med blott en enda strand, den andra drunknad 

/ fjärran uatten, blånande till ett med himlen. 

Fram genom gränderna och mörka gårdar 

En flod au underbar och Ijuulig friskhet strömmar. 

Från skogens famn, från fältens öppna vidder, 

Från stränderna och uattnen har den burits 

På vindens starka vingar, utan kost för någon 

För intet flyter den till varje mänsklig boning, 

Försöker bjuda sig igenom minsta springa, 

Frikostig utan hejd och kungligt ädelmodig. 

Men gatan uilar tyst och tom. Ej slås ett fönster, 

En dörr på gavel vid för kungagästen. 

Han viskar över taken, smeker vägg och ruta, 

Nynnar i en springa, som sommarsolen bräckte, 

Och drager suckande långt bort från hemmens 

stängda gravar. 

ELLEN BERNER. 

SMERTINGSKOR 
& 

P U M P S  

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET, Viskafors. 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 
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Söker Ni 
n å g o n  

köl"' l<yta t(. 
ty», »s J" 

Göteborgs  Morgon» '  
Morgo„e„sför»än!hln„onfo°S' 

tjanare, våning, p]ats e]]^ 

a n n a t ,  s å  a n n o n s e r a  *  

Göteborgs Morgonpos\ 
Goteborgs största morgontidning. 

"" 

"Göteboras-

bilder." 
Från Oscar Isacsons förlag, Göte

borg, har Sigurd Dahllöf i dagarna 
utgivit en liten förnämt utstyrd vo
lym stämningsbilder på vers och 
prosa med göteborgsmotiv och teck
ningar av artisten Albert Eldh. 

Boken är inspirerad av varm hem
känsla och kärlek till staden, vars 
måleriska skönhet och många skif
tande stämningsvärden författaren 
sökt att fånga i en serie poetiska 
snapshots. Genren står ju i en klass 
för sig och upp till den stora poesin 
kan den väl näppeligen lyftas. Men 
om man ser den inom ramen för vad 
den är och vill vara: en poets intryck 
under vandringarna i den stad han 
älskar, finner man sig väl till rätta 
med de små studiebilder och idyller 
han med sin känsliga penna fram
trollar. 

"Se över Majorna och Masthuggs
berg 

står rymden blå, men av en allvars-
färg 

din blick, min stad, dock djupnar 
innerst inne " 

heter det i inledningsdikten till detta 
knippe hymner, ägnade idoghetens, 
allvarets, men även skönhetens och 
hemstämningens stad. Med öppet 
och betaget sinne vandrar författa
ren förbi dess kanaler och monument, 
genom alléer, parker och gator; han 
vandrar i sol och vår. i dimma och 
höst, och innan vandringen är full
bordad har han samlat in mycket av 
det mest typiska för Göteborg i sin 
poetiska portfölj. Brunnsparken, 
Slottsskogen, de förnämsta gatorna, 
Hisingen, Långedrag, hamnen, Grön
sakstorget och allt .som bildar fasta 
hållpunkter i vår föreställningsvärld 
om den vackra västkustmetropolen. 

En målande vinterbild från inlop
pet är följande: 

"Se, över älven rörs ett fackelspel, 
i dunst och dis jag ser lanternor 

glimma. 
T djupet ormar strimma invid 

strimma 
av guld och blod och släckes plötsligt 

ut. 
Jag hör ur dunklet som ett dämpat 

tjut 
från någon ångare, men ljudet kväver 
decemberdimman; oavlåtligt väver 
hon blygrå duk och breder väven ut." 

En rätt lustig och för alla göte
borgare lättförståelig karaktäristik 
gives av Viktoriagatan som 

"börjar anspråkslös vid Trädgårds
hallen" 

för att sedan en bit utvidga sig till 
en bred och skön gata. Men: 

"Skallen dänger hon i knallen". 

Bland samlingens mest samman
fattande dikter är denna stämnings
bild uppifrån »Skansen Kronan: 

"Högt över husen Skansen Kronan 
höjer 

sig jättetungt i nattens svarta flor. 
Däröver välves stjärnlöst himmels

kor. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

Nagra 
droppar 

EAU DE COLOGNE 
i tvättvattnet 

gör morgontoiletten upp
friskande och behaglig. 

WURP & BOLL, AKTIEBOLAG 
Kungl. Hovleverantör. 

G r ö t e b o r g .  

Dam= 

V a n t a r  

I för Våren 

' • N y h e t e r  n u  i n k o m n a . •  

! Vävda med knappe 
: » » » och krage 2 ® \ 

; » » spännknäppe och • 

j krage l75| 
. Vävda med spännknäppe och • 
• 1 250' i krage ; 
• .. D 90: 

. Trådkvalité med knappe j 

: » » » °ch : 
• . 175-
- krage . 
• Trådkvalité med spännknäppe -
. 2 W • 

och krage 
• Trådkvalité nätvävnad med _ 
• , .. 185; 
• knappe 

Svarta, vita och coul. 

i stort urval modeller. 

•JK. Jönsson & C0'; 
" specialaffär för Tricotvaror, 

50 K u n g s g a t a n  50 ; 

Filialer: ; 

• Linnégatan 10 - Övra Husarg . 

Carl Johansgatan >3- J 

iiaiiaiiaiianBiiaii 

och ingen vind sig väg Wand m°ln 

röjer. 
och 

Då ser jag ifrån skansens mul 

vall . ei 
djupt under mig likt klarnad ^ 

blänka: ^ ^ 

en nattlig rymd, som stjarno 

stänka' vinter-
hur sällsamt gnistrande ocfl 

kall. 

Men vad mig tycks ett stjsr» 
firmament, ^ 

varöver inga sorgsna sky jiar 

det är min stad soi rf» U 
tänt. p 

Solen bleker! och t 

III 

* Prover sändas — 

K O N S T F L  

men våra ljus 
tyger, Möbeltyger °. 
i åratal dess inverkan 

j "NTi on***1 

Presisera godhetsfullt vac o j. 
/-j. /> t® 

I T E TV, Avenyn, 

Gardi«er 

Offen t l inö jen .  

i jlla Teatern. 
„rd« «* "t" 'J' ' '• 

övliga dagar kl. 8: 

priffe. 
H 1,30 sista Mâtiné: 

Söndag KJ-
KA ÖSTERMANS HUSKORS. 

„rÖDEK* 

ßlusar  
Ett mindre parti 
Yoileblusar, litet 
„yffonerade, bort-
6ä|jas till ett en

hetspris 9 

7 5  

SE SKYLTFÖNSTREN ! 

Mener-Magasinet 
KUNGSGATAN 34 

boh om fredsrörelsen. 

Till alla av fredsrörelsen intresse-

ra(je rekommendera vi varmt den 
just nu i bokhandeln utkomna bro
schyren "Data och fakta rörande 

fredsrörelsen'' av Anna T. Nilsson. 

På ett femtiotal sidor lämnas här en 
utomordentligt klar och överskådlig 
redogörelse för fredsrörelsen, såväl 
den allmänna som den speciellt sven
ska, dess uppkomst, -arbetsmetoder, 
utveckling, märkesdagar, litteratur 
och mål. Intressant och instruktiv 
för varje fredsvän är broschyren 
ovärderlig för dem vilka bland sin 
omgivning vilja propagera för freds
idén och i detta sitt arbete behöva 
åta och fakta att stödja sig på. 

Häftet, -vilket åsatts det billiga 
priset av endast 95 öre, säljes till 
förmån för Internationella Kvinno
förbundets för Fred och Frihet sven
ska avdelning, Kvinnornas Freds-
för&und. 

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

Den som lever länge upplever myc
ket ont. 

(Spa nsk t• ordspråh. ) 

Ingen kan länge bära en påtagen 
mask. Allt tillgjort återfaller snart 
i sitt naturliga tillstånd. 

Senecä. 
% 

kna dagen vill man leva för att 
äga det man den andra dagen vill dö 
ftr att undslippa. 

Shakespeare. 

IPå beder oel) 

tro. 
Av TORA RAMM. 

Han reste sent en vinterafton med 
kontinentalen. 

Tigande, arm i arm, vandrade de 
lram och tillbaka på perrongen 
Stora ulliga snöflingor dalade tungt 
och tätt genom luften. Varje gång 
de vände sökte deras ögon samfällt 
klockans visare, som obevekligt flyt
tade sig framåt, och händerna för
enades i ett tyst, fast intensivt grepp. 

Omkring dem rusade människor 
lram och tillbaka. Brådskan antog 
f tt allt hastigare tempo. Kupégrin
darna smälldes igen, en efter en. Allt 
närmare ljöd järnvägstjänsteman
nens distinkta: 

— Tag plats! 

En sista kyss — en sista blick, 
en lång tårad blick av kärlek och 
smärta — och han gled bort ur hen
nes åsyn — försvann — for ut i 
världen. 

Det kom ånyo en vinterdag. Snön 
lyste blåtonad i' det skarpa solske
net. Himlens höjd syntes oändlig. 

Julia vandrade ensam gatorna 
lram. Hon såg att himlen var hög 
och dagen strålande, men hennes tan
kar voro långt borta. 

På två långa månader hade hon 
icke hört ett ord från Louis Eken. 
I dag hade hon väntat med brinnan
de otålighet tills posten kommit, och 
sedan hade hon måst gå ut. Hon 
kunde inte vara stilla med sina stor
miga tankar. Åtminstone denna dag, 
årsdagen av deras förlovning, hade 
hon väntat att han skulle minnas 
henne. 

Men allting var tyst såsom på de 
okända vägarna efter de döda, Hon 
fortfor att gå tills hon kom utan
för staden, på gamla kära,, välkända 
stigar som de fordom gått gemen
samt. Här i skogsdungen hade han 
plockat den första vårblomman till 
henne. Och hon mindes hans ord 
när han fäst den på henne: 

— Se, hade han sagt, den ser ut 
som en stjärna; och stjärnan har blå 
färg, det betyder tro. 

Så hade de gått vidare, tysta, upp
rörda båda. Och plötsligt, utan att 
de visste varför, hade de stannat och 
undrande sett varandra in i ögonen. 

—- Älskade, hade han sagt, jag 
älskar dig. 

Där vid vildrosbusken, där några 
frusna nypon ännu sutto kvar och 
lyste som små facklor i vinterdagern, 
hade deras läppar mötts för första 
gången i en lång bävande kyss. Där 
hade hon givit sitt löfte för livet 
och mottagit en annans. 

Vad vore alla heliga känslor, all 
hjärtats vishet, om detta skulle vara 

Utförsäljning-

till halva priser. 
Se skyltfönstren. 

Knut Heurlins Hemslöjd, Korsgatan s. 

ftt misstag? tänkte hon, medan hon 
gick vägen fram. Vad vore mitt liv 
värt, om min enda stora kärlek ock
så endast vore av det stoft, som kan 
förvissna och gömmas under jorden. 

Och såsom en ankargrund för sina 
böljande tankar erinrade hon hans 
ord före avskedet: 

Pa heder och tro, Julia, ger 
jag dig mitt löfte och tar ditt, innan 
jag reser ut. Vi tillhöra varandra 

glöm aldrig det, vad som än må 
hända. Om jag tystnar för någon 
tid så misstro mig icke, min kärlek 
äi för alltid din. Måste vi förlora 
v arandra kan det endast ske genom 
döden. 

Och därpå: 

Älskar du mig? Är du viss 
på din kärlek? 

Han hade hållit fast hennes huvud 
och djupt och forskande sett henne 
in i ögonen. Och då hon jublande 
svarat, hade han tryckt henne till 
sitt bröst och sagt: 

— Nu har du min lycka i dina 
händer. Göm den väl, ty en dag 
kommer jag tillbaka och begär att 
få den åter. • 

Och hon hade gömt. Men varför, 
varför, om han aldrig .|kulle komma 
och återfordra skatten? 

* 

Återigen hade en tid förflutit. Det 
var vår, och havet svallade fritt kring 
det fartyg, som skulle föra Julia 
över till den främmande världsdelen. 

Hon bar sorg, ty fadern hade dött, 
och hon var ensam i världen. 

Ensam ! 

Sedan hon placerat sitt lilla arv 
och lyft vad hon behövde för den 
långa resan hade hon lämnat foster
jorden. 

Genom tvivel och tro hade hon 
nått fram till detta beslut. Hans 
brev, som ånyo börjat anlända, fyll
de hennes hjärta med oro. Hon läste 
mellan raderna om modlöshet och 
tillbakaprässad ångest. På hennes 
bön att han skulle återvända hem, 
hade han aldrig svarat. Hon tydde 
det så att det var hans stolthet som 
förbjudit honom att återvända, in
nan han fyllt de krav, han ställt på 
sig själv. — Kanske led han nöd? •—• 
Kanske höll han på gtt duka under 
av prövningar, motgångar och en
samhet i det främmande landet? 

På fjortonde dagen efter sin av
resa befann hon sig äntligen i den. 
stad, han bebodde. Darrande av sin
nesrörelse hade hon stigit av tåget. 
Luften tycktes henne med ens fylld 
av hans närhet. Överallt i det bedö
vande vimlet inbillade hon sig att 

Hildur Sandegrens 
Modeaffär 

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

S k 0 l g a t a n  6 ,  
nära Södra Allégatan 

O B S . !  N y a  a d r e s s e n !  

MERKURTYÅLEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

han fanns — i folkströmmarna som 
tågade förbi, i den oändliga, oavbrut
na filen av framrusande ekipage. 

Hon kände sig som en myra på 
bottnen av en dal. Jättestadens di
mensioner, larm och massverkan full
ständigt förkrossade henne. Först 
på andra dagens eftermiddag, sedan 
hon vilat ut och skaffat sig säkra 
uppgifter, begav hon sig till den del 
av staden, där svenskarna bodde. 
Med ledning av en guide letade hon 
sig fram till B. Street, dit hon adres
serat sina senaste brev. Det var en 
bred aveny, kantad av cottages, små 
prydliga tvåvaningshus, framför vil
ka utbredde sig grönskande gräspla
ner med blomsterrabatter. 

Hjärtat klappade hårt i hennes 
bröst, när hon vandrade den soliga 
chaussén framåt. En häftig sinnes
rörelse betog henne gång på gång 
andedräkten. Endast en kort stund 
och hon skulle återse honom — nå
gra minuter ännu och de skulle vila 
i varandras armar! 

Det svindlade till i hennes huvud, 
när hon plötsligt stod framför hans 
husnummer. 

Här var det alltså! Snabbt gled 
hennes blick över den mjuka, ljuvt 
sammetsgröna gräsmattan med de 
prunkande rabatterna, över det tysta, 
soliga huset, verandan med soltält 
och hängmatta, den slutna dörren 
utan namnplåt. 

Nej, nöd led han inte — gudske
lov! 

Överväldigad dröjde hon några 
ögonblick, innan hon lyfte handen 
till klockan och gav signal. 

En ung negress öppnade. Med 
klok, misstrogen blick vilade hennes 
glänsande svarta ögon på den blon
da sorgklädda främlingen. 

— Ingenjör Louis Eken, bor han 
här? mumlade denna lågt på osäker 
engelska. 

Vid Louis Ekens namn flög en 
glimt av förståelse över den vaksam
ma blicken och med ett trumpet: 
"Oh, yes!" steg negressen ur dörr
ramen och gjorde en . min åt Julia 
att träda in. Efter att ha anvisat 
henne platsen i en korgstol, försvann 
hon med några obegripliga ord ge
nom en svängdörr och lämnade Julia 
ensam. 

Hon stod i en ljus blomsterprydd 
hall, från vars ena hörn en mattbe-
lagd trappa ledde upp till våningen 
över. Genom de öppna skjutdörrar
na såg hon in i en vacker sal, i vars 
mitt stod ett till måltid prydligt du
kat bord. 

Över sitt huvud från våningen 
däruppe hörde hon steg och röster. 

I§ 

A.-B. 

etfiules (JJßoöon 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

Snart slogs en dörr upp — och en 
ilning från huvud till fot genombä-
vade henne. Det var hans stämma! 
Kort därpå hördes en kvinnlig stäm
ma falla in, rösterna närmade sig och 
under livligt ordbyte kommo de båda 
ner för trappan, halvspringande och 
upprymda. 

Julia hade vänt sig mot trappan. 
När han fick syn på henne tog han 
häftigt ett steg tillbaka och blev 
dödsblek. Även den unga kvinnan 
hejdade sig förvånad och såg und
rande på främlingen. 

Denna stod orörlig. I en blixt 
stod hela sanningen klar för henne: 
Louis Eken var gift och detta var 
hans hem! 

Hon svindlade —.vacklade som in
för ett slag. Men i nästa ögonblick 
hade hon återvunnit fattningen. Med 
ett småleende, vari hon inlade hela 
sin själsstyrka, vände hon sig emot 
den Vackre, bleke gentlemannen och 
sade lugnt: 

— Unsäkta mig, jag ser att jag 
tagit miste. Jag sökte en landsman, 
som jag trodde bodde här, men det 
måtte ha skett någon förväxling. Vill 
ni vara god och förklara för er fru 
vad jag säger! 

Då förstod även han. Den djupa 

dödsblekheten vek för en brännande 
rodnad. Han vände sig mot den skö
na unga kvinnan vid sin sida och 
sade med en svävande stämma, som 
han förgäves sökte göra fast: 

— Den unga damen säger att hon 
söker en landsman, men sannolikt 
fått uppgiven fel adress. Hon kom
mer från Sverige och ville framföra 
hälsningar till honom. 

— Oh, madame — med nyfikenhet 
och intresse sökte de guldbruna ögo
nen Julias blick — från Sverige! 

Det var ju hennes makes land. Det 
fjärran, (sköna lilla landet, varom 
hon hört så mycket berättas. Landet 
som hon älskade, emedan hon älska
de honom. Med äganderättens trygg
het fattade hon smeksamt sin makes 
arm, lutade lätt sitt fina, .mörka hu
vud mot hans skuldra och upprepade 
drömmande: 

— Öh, från Sverige, madame! 
Julias kinder hade blivit vita som 

snö. 
Här stod hon, en förnekad främ

ling i sin älskades hem! Ingen bjöd 
henne sitta, ingen öppnade jublande 
sin famn! 

Han tycktes äntligen ha vaknat 
och gjorde en rörelse. 

— Vill du ej åtminstone stanna 

SUNLIGHT 

GÖR METALLYTOR SPEGELBLANKA. 
Det är väl bekant, huru fort metaller bli rostiga och 

förlora sin glans, då de icke poleras på några dagar. 

Alla metallbeslag, såsom namnskyltar, brevlådor och 
övriga metaller i hela huset måste ofta poleras för att 
hållas i gott skick. 

V1M rengör och polerar stål, järn, messing och koppar. 
Det avlägsnar rost, smuts, fläckar och giver en vacker glans 
åt alla dessa metallsorter. 

Använd alltid VIM på en fuktig lapp. 
Sunlight Såptval Aktiebolag, Göx >org. 

(Eftertryck förbjudes). 

Ulitb. 
R O M  H N  

Aukti öriserad översättning av 
M<>r<jareta Heijkel. 

T 
till 'J°anna gick mycket dristiga-
tul,attack. 

det är San^' ^rö^en Vivian, att 

hon^ med dem, frå-

Alla dp -, 
Ett f- \ re amerna höllo andan. 

fri&en T°ra1 uttryck gled över 
M 

mans ansikte. 

Mar di>rt? UpprePade hon med 

5tt det var h Stamma- J,ag trodde, 
fl^ast a.v fr som användes 

^ ̂ 1.< ^or' Son"i stå bakom en 
Lady t)'1 ''' ^and °ch spetsar. 

tillkastade Joanna 
\a filol.0ch f'irebrående blick. Den 

ai1 var icke hennes dotter, 

men tydligen hade hon endast an
vänt samma uttryck som Maude och 
Millicent Bamber begagnat, när de 
diskuterat de nya hyresgästerna i 
Old Court. 

Fru Cooke skyndade brådskande 

till sin dotters hjälp. 
— Jag tycker, att det är en gan

ska lämplig beteckning ifråga om 
folk, som inte uppför sig som van

liga människor. 
De äldre damernas blickar sökte 

genast fäste hos fru Cooke. Alla ha
de de en känsla av att deras värdinna 
i detta ögonblick uppträdde som de

ras talesman. 

Men fröken Vivian drack lugnt sitt 

te. 

— Uppföra de sig inte som van
liga människor, upprepade hon i en 
ton, som undanbad sig svar. I vart 
fall uppföra de sig på alldeles som
ma :sätt, som jag själv skulle göra, 
om jag hyrt en villa pa en f rämman
de plats och önskade leva i lugn och 
ro. — Vändande sig till pastorn till-

tade hon: 

— Hur går det med insamlingen, 

pastor Dartrey? 

—• Utmärkt, svarade han belåtet. 
Fru Arnes gav mig hundra kronor. 

Fröken Vivian smålog mot honom. 

— Det var mycket älskvärt av 
henne, fortsatte pastorn. Ehuru hon 
inte sade det rent ut, antydde hon 
dock, att i en trakt som denna har 
man antagligen större behov av en 
köpglad publik än av medverkande, 
och därför, mina damer, kunna vi i 
de båda. främlingarne vänta två nya 
kunder vid basaren i stället för två 
nya försäljerskor i stånden, och det 
är ju det vi behöver, inte sant? 

Unge Mallory hade åhört samtalet 
utan att göra något nytt inlägg ut
över de ord han yttrat till pastorn. 
Han lyssnade emellertid till vad som 
sades utan att dock med en min för
råda sitt intresse, ty han visste, att 
varje ord, varje blick som skvallra
de om något sådant skulle observeras 
av spejande öron och ögon. 

Och han föredrog att icke skänka 
dessa pratsjiuka damer sitt förtroen
de med hänsyn till fröken Ames och 
det intryck hon gjort på honom. 

I själva verket kände han mycket 
litet till henne. På sin dagliga rid

tur förbi Old Court brukade han 
alltid se en skymt av den unga flic
kan, där hon gick och promenerade 
i trädgården, och så var det ju yt
terligare den där egendomliga sce
nen utanför postkontoret. Vad han 
sett av henne hade emellertid väckt 
hans intresse. Lilith Ames tillhör
de den i England icke ovanliga ty
pen: en ung kvinna med ädel res
ning'och ett barnsligt ansikte. Hon 
var mycket ljus med blont hår och 
oskyldiga blå ögon, en något fran^-
trädande, men välformad haka och 
en fint skuren näsa. Det som gjort 
det djupaste intryck på honom var 
emellertid icke hennes skönhet utan 
det obeskrivliga svårmod, som vilade 
över hennes anlete. Men icke blott 
hennes ansikte — hela hennes vä
sende präglades av en nästan tra
gisk melankoli. Hon rörde sig lång
samt som en människa vilken tynges 
av en fysisk börda, och de mörka 
ringarne under hennes ögon kunde 
tagas som ett tecken både på en inre 
konflikt och på kroppslig svaghet. 

När Mallory sett henne där inne 
i Old Courts park, hade hon alltid 
varit klädd i en enkel vit klädning. 

Hon bar vanligen parasoll men där
emot icke hatt. 

Ehuru ;den unge läkaren varit 
försiktig nog att icke förråda dessa 
observationer för fru Cookes gäster, 
plågades han i lika hög grad som de 
andra av nyfikenhet med hänsyn till 
den vackra unga flickan med det in
tressanta utseendet. Det var gott 
och väl, att. fröken Vivian kunde 
försäkra, att det icke fanns något 
mystiskt hos hennes hyresgäster men 
detta ändrade emellertid icke fak
tum, nämligen att det var något med 
de båda damerna, som deras grannar 
icke kunde komma underfund med. 

Doktor Mallory vandrade småviss-
lande hemåt med sin tennisracket, 
och då han passerade den gamla 
byggnaden lät han blicken överfåra 
dess massa. 

Old Court var en ful tegelstens
byggnad och skulle ha varit ännu 
fulare, om icke den täta murgrönan 
täckt murarne i söder och öster och 
givit en visserligen fuktig och ohäl
sosam men dock målerisk prägel åt 
byggnaden. 

Denna låg i en stor, vanvårdad 

park tämligen nära vägen, men rätt 
långt från parkens sydmur. 

Denna mur var så hög, att en fot
gängare på vägen endast kunde se 
villans översta fönsterrad, ehuru 
man från bottenvåningen hade en 
vidsträckt utsikt över trakten och 
vattnet vid den fjärran stranden. Det 
fanns en dörr i muren i närheten av 
byggnaden, men huvudentrén utgjor
des av en port i parkmuren åt väster. 

Då doktor Mallory blickade upp 
mot. byggnaden, såg han i ett av de 
översta fönstren fröken Ames och 
ännu en kvinnogestalt. Åter greps 
han av det rörande uttrycket i den 
unga flickans ansikte. — Han tog 
ut stegen mot hemmet, en långsträckt 
förtjusande villa, omgiven av en 
trädgård, som inrymde också ett 
stall. 

Han bytte om sin flanellrock mot 
en gammal hemmakavaj och gick, se
dan han ätit middag, ut i trädgården 
för att röka en cigarr. Kort däref
ter kom fru Payne, hans gamla hus
hållerska utspringande för att söka 
honom. Han hade hört att man 
ringt på entrédörren och var förbe
redd på ett sjukbud. 



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

A.-Bol. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. Telefon 5107. 

DAMUNDERKLÄDER 
BAR N KLÄDNIN GAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Bordlöpare, Ritade 

Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 

BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Sy atelier. 

och äta med oss? frågade han väd
jande på sitt hemlands språk. 

Hon tycktes ej höra hans ord. 
Småleende räckte hon den unga kvin
nan handen. 

— Förlåt, madame, och farväl! 
Han vågade icke röra sig, icke 

följa henne. Denna unga kvinna, 
som småleende, men dödsblek lämna
de hans hem gjorde honom rädd. Han 
såg henne gå utgenom dörren, ned
för trappän, genom trädgården, ut 
på gatan. En sorgklädd ung blon
din från Norden. 

Den unga kvinnan vid hans sida, 
som också med blicken följt den en
samma gestalten ute på gatan, slöt 
sig fastare intill honom och sade 
medlidsamt: 

—• Stackars hon, din landsmanin-
na, som har gått vilse här! 

Han svarade inte. Men han kän
de det i detta ögonblick som om den 
ensamma, tomhänta främlingen där
ute på gatan varit mindre beklagans
värd än han, som stod härinne med 
lyckan mellan sina armar. 

mata 
VARUfl w 

Gift eller ogift? 
Hur många tvistefrågor finns det 

icke i världen? Tvistefrågor, som 
om man ginge dem in på livet ofta 
»kulle visa sig vara omotiverade och 
utan verkligt underlag. 

Ett sådant tvisteämne syne« vara 
den i England aktuella frågan om 
.skolföreståndarinnornas gifta eller 
ogifta tillstånd. 

— Låt oss få gifta skolförestån
darinnor, begär en man. Nutidens 
odrägliga flicktyp' är resultatet av 
spinsterns (den ogifta kvinnans) un
dervisning. De unga flickornas brist 
på kvinnlighet, deras hänsynslöshet 
och allmänna flabbighet — vad be
ror det på annat än att moderligheten 
saknats i undervisningen? 

"Låt spinstern-lärarinnan", utta
lar sig en anonym skolflicka med den 
för en sådan medborgarinna utmär
kande kantiga, surmulna överlägsen
heten, "sitta vid kakelugnen med sin 
katt och sin stickstrumpa i stället för 
att ägna sig åt undertryckandet av 
friborna unga andars glansfulla 
egenart." 

Men även den gifta föreståndarin 
nan har sina vedersakare. 

Man säger bl. a. så här: "En gift 
föreståndarinna här att se till man, 
barn, hem och skola. Är det möj
ligt att på detta sätt tjäna fyra her
rar? Och veil??? 

En annan frågar: "Var står det 
skrivet, att alla gifta kvinnor ha ett 
moderligt sinnelag? Om detta är 
fallet, hur skall man då t. ex. för
klara den gängse uppfattningen av 
"styvmodern"? 

EKSTRjOMS „ JJIÔTMJOL 
Ö/lEßflO KEM.-TEKN. FAD fil K. 
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Det bästa vitsord vi kunna ge en 
människa är att hon genom sin per
sonlighet höjt vår tanke om männi
skan. 

Onda tankar som inträtt i 
som nyfikna främlingar kvarstanna 
där som fördärvande tyranner om de 
icke omsorgsfullt undflys och genast 
avlägsnas. 

W. Collins. 

Fördomarna förvandla själva sol
ljuset till ett egyptiskt mörker. 

C. H. Spnrgeon. 

S e p r i s e t 
• 00 Kr. 

Unligt vidstående modell, med 
sufflett, heltäckta sidor, gum

mihjul, kan omställas från ligg
till sittvagn, hopfällbar, i brunt, 
blått och beige. 

Sedan många år största sortering och billigaste 
priser på platsen. 

A.-B. CARL JOHNSSON 
3 KUNGSTORGET 3. 

7̂va 
• • 

vännen 

VIKING skokräm är den 

av dina vänner, vilken hål

ler dina skor skinande pro

pra och bevarar lädret. 

Qfh 
som hjälper dig med vården 

av dina skor, är glansborsten 

VIKING. En burk Viking

kräm och en Viking glans-

borste år, hemma som borta, 

det bästa för dig och dina skor 

VIKING 

Livets 
bagateller. 

Den amerikanska kvinnotidningen 
"The Woman Citizen" ägnar i sitt 
senaste nummer efter många spalter 
allvarliga artiklar en decimeter av 
sitt utrymme åt frågan om polka-
håret. 

— Förr i världen, säges det,-var 
detta slags hår ett utmärkande drag 
hos den emanciperade kvinnan, vil
ken definitivt kastat den kvinnliga 
behagsjukan över bord. I dag är 
"con amore"-ägarinnan till polkahå-

ret representanten för just den be
hagsjuka kvinnan, hon som går om
kring med emaljerad ansiktshud, 
målade ögonbryn och rödfärgade läp
par. Därjämte bär hon en hatt som 
en hjälm, under vilken hon kikar 
fram med endast ett öga och hennes 
kjol är så snäv, att. hon knappast 
kan äntra upp på fotsteget till en 
spårvagn. Bland sin behagsjukas at
tiralj har hon upptagit alla de för
förelsemedel våra, oldmödrar kände 
till. Hon är det sistkonma skottet 
på den gamla kvinnliga rankväxten, 
och man ser henne sida vid sida med 
det tjugonde seklets fria, självstän
digt tänkande, allvarligt sinnade 
kvinna. 

Det är ju klart besked, men vad 
man inte förstår är, att "Woman Ci
tizen" anser denna emaljerade, må
lade, hjälm-hövdade, snävkjolade, 
enögda unga dam förförisk. 

Även den norska tidskriften "Fol-
kehelsen" attackerar den ungdomens 
behagsjuka, som manifesterar sig i 
det allmänna bruket ay puder. Det 
rasar, försäkrar tidningen, en full
ständig puderepidemi inom den nor
ska kvinnovärlden. Medan de unga 
nöja sig med en måttlig puderbelägg-
ning av "naturfärg" se de äldre ut 
"som mjölad fisk i ansiktet". 

I sanning en högst egendomlig be
hagsjuka! 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERT'Z Extrait Vegetal 
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl. 
Hovleverantör ziwerVz JEftr. i Göteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 10 98. -

Nu inkommet 
stor sortering av 

(Reklamkappa) 
i nya, trevliga 

modeller 
till populära priser: 

År 2 3 4 5 6 

Kr. 8 9 10 11 12 
År 7 8 9 10 

K, 13 14 15 IG 
År 11 12 13 

Kr. 17 18 19 
Till landsorten mot postförskott 
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NORDISKA 
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STOCKHOLM 

1 2 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

och dyrkfria förva-Uthyr brand-
ringsfack. 

edlar köp och försäljning av 

GÖTEBORG 
8 A V D E L N I N G S K O N T O R  MaLmö 

Emottager mot fa 

ÖPP;n dePOsi.fon) Ï 
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Avkastn, 

nenten. ""dep,. 
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aktier och obligationer. 

nenten. aepo. 
Emottager till förvaring . 
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ISd». K»„,olut
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Rädda blåstpporna! 

Hemställes till Redaktionen av Kv. 
T., om Ni ej godhetsfullt skulle vilja 
slå ett slag i Eder tidning till skydd 
för blåsippan? 

Just nu i dagarna tillhandahålles 
den som bäst å torgen oeh utbjudes 
den till salu i hemmen genom mång-
lerskor, naturligtvis med rotstock. 
Vad följden därav blir, är ieke svårt 
att förstå. Resultatet har ju för öv
rigt redan visat sig. Under min barn
dom kunde man ännu alldeles utan
för hemstadens hank och stör njuta 
av "blåsippeblomningen", d. v. s. en 
hel matta i skogen fullsätt av de 
vackra blommorna- och därigenom 
verkande alldeles blå. Nu får man 
vara glad om man i städernas ome
delbara omgivning kan upptäcka nå
gra enstaka exemplar av blåsippan. 
Här i Göteborg torde den vara all
deles utrotad. 

Uppreses icke en allmän storm av 
ovilja mot blåsippsskövlingen, så 
ligger det i öpepn dag, att den kom
mer småningom att försvinna icke 
blott från städernas omgivningar, 
utan även annorstädes. 

Det ligger i kvinnornas makt att 
rädda blåsippan ! 

Naturvän. 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg.17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Goda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 
Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 
Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 
Tel. 4570 till båda butikerna. 
Alla varor av bästa beskaffenhet. 
Butikerna närmast ing. från Bazargatan. 

A. MAGNUSSON 

Hr la Njölh/LÄW 
Distribution på glasflaskor. 

.Etts . ",L"Luuucwoe tios 
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M 

BREVLÅDA. 
Fm B- F- Vi tacka. Men • 

skulle onekligen tacka ännu va J 
re, om ni ville animera de tre nS 
läsarinnorna att bli ,m( 

Huvudsaken är visserligen att 
en tidning läses, men prenumera 
ti onsavgifterna spela också en mv, 
ket viktig roll. 

Felicia. "De blyga barnen» ^ 
presenteras för läsekretsen. Vår 
landsmaninnehälsning! 

Sif G., Elna R~g, A. V. Dikt-
experten var vid ett mörkt humör 
och svaret blev därefter. Prosam. 
delningen är mera tillmötesgående. 
Den begär bara reson. 

Leonie. Idealet för en artikel är 
två spalter. Idealet är svårt att nå, 
oeh därför får man icke sällan nöja 
sig med tre spalter. Men sju - nej. 
absolut omöjligt. 

I. K. Handtryckning och häls
ning ! 

Intresserad. .Jo, det kommer en 
hel rad med fortsättningsartiklai. 
Den närmaste heter "Pythagoras 
regel". 

. S/orr/ri urval, moderna varor. 

Sädstapriser 

pa glasflaskor. 
Tel. 40781, 45699 

Fru Payne kom alldeles inpå ho
nom och sade med en röst, som dar
rade av nyfikenhet: 

— Det är det nya herrskapet i 
Old Court, doktorn. En av jung
frurna är här. Damen är mycket 
sjuk, säger hon. 

— Vilken av dem? frågade dok
torn brådskande. 

—- Den unga! 
En sekund senare stod doktor 

Mallory i väntrummet, där en hög
växt ung flicka väntade på honom. 

Hon gick honom brådskande till 
mötes. 

— Åh, sir, utbrast hon nervöst, 
jag vet inte om jag gjort rätt i att 
gå hit, men fröken Ames såg verk
ligen så dålig ut i kväll, att jag inte 
vågade låta bli att tillkalla en lä
kare. Hon ser ut, som om hon inte 
skulle leva natten över. 

Doktorn försökte lugna henne. 
— Under sådana förhållanden 

handlade ni naturligtvis rätt, när ni 
ville hämta mig. Önskade icke hen
nes mor det också? 

Flickan skakade på huvudet. 
— Jag har inte vågat säga det till 

fru Ames, svarade hon. Den gamla 

damen är så klen, och det är inte 
rådligt att oroa henne. Vi försöker 
alltid undvika det. 

— Hon vet alltså inte om, att hen
nes dotter är sjuk? 

— Jo sir, men jag tror inte hon 
förstår hur sjuk fröken Lilith är. 

— Jag skall komma om fem mi
nuter, förklarade doktorn. 

—• Tack, sir. Om ni vill gå in 
genom dörren i sydmuren, så skall 
jag vänta där för att visa vägen in 
i huset. Fru Ames behöver då inte 
få veta att ni varit där förrän i mor
gon. 

Flickan skyndade tillbaka hem, 
och doktor Mallory gick in i sitt rum 
för att kasta på sig en annan rock. 
Innan de fem minuterna gått till än
da, var han på väg till Old Court. 

Saken intresserade honom. 
Den rödhåriga husjungfrun vän

tade på överenskommet ställe vid 
dörren i muren och förde honom till 
en bred gavel trappa, som ledde upp 
till byggnaden. 

En gammal betjänt med ful upp
syn väntade i förhallen, som var 
mörk, stor och kall. 

— Det är bäst att ni går upp bak

vägen, Simmonds, sade han till jung
frun, om ni vill, att fru Ames inte 
skall höra er. 

Simmonds vände sig med några 
ursäktande och förklarande ord till 
läkaren och förde honom genom en 
stor öde sal till motsatta ändan av 
liuset, där en annan trappa ledde upp 
till övra våningen. 

Det slog doktorn då han gick den
na långa mörka väg, att det var just 
ett sådant hus, där man måste bli 
sjuk. Simmonds vek av åt höger och 
stannade framför en dörr. 

—- Låt mig gå in först, och tala 
om, att doktorn kommer, bad hon. 

— Ja, gör det! svarade doktor 
Mallory. 

Flickan gick in i rummet och han 
hörde hennes röst, då hon talade med 
den sjuka, men uppfattade däremot 
icke om denna svarade något. 

Ögonblicket därefter kom Sim
monds ut och sade, då hon släppte 
in honom: 

—• Jag tror knappast, att hon upp
fattade vad jag sade. Var så god 
och stig in. 

Det var ett stort mörkt rum dok
tor Mallory kom in i. Sängen, en 

vidlyftig gammaldags sparlakansäng 
med tunga draperier stod åt höger 
ett stycke från dörren. Det fanns 
varken gas eller elektriskt ljus i rum
met, vilket endast svagt upplystes av 
skenet från ett par stearinljus, som 
stodo på toalettbordet strax invid 
dörren. 

Läkaren gick fram till sängen. Då 
den sjuka hörde hans steg, vände hon 
ansiktet mot honom och ett utrop av 
förskräckelse banade sig väg över 
hennes läppar. 

Jungfrun sprang fram till henne 
för att förklara det hela, men utan 
att akta på någon av dem satte sig 
den unga flickan upp i sängen och 
såg på doktor Mallory med en blick, 
som sände iskalla ilningar utefter 
ryggen på honom. Med hes röst vi
skade hon. 

— Vem är ni? Och vad har ni 
att berätta mig? 

II. 

Tjänstflickan som stod vid sän
gens 'fotända jämrade sig högt av 
ångest. 

Men doktor Mallory gjorde sig ha
stigt till herre över situationen — 
han gick fram till sängen och sade 
med ett lugnande leende och en röst 
som var både vänlig och myndig: 

—• Var inte rädd! Jag har ingen
ting att berätta er — jag är endast 
läkare. 

(Forts.). 
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INNEHÅLL. 

Utnndskrönika i sammandrag. 
Tidens bråddöd. Dess orsaker? Av 

Marie Louise Ingeman. 
Vår barnavårdslagstiftning. Ay L. 

Månsson. 
Attacken mot privatläroverken. 
Är kontorsbanan dålig? Ett uttalande 

(rån kvinaohåll. 

Menedsmålet. 
Vår! 
Jenny Linds-monumentet. 
Den gamla lampskärmen. Av Ella 

Luise Kissenberth, 
Lev levande! Av A. S. S. 
Insändarnas spalt: Skolbestraffningen 

i Lundby skola |n en gång. 

Blyga barn. 
Lilith. Roman av Florence "Warden. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Allmänt väntades att utgången av 
<k fvska;' riksdagsvalen skulle kom
ma att återverka på de strax däref
ter följande valen till franska depu
teradekammaren. Då den tyska hö-
geisegern kunde komma att kasta 
överända den av sakkunnigekommit
tén utarbetade planen till fredsupp
görelse i skadeståndsfrågan borde 
•len, så resonerade man. ge vind i 
seglen åt de franska högerpartierna, 
på vilkas beslutsamma vilja att ge
nomdriva Frankrikes önskningar i 
såväl skadestånds- som säkerhets
frågan man visste sig kunna räkna. 

Händelserna togo emellertid ett 
talt annat förlopp, 

En massa, partier, större och min-
fe. deltogo i valet, men den egent-
iga och avgörande striden stod mel-
an ^ rätt långt åt vänster gående 
ögerbloek, på vilket Poincaré den 

Snäste tiden stött sig, ,samt vänster-
°fket, bestående av socialradikala, 

'^«alrepublikaner och socialister. 
ogerblocket för vilket man all

ant förutspått en stark röstökning 
juule icke ens hålla sin gamla ställ-
V utan förlorade nära ett hundra-

fflandat, av vilka de flesta togos 
vänsterblocket. I den nya de-

Partrat'e^amrnaren k°mma vänster-
de T*10" kammim^erna inberäkna-
ä.n ! ! r^a över c:a 35 röster mera 

Va de partier äga, vilka kunna 
^gas kenägaa att stödja Poincaré. 

ad var det som tillförde vänstern den 
dei oväntade segern? Man har ur o - * - 1  •  l i a i  L 4 J .  

lå» mma ve^a^ utläsa, åtminstone i 
]a„i Inai1' franska folkets ogil-
ail(ie av . 

av i am°ares upprätthållande 
kostsamma Ruhr-

1 /a,10nen" I alldeles övervägan-
fad torde det dock vara de in-

0 it, i ska frågorna som spelat 
har haft ett horn i sidan 

1 °"icaré och det härskan-
terna '0°ket för de höjda skat-

^ Utrusf f6 S" dckretlagarne, vil-
5^räck a re^er'nSen med en i viss 
el(0ionrTg makt på det 
^aWtr, f a 0mrac^et! för francens 

f..,ar^e foil i vintras med 
del fördyring av livsme-m. m n •'""s av 

i°rt danska folket har. 
,„ ^ velat ha, en ny regim och 

aän- Man har nu genom valet 

fått dessa önskningar uppfyllda. Om 
valutan därigenom skall "förbättras, 
skattelindring vinnas och ljusare ti
der stunda återstår att se. 

TTur de olika partierna skola grup
pera sig i den nya deputeradekam
maren är ännu icke bestämt, men 
det synes som om vänster-republika
nerna, vilka, den senaste tiden till
hört högerblocket, skulle lämna detta 
och ansluta sig till de andra borger
liga, mera ytterligtgående vänster
partierna, socialradikala och social
republikaner. Bilda dessa tre partier 
ett block fa de absolut majorijtet i 
deputeradekammaren. De komma att 
förfoga över 310 röster mot höger
partiernas 140 och socialisternas och 
kommunisternas 132. Socialisterna 
önska icke vara representerade i en 
borgerlig regering även om denna, 
som .här, är radikal. 

Poincarés fall är beseglat. Likaså 
torde rikets president, Millerand. ge
nom politisk påtryckning tvingas till 
avgång. 

Den inträdda regimförändringen 
torde icke komma att påverka Frank
rikes politik mot Tyskland. Man 
kommer att fasthålla vid expertkom
mitténs plan till uppgörelse, men 
måhända vara benägen för en ut
rymning av Ruhr. 

Den franska vänstersegern har 
givit starkt genljud i andra länder. 
I England slog den ner som en 
bomb. Så säker var man på att det 
skulle förbliva vid det gamla, att 
MacDonald omedelbart före valet in
bjöd Poincaré till England i och för 
en förtrolig konversation i skade
ståndsfrågan. Detta möte har nu 
måst inhiberas. 

Med undantag av yttersta höger
pressen uttala, de engelska tidnin
garna tillfredsstälelse över den fran
ska vänster segern. När Poincaré är 
borta, blir det England, som tar le
darskapet i den europeiska politi
ken ! 

T Tyskland vågar man icke knyta 
alltför stora förhoppningar till den 
franska kursförändringen men ser 
dock däri möjligheten till en ljus
ning. 

Den frisinnade polska, pressen fä
ster uppmärksamheten på att Polen, 
som hittills blint följt Poincarés 
vilja måste omlägga sin utrikespo
litik på ett sätt som svarar mot den 
nya situationens krav. 

Den amerikanska pressen anser, 
att Poincarés fall kommer att med
föra en modifikation av den franska 
Ruhrpolitiken. 

Det vill sålunda synas, som om 
man överallt räknade med en före
stående avspänning i den europeiska 
situationen och med allt mera ljus
nande och säkra fredsutsikter. 

Den engelska, högern har försökt 
störta MacDonald. Dess ledare Bald
win framlade inför underhuset ett 
förslag om misstroendevotum mot 
regeringen för dess upphävande av 
de s. k. McKennas-tullarne på auto
mobiler och ännu nagra industrial
ster. Borttagandet av dessa tullar, 
framhölls det, skulle framkalla ar-
betslöhet och minska exporten, alltså 
skada landet. Finansministern Snow-
den förklarade häremot att de nämn
da tullarne voro kvarleva från krigs
åren och måste bort, Baldwins för
slag till misstroendevotum förkasta
des med 317 röster mot 252. 
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Odens bråddöd. 
Dess orsaker? 

Av MABIE LOUISE INGEMAN. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Vår barnavård$1aa$tiftning. 
Av L. MÅNSSON. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Anmu är det säkerligen för mån
gen i friskt minne, vilket djupt och 
egendomligt intryck det gjorde, när 
för cirka 15 å 20 år sedan skildrin
gar från Amerika, bl. a. visste be
rätta. hur i det stora jäktande landet 
därute ingen dag förgick, utan att 
människor störtade ned och ljöto den 
fysiska och psykiska överansträng
ningens bråddöd. 

Sverige stod vid denna tidpunkt 
fullkomligt oförstående inför dylika 
förhållanden. Livet häruppe i Nor
den förflöt då ännu relativt stilla, 
och döden kom långsamt och hov-
samt såsom en befriare ur sjukdom 
och plågor. Det hörde till sällsynt-
h etern a att exempelvis någon, som 
vid middagsbordet böjde sig ned för 
att upptaga sin nerfallna serviett, 
aldrig reste sig mer eller att i det 
hela taget avskedet från livet kom 
plötsligt och obudat. 

Men tiderna ha snabbt föränd
rats. Vad som för en 15 à 20 år 
sedan var undantaget är nu regeln. 
Såväl liv som död ha även hos oss 
fått ett hastigare tempo. Nästan 
dagligen nå oss underrättelser om att 
liv slocknat så hastigt som en ljus
låga blåses ut. Detta dödssätt har 
t. o. m. blivit det vanligaste ibland 
oss. Män stupa på sin post, kvinnor 
överrumplas mitt under sin gärning 
av den sista sömnen. Innan någon 
anat det står döden innanför dörren 
och släcker med sin andes kalla pust 
ett människoliv. Det ena livsmaski
neriet efter det andra upphör plöts
ligt och utan att alla påtagliga or
saker att fungera, Människor, som 
man såg fullt friska på promenaden 
föregående dag finnas den nästa icke 
mer. 

Vad är då detta? Har människan 
genom sitt nuvarande levnadssätt 
gjort ett våld på naturen som häm-

Den politiska ställningen i Tysk
land efter valen har ännu icke hun
nit klarna, och man vet icke hur de 
olika partierna komma att gruppera 
sig. 

Vid valen till det japanska under
huset har regeringspartiet lidit ne
derlag. 

England har fått nya bekymmer 
i Egypten. Landet är till namnet 
självständigt, vilket icke hindrar att 
England alltjämt håller starka trupp-
styrkor .i landet. Den egyptiske mi
nisterpresidenten Zaglul pascha har 
nu inför Egyptens parlament förkla
rat, att han upprätthåller sitt krav 
på landets fullständiga oavhängig
het. De engelska truppernas kvar-
stannande i Egypten är oförenligt 
med rikets värdighet. 

Den 18 maj äger omröstning rum 
i preussiska provinsen Hannover om 
det gamla Hannover skall åter upp
stå som en särskild stat inom rysk
land eller fortfarande vara inlämmat 
i Preussen. 

nar sig? Betyder denna jäktande, 
jagande, nervspännande och ensidi
ga tillvaro, vari nutidsmänniskan 
intvingats, en livskamp över hennes 
krafter och förmåga? 

Det synes verkligen så. Svalget 
mellan det en gång naturliga och det 
nutida samhälleliga livet, som efter
hand omärkligt vidgat sig, liar nu
mera nått en oöverstiglig bredd. Vi 
leva om vi skola vara. uppriktiga, 
ett onaturligt liv. Hela jorden är 
oss given, och vi hava själva byggt 
oss fängelser, ur vilka vi kanske al
drig under hela vår levnad utträda. 
Solskenet, luften, dagen, våra natur
liga. kraftkällor, äro knappast till för 
oss. Utanför våra knutar blomma 
hägg och syrén, dofta lind och björk, 
men vi ägna det ej en tanke. Natu
ren lever sitt liv och vi vårt. De 
stora vilsamma skogarna, de långa 
solbelysta stränderna, som skulle va
ra våra. dagliga, rekreationsorter, stå 
öde. T vår sjäivskapade stenöken 
träla vi såsom mekaniserade slavar 
från morgon till kväll, dag efter dag, 
år lit och in, hela vår levnad igenom. 
En skriver siffror, en annan ord, en 
tredje trampar maskinen, en fjärde 
sköter någon annan kugge i den in
vecklade samhällsapparaten — var 
och en är obönhörligt fastsmidd vid 
sitt Ixionhjul, hela livet ut. Och en 
som skriver siffror eller ord har ej 
tid att sköta yxan eller åran, och 
den som sköter yxan eller åran har 
ej tid med siffror och ord. Vi ha alla 
så bråttom med att uppehålla livet 
att vi ej hinna att leva det med var
andra, Själen som skulle giva anden 
hugsvalelse, och anden som är själva 
grundbetingelsen för hela vår exi
stens bliva allt mer och mer försum
made. 

Ur den synpunkten att vi äro Guds 
avbilder, som fått livets stora rika. 
gåva att förvalta till vår Skapares 
ära och pris, är vår nutida tillvaro 
helt och hållet förfuskad. Vi stimu
leras blott för att kunna existera — 
vi hänföras aldrig till att leva. In
genting är i våra krassa dagar im
populärare än den fromma förnöj
samhet, som i livet ser en skola, en 
förberedelse till något högre. Livet 
har blivit sitt eget självändamål och 
har i och med detsamma förlorat den 
hemlighetsfulla, lustbetonade kraft
källa som heter tro, den aldrig si
nande save,' som är universets blod. 

Denna livets glädjelöshet och än-
damålslöshet tar mer än något annat 
på livskraften. Det är oss likgiltigt, 
om vi få kasta vårt verktyg i dag el
ler i morgon. Ty därute, dit vi läng-
tansfullt blicka i vilans ögonblick, 
finnes intet som skänker hugsvalelse. 
Där möta vi blott anblicken av en 
samling i kampen för sitt livsuppe
hälle lika uttröttade människor som 
vi själva. När dagens id är slut 
längta de blott efter sömnen — och 
när maskineriet är slitet och veken 
ej tar emot någon olja mer faller sla
get tyst och fort. Och ingen anade 

I den serie av artiklar i aktuella 
sociala och andra ämnen, som Sven
ska Kvinnors Medborgarförbund 
för närvarande publicera genom 
dagspressen, kan kanske ett uttalan
de av en som i sin dagliga gärning 
sysslar med barnavårdslagarnas t.ill-
lämpning vara av intresse. Under
tecknad skall därför i det följande i 
allra största korthet uttala några er
farenheter om 1917 års barnlagar 
och därjämte säga några ord om det 
nya förslag till lag om samhällets 
barnavård, som för närvarande lig
ger på riksdagens bord och med stor 
sannolikhet väntas att bli antaget 
i alla väsentliga delar. 

Vad som i första hand intresserar 
lekmannen, när 1917 års barnlagar 
komma på tal, är frågan om dessa 
lagars verkningar. Ha. 1917 års 
barnlagar svikit de förhoppningar 
man ställde på dem? Ja, vad var 
det nu man hoppades av dem? Den 
grundläggande principen i dessa la
gar är en strävan att göra de utom-
äktenskapliga barnens tillvaro så lik 
de äktenskapliga barnens som möj
ligt. D. v. s. att genom lagstift
ningsåtgärder skaffa dessa barn den 
rätt till och av sina föräldrar, som 
de äktenskapliga, barnen i regel fri
villigt få. Och då får man medge, 
att trots alla, brister, så är dock myc
ket vunnet. Den enligt underteck-
nads mening största förtjänsten här
av tillkommer barnavårdsinstitutio
nen. Ty just genom barnavårdsman-
nen är idet, som övriga förtjänster i 
.1917 års barnlagar bliva utnyttjade 
och komma till sin rätt. Den. är bar-
navårdsmannen — nota, bene om det 
är en barnavårdsman, som besitter 
lust och förmåga för sin uppgift, — 
som förskaffar barnet dess rätt av 
föräldrarna. Det är barnavårdsman
nen, som är behjälplig med faststäl
landet av barnets börd och under
hållsbidrag och med inkassering av 
dessa underhållsbidrag och för övrigt 
ser till att barnets rätt och bästa till-
varatages. Men, och här kommer ett 
stort men, huru fullgöra en del 
nämnder sin skyldighet? Det är 
smärtsamt att se, att en del nämn
der taga denna, skyldighet ganska 
nonchalant, på samma pung som det 
villigt skall erkännas, att det finns 
andra som åstadkomma riktiga stor
verk i det fallet. Antagligen beror 
underlåtenheten till en del på svå
righeterna att finna för arbetet in
tresserade människor. Men vad som 
kanske icke så litet bidrager till, att 
saken tages nonchalant, är den om
ständigheten, att ingen som helst 
kontroll från statens sida utövas. Det 
på riksdagens bord vilande lagför
slaget innehåller emellertid bestäm
melser om kontroll och får man hop
pas, att härigenom en uppryckning 

att det skulle falla, och ingen vet, 
var det faller härnäst. 

Den enkla fabeln om ekorren, som 
samlade så mycket nötter i sitt bo, 
att han själv måste vila utanför och 
förfrysa, är i högsta grad tillämplig 
på vår nutida mänsklighet. Vi sam
la så mycket av vår energi på själva, 
livets upprätthållande att vi sedan 
ej få tillfälle att bruka vad vi sam-
manbragt. 

Vi ha slagit in på en vilsen väg. 
A7ilken makt. i himmel eller på jord 

skall kunna föra oss rätt igen? 

inom barnavårdsnämnderna skall 
ske. 

Det har mycket undrats, om 1917 
års barnlagar med sina större for
dringar på fäderna skulle kunna 
medverka till, att de utomäktenskap-
liga födelsernas antal minskades. 
Statistiken torde väl knappast visa 
någon minskning utan tvärtom. Att 
göra. 1917 års barnlagar och det 
ökade skydd, som dessa, lagar giva 
modern, skulden till ökningen, vore 
säkerligen i högsta grad orättvist, 
ökningen torde ha sin grund i helt 
andra orsaker såsom kristid med bo
stadsbrist och ty åtföljande trång
boddhet och minskning i giftermåls-
frekvensen. Bostadsfrågans intima 
sammanhang med de sedliga förhål
landena ser man bl. a. därav, att de 
utomäktenskapliga födelsernas antal 
de allra, sista. 2—3 åren i städerna 
minskats, då trycket på bostads
marknaden något lättat. 

Bland de omstridda punkterna i 
1917 års barnlagar är ju bestäm
melsen om faderskapsbevisningen. 
Principen, som våra lagstiftare följt, 
att även om en kvinna haft förbindels© 
med flera män under den tid barnet 
kan vara avlat, så kan hon utpeka 
en av dem som far till sitt barn och 
kan hon på något sätt styrka sin 
uppgift, så blir också den utpekade 
dömd till faderskapet, kan ju tyckas 
litet orättvis och särskilt i början 
av dessa lagars tillämpning kände 
man en viss samvetsnöd inför ömtå
liga fall. Det måste dock efter des
sa års erfarenhet erkännas, att såda
na, ömtåliga fall icke höra till ord
ningen för dagen och man tröstar 
så småningom sitt samvete med, att 
mannen och kvinnan numera utgå 
med samma risker. Likaså väl som 
kvinnan vid ett visst tillfälle utsät
ter sig för risken att bli mor, utsät
ter mannen sig för risken att bli far. 

För att så övergå till det fram
lagda förslaget till lag om samhäl
lets barnavård, så måste man med 
glädje se, att de viktigaste delarna 
av fattiigvårdslagtsiftningskommit-
téns 1921 avgivna betänkande med-
tagits, även om man av hänsyn till 
de ekonomiskt tryckta tiderna och 
den därav följande olusten för större 
sociala reformer slopat en del, som 
kunde varit nog så önskvärt. Hu
vudprincipen om centralisering av 
all barnavård på en enda myndig
het — barnavårdsnämnden — har 
i det nya förslaget ^behållits. 

Vad som uteslutits i det omarbe
tade förslaget, är dels förslaget om 
överflyttande till barnavårdsnämn
den av uppgiften att lämna under
stöd i hemmet åt barn till ensam
stående mödrar och dels förslaget om 
inrättandet inom varje landstingsom
råde av en sänsk.ild överordnad bar
navårdsmyndighet benämnd ung
domsråd. 

Att här i detalj gå in på de sär
skilda bestämmelserna i föreliggande 
lagförslag skulle ta alltför stort ut
rymme. Jag skall därför endast be
röra ett par punkter. Centralisering 
av all barnavårdsverksamhet på en 
enda myndighet har ju länge varit 
ett önskemål; hittills har ju ett enda 
barnavårdsärende ibland behandlats 
av tre olika myndigheter: barna
vårdsnämnd, fosterbarnsnämnd och 
fattigvårdsstyrelse. Genom utbryt
ning ur det ursprungliga förslaget 
av uppgifter för barnavårdsnämnden 
att lämna understöd i hemmet åt 
barn till ensamstående moder har ju 
centraliseringen likväl delvis brutits. 
1 oändligt många fall hade en sådan 
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