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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 

tyiïi/eUuâ '$ûinâôOft 

acfi t̂ -fåarrie/ciperirup 

(JrörUa/cattrrjfet -

NORDISKA 
"ANDELSBANKEN 
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 
vardehandlin9ar ,a"a *la9s 

redovisas orr,edelb 
Avkastn, 

nenten. ""dep,. 

Formée 
aktier och obligationer. 

nenten. aepo. 
Emottager till förvaring . 

(s- k- sluten depositj ®S8aval„ 
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 
1 r-fl I Lviopeter, och dess fähn™ ^ 

I Hr fröken. ..s 
dagbok : v 

-fegf tappade 
I min väska,och 

en trevlit) unf) 
rmn tog upp. 
den.. 

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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så att pysen, kan bli 
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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 



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

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

GÖTEBORO - STOCKHOLM - MALMÖ 

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

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

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

(In), gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijd 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1/-2 2—1h3, övriga 
tider efter avtal. 

rätt för barnavårdsnämnden att giva 
understöd varit av stort värde. Nu 
blir det att gå till fattigvårdsstyrel
sen i sådana fall. Barnavårdsman
nens strävan att bevara sambandet 
mellan mor och barn liacle kanske i 
många fall underlättats! Att sedan 
de beräknade kostnaderna för lag
förslagets genomförande hade ökats 
med en större summa, betyder i rea
liteten icke så mycket, synnerligast 
som denna ökning till allra största 
delen kompenserats av en minskning 
för fattigvården. Dessa synpunkter 
ha ju också beaktats och i riksdagen 
har av fru Agda östlund väckts en 
motion i det ursprungliga förslagets 
riktning. 

En annan sak, som rubbats något 
från det ursprungliga förslaget, är 
frågan om barnavårdskonsulenter. 
Antagligen för att icke göra lagför
slaget ekonmiskt avskräckande, har 
man i det nya förslaget gått på den 
linjen, att barnavårdskonsulentbe-
fattningarna tillsvidare skola skötas 
av fattigvårdskonsulenterna. Den
na anordning är enligt min mening 
icke lyckad. Av erfarenhet vet jag 
att för barnavårdskonsulenterna 
kommer ett rikt arbetsfält, som sä
kerligen tar sin man helt, att öppna 
sig. Det finns så oändligt mycket 
att lägga till rätta särskilt å lands
bygden. Jag föreställer mig också, 
att fattigvårdskonsulenterna ha till
räckligt att göra, som de nu ha det. 
I barnavårdsarbetet om något beho
ves ett speciellt intresse. 

Ja, jag avser inte med detta, att 
kalfatra ett så gott lagförslag som 
det föreliggande. De av mig påta
lade punkterna äro icke det väsent
liga. Det väsentliga är centralise
ringen och barnavårdsnämndernas 
utsträckta befogenhet och uppgift i 
fråga om skyddsuppfostran och sam-
hällsvård. 

Hälsingborg i maj 1924. 

Httacken mot 

privatlärovcrken. 

Den av hr Verner Rydén och stats
utskottets majoritet mot privatläro
verken riktade attacken, vilken går 
ut på en genomgripande och ofördel
aktig förändring i läroverkens arbets
förhållanden, synes dess värre ha ut
sikt att lyckas. Det ursprungliga 
förslaget godtogs av andra kamma
ren, men förkastades av första. Stats
utskottet framlade därefter ett "sam
man jämkningaörslag" , som blott 
obetydligt skilde si£ från det första. 
Det antogs av andra kammaren, men 
förkastades av första. 

F rågan går nu till gemensam vo
tering och det finnes anledning 
frukta att hr Rydén hemför segern. 

Man borde haft rätt att vänta-, att 
denna fråga noga utretts och att pri
vatläroverkens representanter fått 
framlägga sina synpunkter innan 
ärendet upptagits till behandling av 
riksdagen och genomtrumfas. Detta 
har emellertid icke skett. 

Hemmets tidning 
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 
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Hr kontors-
banan dåltg? 

Med anledning av nyligen avslu
tat meningsutbyte mellan rektorn 
vid Göteborgs Handelinstitut Axel 
Ahlström och ordföranden i Göte
borgs Kontoristförening hr Einar 
Carlbring rörande kontorsbanans 
lämplighet som levnadsbana, har 
Kvinnornas Tidning vänt sig 
till en av de ledande inom Kvinn
liga kontoristförbundet i Göteborg 
för att från kvinnligt initierat håll 
få ett uttalande i frågan. 

Vår meddelarinna ställer sig ode
lat på hr Carlbrings ståndpunkt. 
Förhållandena på kontorsbanan äro 
f. n. ytterst ogynnsamma, varför det 
icke är råd 1 igt att den nu färdiga 
ungdomen, som skall välja ett yrke, 
ägnar sig åt just denna bana, om ej 
alldeles särskilt stora förutsättningar 
finnas. 

Rörande orsaken till att så många 
svar kunna inflyta även på en an
nons med de högsta fordringar an
sågs däremot detta kunna bero 
på att det är gott om kvalificerade 
krafter, som redan inneha befattnin
gar, men dessa så dåligt avlönade 
att de önska söka sig något bättre. 
Såsom ett bevis på överhopningen av 
arbetskraft för kontorsbanan berät
tades om hur en affärsman på införd 
annons om en kontorist erhöll en 
mängd svar, däribland även från 
personer med studentexamen och dyr
bar utbildning vid såväl handelsin
stitut som genom studieresor i ut
landet, vilka erbjöd o sig för oskäligt 
låga löner. 

För äldre och i sitt arbete fullt 
förfarna kontorister har denna rik
liga tillgång på yngre ocli billigare 
arbetskraft visat sig vara en fara i 
det att de i ett flertal fall undan
trängas av yngre kolleger, som äro 
villiga att gå för löner som man ej 
längre kan 'erbjuda den erfarnare 
arbetskraften. Inträffar detta efter 
många års nitisk tjänstgöring och 
utan att de nuvarande prekära för
hållandena kunna erbjuda den avske
dade annan plats förstår man att 
vederbörandes läge blir mer än be
kymmersamt. 

Situationen är sålunda allt utom 
ljus. Dock ville vår meddelarinna 
alldeles särskilt framhålla att kon
toristernas önskan detta till trots ic
ke ligger för att bilda någon fack
förening, då man i allmänhet står 
på bästa fot med respektive chefer 
och principaler. Frågan om fack
förening har ofta varit uppe, men 
aldrig vunnit någon anklang. 

Visserligen finnas inga kontrakt 
eller bestämmelser, som skydda kon
toristernas intressen, avslutades med
delandet, men det oaktat finns ingen 
stämning för att genom fackförenin
gar förbättra förhållandena och ska
pa nya särintressen — en rätt an
märkningsvärd omständighet, som 
även hrr chefer torde skänka ett 
lämpligt beaktande. 

Det viktiga är ej att en stat be
står, men huru den består. Den be
står på ett lågt plan, så länge den 
består genom enskilda, vilka arbeta 
eller dö för syften, som motverka 
deras egen lycka, medan staten själv 
motverkar hela mänsklighetens livs-
stegring. 

Ellen Key. 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebolaget 

S V E A  
G öte b or g .  
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FLICK HA TT AR 

för alla åldrar, 
till alla priser. 

Sahlins 
Kungsgatan 45 

JVIencdemålet. 
Genom det bekanta och nu lyck

ligen avslutade menedsmål, som i 
dagarna upprört sinnena, och 
vari en för oförvitlig och hederlig 
vandel känd medborgare genom ödes
diger glömska kommit att begå falsk 
edgång, har uppmärksamheten fästs 
på önskvärdheten av en genomgri
pande reform rörande edens använd
ning i vårt rättsväsen. 

När man genom nu statuerade ex
empel ser 'vilka allvarliga konsekven
ser en icke i förväg i alla detaljer 
grundligt genomtänkt 'edgång kan 
medföra — från 2 ända till 6 års 
fängelse — finner man det också 
rimligt att edens betydelse mera än 
som nu sker inskärpes i det allmän
na medvetandet. Hur mången kän
ner väl lagens stränghet i detta fall? 
Och hur mången faller det väl in att 
denna formel som ständigt anlitas 
vid våra domstolsförhandlingar, som 
föregår varje vittnesmål, det må va
ra av hur ringa betydelse som helst 
kan, obetänksamt använd, medföra 
strängare straff än ett överlagt och 
i fullaste medvetande om dess straff
barhet begånget brott? 

Det vill också synas som om denna 
betydelsefulla formel, som vädjar 
till det heligaste och omutligaste in
om människan, nämligen hennes sam
vete, genom den ständiga nötningen 
förlorat något av sin ursprungliga 
helgd och kraft. Eden ställer icke 
längre den till domarebordet inkalla
de inför det stora, det enastående, 
det högtidliga och avgörande ögon
blick, varunder den svärjande äger 
att efter grundlig självprövning, på 

det att intet osant eller oklart må 
insmyga sig, inför sin Gud och sitt 
samvete uttala de ord som skola, fria 
eller fälla. 

Me» vem är exempelvis vid ett 
vittnesmål så väl förberedd, så fullt 
säker på sitt minne, sin omdömesför
måga. sin opartiskhet, att han, om 
han kunde överblicka edens hela in
nebörd och konsekvenser, efter den-» 
sammas avläggande skulle våga tala? 
Det oriktiga synes även vara att 
eden tillgripes först och ej endast 
där tvivelsmål uppstått rörande en 
uppgifts eller ett vittnesmåls veder
häftighet. Ty när menedsbrott så 
gott som är liktydigt med social död, 
borde eden icke avtvingas en -männi
ska utom i ytterst trängande mål, 
vari ingen klarhet kan vinnas, inga 
fällande eller friande bevis kunna 
uppbringas, utan där sista instansen 
måste bli den åtalaides samvete och 
heder. 

I nu föreliggande menedsmål står 
det ju klart att endast glömska, men 
en i detta sammanhang ödesdiger 
och dessutom på alla intresserade 
parter fördelad glömska föreligger. 
Men trots att alla med saken för
knippade omständigheter bidraga att 
göra denna glömska fullt förklarlig 
kvarstår dock det. faktum att icke 
allt som borde göras blivit gjort, in
nan eden avlades. At.t den åtalade, 
såsom saken nu ligger, handlat, i bä
sta tro och övertygelse iir dock höjt 
över allt tvivel. 

A v gl ömmandet av en hand
ling bland' tusentals andra blir 
ytterligare förklarlig genom sta
tens senfärdighet då det gällt in-

mmm 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
skodon till fabrikspriser. 

min "Mim min min mun.inn 
m.,,,, 

H a r  Ni 
n a g  0 t 

Söker Ni 
n å g o n  

att sal,a kopa ,  hyra  

byta, sä annonsera d t ,  !  

Goteborgs  Morg 0 n n  !  
Morgonens förnämsta,nnon£^ 

tjänare, våning, p la t s  ^ 

annat, så annonsera det • 

Göteborgs Mcrgcnpcs, 

Göteborgs största morgontidning. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 
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drivandet av det i handlingen om
nämnda beloppet. För dem som 
finna att summans storlek ovillkorli
gen borde fäst uppmärksamheten, är 
det kanske skäl i att erinra om att 
denna bör ses i samband med en tid, 
då millionposter hörde till ordningen 
för dagen. Slutligen, då ett bolag 
består sig med juridisk rådgivare, 
som äger att handlägga alla papper 
innan de framläggas för underteck
nande a.v chefen, synes det rimligt att 
juristen i fråga beledsagar varje vik
tig handling med en orienterande för
klaring. Ett papper som detta hade 
icke bort passera utan diskussion. 
Men någon dylik har icke förekom
mit. Förbiseendena synas, som här
av framgå, ha varit rätt allmänna. 

Men historien hade säkerligen fått 
ett annat förlopp, om eden varit, icke 
såsom nu en formel, varigenom man 
bekräftar sin övertygelse, utan ett 
rättvisans altare, till 'vilket man 
framgick väl förberedd, icke blott 
övertygad utan även vetande att det 
var sanningen och blott sanningen 

» 

man bar fram. 

Nagra 
»droppar 

Vår. 
Blåst och rägn i natt. 
1 dag dimma. 
Hela landskapet framträder som 

en suddig, sorglig teckning, vari 
endast de kala svarta trädgrenarna 
invid fönstren synas en smula tyd
ligt. 

Från inlopp och älv tjuta ångarna 
vinterlikt i den tjocka, misten. De-
cembermist. 

I rummens kakelugnar sprakar 
den sista veden av -famnen, som 
skulle bli den oåterkalleligen sista 
före nästa höst. Vilken dårskap! 
Herr vedhandlare, vi få tydligen 
flera mellanhavanden i vår. Men Ni 
ä. säkert såsom alla icke längre vi
dare glad åt dem. Ni skulle nog 
vid det här laget hellre se en grön 
torva, ett blommande träd, sol över 
hav och hage. 

Därute på landsvägen lunkar en 

EAU DE COLOGNE 
É&.ui -r ' tvättvattnet 

gör morgontoiletten upp
friskande och behaglig. 

W U R P  &  B O L L ,  A K T I E B O L A G  
Kungl. Hovleverantör. 

G ö t e b o r g .  

Hovleverantor 

BLOMSTER-
hälsningar 
över hela jorden. 

Beställningar å blommor ombesörjes \ 
nadsfritt under garanti för omsorgsfullt 
utförande å alla platser av 

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 — «0365. Telegr- Vasa 

Medlem av Föreningen för blomsterbe-
ställningsförmedling samt de internatio-
nella organisationerna F. T. D. i U. S.A. 
samt B-V. i Tyskland. 6000 medlemmar. 

Söp del med «-ßlommorj 

MERKUR-WALEN 
är oöverträffad för tvätt af fi 
nare tyger med ömtåliga fargej 

Husmödrar!  Glöm ej .  
för vår-rengöringen: 

Prima Borstar, 
,alla slags hos 

De Blindas Förening 
"Hoppet" 

Tel. 193°^* 
Sprängkullsgatan 15. ^ 

OBS. ! Lager av alla slags korgar o 

korgmöbler. 

skjuts fram. I dimman likliar ^ 
det overkliga ekipaget i Se m • 
gerlöfs Körkarlen. Från ett 
fönster drar en genomtränga11 

tig kyla såsom en vintergata „ 

rummet. 
Det är vår! ]senS 

Ljusets, värmens och »V ̂  

tid — i almanackan. ^ n \ våra 

till 
um. — * yar3> 
än så länge. Men vi 1,"iuia 

tider vänta oss vad som k" 

och -med sommar. 

N Y H E T E R  

Kapp-, DräKt-
Ulster-Tyger 

inkomma dagligen' 

Enormt urval. 
Lägsta P 

,riser" 
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Ogentlié8 n®jen' 

ylla Teatern. 
och söndag kl. 7 och 9, 

övliga dagar kl. 8: 

priffe. 

fördas 

i'PCtl 
gvctiskî näkter

gal ens" monument. 

som i dessa daSar -vandrar 
1)60 e på Stockholms vackra Djur-

""^""l-all nte Framnä sudden 
^ betagen inför en ny kvinno-

1800-talets krinolindräkt, vil-

• tagit sin plats på den björkbe-

ïîagada kull«1 invid sjön. 
pet är Sveriges i dagarna avtäck-

i. tv över den .svenska sångens 
Ta SW -r • i 
näktergal, Jenny Lind. 

Vir man genom insamlade medel, 

tl'll icke minst då det gäller störa 

kulturella minnen våra varmt foster-

]andäälskandé amerika-svenskar fri-
^tigt bidragit, beslutit att resa 

detta monument över en svensk sån-
ka har man därmed visat vilket 

enastående rum Jenny Lind intagit i 

våra kulturella hävder. 
Historien om den lilla fattiga sven

ska- flickan som redan vid 10 års ål
der sällade sig till de många andra 

elever vid K. Teatern, som där stu
derade för sitt. arbete och bröd, och 
som några år senare var världsbe
römd och därtill en av samtidens fri
kostigaste mecenater och filantroper 
ä»er något nästan fabelaktigt. All
tin» böjde sig för skönheten i hennes 
sång och hennes väsen. Hon var en 
av de få som kunde sjunga mänsklig
heten till tårar och jubel, en av de 
innu färre som i sin konst gav även 
personlighetens nobless, hjärtats 
idealitet. Man beundrade henne ic-
];e allenast, man dyrkade i henne en 
hög förebild. Man skänkte hennes 
konsts snille sin hänryckning, men 
hennes hjärtas godhet sin kärlek. 

Den plats vara Jenny Linds staty 
placerats är en av de vackraste i 
lennes födelsestads omnejd. Ett äkt-
•renskt landskap med björk och sjö 
- en förnäm, avskild och härlig 
plats, värdig henne som i främmande 
land o. världsdelar vunnit det sven
ska. namnet så mycken kärlek och 
ära. 

De som segla över havet byta väl 
klimat men icke sinnelag. 

Horatius. 

WSW 
^S^TAPISSER^S^j 

DETALJ 
Ö. Hamng. 11. 1 tr. 

INIABS 
Gardiner, kuddar 

dukar. 

KlilEira barn 
mm och bimgi. 

Hos oss är detta 
möjligt.  — Våra 
inköp äro beräk
nade efter t  i  -
derna. — Vårt 
namn borgar för 
bästa arbete och 
kvalitéer ti l l  läg

sta möjliga 
priser.  

Gör ett fursok! 
Barn o. Föräldrar 

b l i v a  b e l å t n a .  

LINDEMARKS§ 
KYRKOGAT. 82 (Mitt emot Domkyrk.) 

Den gamla 
lampskärmen. 

Av 

ELLA IM I SE KISSENBEBTE. 

I* rån fönstret, av mitt fronteapis-
rum iser man en del av byn och där 
bakom skogen. Vackert och stilla 
vila de små stugorna inne i sina 
trädgårdar, vilka snart skola grönska 
och blomma. Sakta sänker sig vår
aftonens skymning. Mot horisontens 
förtonande guld står skogens mörka 
silhuett. Det flammar till i de en
samt liggande husens fönster, här, 
där — det lyser i rött, i grönt., i 
guld allt efter lampskärmens färg. 

Över den långsamt inslumrande 
byn tänder stjärnehimlen sina ljus. 

Ar det detta landskap, sovande un
der stjärnorna, ;som återkallar i mitt 
minne en bild från min tidigaste 
barndom — en bild från min lilla 
mormors rum. 

Då — där — kände man mycket 
litet till elektricitet och gas — man 
höll ännu troget fast vid den gamla 
fotogenlampan. Och över dess mjölk
vita kupa välvde man en lampskärm, 
enkom gjord för att hänrycka ett 
barnahjärta. 

Denna skärm av glänsande styvt 
papper återgav ett vinterlandskap, 
delvis målat, delvis fastklistrat; en 
liten bergsby med alla möjliga slags 
hus och en kyrkaj en skola. Och 
trädgårdar fanns det, bäckar, en 
brunn, skog. På varje punkt på den 
nattliga himlen, där en stjärna stod, 
var papperet genomstunget och på 

Hcmclsl&ompaniet 
Drottninggatan 4^ 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

baksidan fanns det gult silkespap
per . Även fönsterrutorna i stugorna 
och i kyrkan'voro utskurna med öpp-
ningarna täckta av silkespapper, 
gult, rött, blått, grönt. 

V älvde man nu denna underbara 
skärm över lampan, då flammade det 
till överallt — stjärnorna tycktes 
blixtra och alla fönster blickade med 
klara och vänliga ögon ut i natten. 

Jag vet ett barn, som i timvis kun
de drömma sig in i det stilla land
skapet där på den runda skärmen 
och vidare till de egna. bergen i 
Schwarzwald diir allt såg ut nästan 
så endast så mycket större, hem
lighetsfullare, mera skrämmande — 
Då greps den unga själen av hem-
ängtan och led bitterligen. 

Detta lilla drömmande barn ä.r se
dan länge en vuxen människa och 
vet sedan länge, att någon drömd 
lycka icke finnes. På sin höjd bland 
fjärran blånande berg — eller just 
på en sådan lampskärm. Ty där 
f innas inga människor som vilja var
andra illa. 

Ar det inte ändå något förtjusan
de med en sådan där urmodig lamp
skärm? 

Cev levande! 
"Vad iir det som driver bien 

ut. på osynliga stigar? Hur kunna 

de liöra den musik, som sover i 

blomsjälen? Hur kunna de finna 

sin väg till det gemak, där ho

nungen ligger blyg och tyst." 

Tagare. 

Människor, som kunna få allt vad 
livet har att ge, varför är deras blick 
ofta så tom och glädjelös? Sådana 
som fåt.t resa och se världens allra 
vackraste platser, där himlen är så 
blå och jorden så betagande skön, 
vad ha de sett, många av dem ! ? Man 
kan få höra dem beskriva en dylik 
resa på samma glädjefattiga, liknöj
da. sätt som skulle de berätta om en 
promenad mellan Lilla Bommen och 
Stadsgränsen. 

Och andra åter — jag var på bio
graf härom kvällen med en bekant, 
vi sågo bland annat en flygtävlan. 
Då grep hon tag i mig, hänrvckt 
över det hon såg — ett grått moln 
med tre mörka punkter på, var vad 
som syntes på duken — men för 
henne var det flykt och lyftning, hon 
var visst med högt däruppe, kände 

1XM Tic acha /umvm&t 

o<A ytaît 

H O P  DA 

TANGENS 

fJåaötcL JaUÄat 

lui tens friskhet och såg ut över vid
derna. Dock iir hon fyrtio år, har 
fem barn. en mycket stor arbetsbörda 
och stora bekymmer. 

Sl,m en hägring såg jag den se
kunden en flik lyftas utav förlåten, 
den förlåt, som döljer lösningen av 
gåtan: A arför skola somliga leva i 
rikaste överflöd under det att andra 
ha det djupaste armod?" 

•lo, det beror nog inte endast på 
vad en människa får, utan hur hon 
tar emot det erhållna. En trasdocka 
kan fylla ett. litet barnahjärta med 
den ljuvaste moderslycka, under det 
ett annat barn står oberört inför den 
mest underbara skapelse i dockvärl
den. En knoppande buske kan för 
den ena människan blott vara en 
samling hårda pinnar med några 
gröna ansvällningar och för en annan 
är den en den härligaste hälsning 
I rån alltings Skapare och Herre att 
ingen död finnes och intet levande 
blir glömt. Den som ser och känner 
blott med den materiella jordiska 
kroppen för den är allt endast ma
teria, men den vars ande är levande 
oeh vaken, han ser genom och bakom 
materien, ser evigheten genom tiden 
och blomman bakom knoppen. — 

Så låtom oss vakna, låt oss se se
ende och hörande höra! 

A. S. S. 

n  s  i i  i i i l a  r  i i  c . s  spa l t .  

Rörande den uppmärksammade 
bestraffningshistorien vid Luiulby 
skola, varom Kvinnornas Tidning 
tidigare haft en insändare, hava vi 
såsom ett genmäle till "En manlig 
barnavän" mottagit nedanstående: 

Skulle den. som kallar sig barna
vän. vilja kosta på sig besväret att 
personligen på ort och ställe närma
re taga reda på alla detaljerna vid 
bestraffningen ifråga, så kommer 
hans irritation över händelsen att 
strax lägga sig. 1 stället kommer 
han. liksom varje annan sunt tän
kande människa, att reagera mot att 
disciplinstraff vid skolorna utan vi
dare, ensidigt bedömda, slungas in i 
pressen — reagera mot detta just för 

sin åberopade barnakärleks skull. — 
Barn behöva framför allt ro. Men 
ett nutida, barn kan ju i tidningarna 
läsa om sina egna försummelser och 
olater och om dessas "omänskliga" 
bestraffning samt om sina lärares 
"omdömeslöshet" och "otroliga råhet 
i uppfattningen". Skapar sådant 
arbetsro och sinnesro åt späda sjä
lar? Och vilka frukter skördas av 
detta tidningsutsäde? Om de stora 
människorna utan vidare gå in på 
att förlusta sig med sensationella 
skolhistorier i pressen, så komma de 
små människorna en gång i sin 
framtid att dyrt få betala detta 
nöje. Lärarna ensamma- förmå inte 
skydda det. uppväxande släktet för 
dylik farlighet. Ansvaret härvid
lag vilar på varje nu vuxen individ 
i samhället. 

Barnsängökvinnortias 

vård. 

På grund av andra kammarens 
förnyade beslut i ärendet har frågan 
om återupptagandet av den avbrutna 
utredningen om åtgärder för bättre 
vård i vissa fall åt barnsängskvinnor 
och nyfödda barn fallit i riksdagen. 
Andra kammaren stödde sitt beslut 
på åsikten, att det icke är staten utan 
landstingen som här böra och helt. 
säkert också skola gripa in — tyd
ligen en mycket osäker förhoppning. 

De fattiga barnaföderskorna få 
antagligen — om man bortser från 
ett fåtal kommuner — ännu länge 
vänta på de kommunala förlossnings
hemmen för att i stället, såsom hit
tills, vara hänvisade till att låta för
lossningsakten försiggå i familjens 
kanske enda rum, "spisrummet". I 
sanning ett hårt öde! 

Att, på bekostnad av sin egen 
lycka, fylla en plikt, som icke är 
väsentlig för någon annans lycka, 
detta är med ett ord för lyckoläran 
ett fel av samma slag som att svika 
sin plikt för en lust, vilken icke är 
väsentlig för någons lycka — icke 
ens för vår egen! 

Ellen Key. 

€323 
o/tdentifgov à/fa ej 

för mwåen värme 

undvika 

Tieti vatten, 
Jieia järn, 

Srätmande so[/>/-,,j 
Att vara klädd i siden ' 

ar härligt. Det finnes ingen 
orsak, varför det ej skulle vara 
lika praktiskt som härligt. 

Tvättar man siden om« 
sorgsfullt, kan man använda 
det så ofta som helst utan be« 
kymmer — låt Lux taga allt 
besvär. 

Lux^är ren tvål i flingor, som vispas 
till ett kraftigt lödder, vilket drager ur smut« 
sen. Lux skadar intet, som ej skadas av 
enbart vatten. På följande sätt kan Ni tvät* 
ta siden otaliga gånger. 

T v ä t t  — I kokande vatten vispas Lux till ett kraftigt 
lödder. Tillsätt kallt vatten tills lösningen 
blir ljum. Doppa ned sidenet och krama 
l ö d d r e t  g e n o m  d e t .  G n u g g a  e j .  S k ö l j  i  
ljumt vatten. 'Vrid ej. Kom ihåg: -  ljumt 
lödder, ljumt sköljvatten. 

Torkning — Torka aldrig siden nära elden eller i  solen. 
Rulla in det i en ren handduk. 

Strykning— När plagget är nästan torrt,  stryk med ett 
varmt — ej hett — järn. Lägg en tunn tyg* 
bit mellan sidenet oCh järnet under stryk» 
ningen. 

LUX 
SUNLIGHT SAPTVAl A.-B- GOTEBORG 

(Eftertryck förbjudes). 

Hilith. 
RO MHJ VT 

Av 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijhel. 

Ser|Jet Var något i hans blick och vä-

§vn S0Kl •la<^e 611 ögonblicklig och 
<atf åverkan på henne. Hon 
att tyst och 

Som, 

Läka 

sag forskande på ho-

çea,f.. 0
ire^ upprepade hon slutli-

5juli irv,lna^ ton. Men jag är icke 

Stilla |ai,'e ni övernervös, 
ni f|r 

U A ^an jag ge er något så att 

San S?Va' svarade doktor Mallory. 
' r°s 'ördel av den lugnande 

°ch 'jdns ord haft på patienten 
Var«fter i, ':nne att lä£ga siS ned, 
Einriß _ . an hennes hand och 

Pa pulsen. 

Hon lydde honom utan invändning 
och låg nu helt stilla och såg nyfiket 

på honom. 
—• Hur har ni kommit hit? frå

gade hon. 
Doktor Mallory smålog åter lug

nande, men jungfrun förekom honom 

med svaret: 
— Fröken blev så blek, och i min 

ångest hämtade jag doktor Mallory. 
— Yet min mor om det? 
—• Nej, fröken. Jag var rädd att 

skrämma henne, och jag tyckte, att 
det var bäst, att hon inte fick veta 

något förrän i morgon. 
Lilith svarade icke. 
Doktor Mallory, som skarpt iakt

tagit den sjuka, blandade sig nu i 

samtalet. 
Var inte ond på henne för att 

hon hämtade mig. Jag tror nu inte 
att det är något vidare i olag med 
er, men det är ju ingen skada skedd. 
Kanske kan jag få er att lyda min 

ordination. 
Det sorgsna uttrycket hade nästan 

försvunnit från hennes ansikte. Med 
ett visst intresse frågade hon: 

— Vad kan ni väl ordinera, om 

det icke är något i olag med mig. 

Doktor Mallory satte sig ner vid 
sängen och skakade småleende på 

huvudet. 
— Nej vänta nu! Jag sade, att 

det inte är "något vidare" i olag med 
er. Följer ni mitt råd, skall det 
snart inte vara det minsta i olag med 

er. 
— Låt mig höra ert råd då, sade 

hon. Doktorn tycks ha bildat sig en 
åsikt om mig vid första anblicken. 

Doktor Mallory vände sig till 

jungfrun. 
— Var snäll och skaffa mig litet 

papper, sade han, under det att han 
tog upp en reservoarpenna ur fickan. 
Jag skall skriva ut ett recept på 

litet sömndroppar. 
Jungfrun lämnade rummet, och 

doktor Mallorys stämma fick en an

nan klang. 
— Ni lider under en eller annan 

stor sorg, sade han med ett visst ef
tertryck. Det är er själ som är sjuk, 

icke er kropp. 
Ett uttryck av obeskrivlig lätt

nad gled över den unga flickans an
sikte. Hon nickade och slöt ögonen. 

Doktorn fortsatte: 
— Det är mycket litet som jag 

och andra kunna göra för er. Ni 
måste söka hjälpen hos er själv. Ni 
måste försöka samla er och skaka av 
er den börda ni går och bär på. Jag 
säger inte, att ni skall glömma den 
— det är kanske icke möjligt. Men 
försök att få bort den från era axlar. 
Jag borde kanske inte tala till er så 
här, då jag ju icke vet vad det är 
jag talar om, men saken förefaller 
mig så klar och upplagd, att jag 
känner mig förpliktad att ge er ett 
råd, som ni gör klokt i att följa. 

Den unga. flickan reste sig upp och 
såg på honom med nästan rörande 

tacksamhet. 

— Om ni visste vad det betyder 
för mig att höra. en människa tala, 
som förstår mig, " som kan röra vid 
såret utan att det smärtar, så skulle 
ni också förstå vad jag i detta ögon
blick känner för er. 

Glad som han var både över sin 
träffande diagnos och patientens 
tacksamhet, kände han sig dock nä
stan brydd inför den starka rörelse 
lion gav uttryck åt. Han hade en 
känsla av a»tt han ryckts ur sin egen 
roll och tvingats in i en biktfaders. 

Det var på tiden, att han återtog sin 
verkliga, profession. 

— Ni kommer att känna er myc
ket bättre i morgon,- om ni tar drop
parne, som jag skall skicka er. 

Med dessa, ord förrådde han, att 
han bett om skrivpapper endast för 
att bli kvitt jungfrun. 

— Ni kommer att få sova. Har 
inte sömnen varit dålig den sista ti
den? 

Lilith ryckte till. 
— Förfärligt, viskade hon. Jag 

har haft sådana ohyggliga drömmar. 
— Det beror uteslutande på, att ni 

tänker på obehagliga saker, sade 
doktorn, och den medkänsla som låg 
i tonen överskylde det intetsägande 
i förklaringen. 

— Det är så lätt att säga. sade 
Lilith bittert. 

— Ja, det vet jag. 
Hans vänliga blick lugnade hen

ne åter, men om lian tänkt säga nå
got, hindrades han därifrån av Si"m-
monds, som just kom in med papperet 
hon fått order att skaffa. 

Doktor Mallory reste sig och gick 
bort till det lilla skrivbordet, som 
stod mellan sängen och fönstret för 

att skriva ut receptet. Lilith följde 
honom med blicken, vilken icke för 
en sekund lämnade den resliga ge
stalten. 

— Kommer ni igen i morgon? frå
gade hon ivrigt och räckte ut han
den mot honom, då han reste sig. 

Mallory såg leende på henne, då 
han grep hennes hand. 

— Ja, svarade han, jag tittar in 
i morgon bittida och hör efter hu
rudan natten varit. Glöm nu inte 
mina. föreskrifter, så skall ni få se, 
att ni snart kommer att känna er 
kryare. 

Hon höll fast hans hand, klängde 
sig nästan fast vid den och såg ho
nom in i ögonen med detta barnsliga 
sorgmod, som föreföll så oändligt rö
rande hos denna vackra varelse med 
de blå ögonen och den bleka hyn. 

— Jag skall göra allt vad ni sä
ger, sade hon ödmjukt. 

Med dessa ord ännu ljudande i sitt 
öra och .sitt hjärta lämnade doktor 
Mallory Old Court. 

Aldrig förr hade någon kvinna 
gjort ett så djupt intryck på honom, 
aldrig hade han känt sig så fängslad 
som av den unga täcka flickan med 
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rätt för barnavårdsnämnden att giva 
understöd varit av stort värde. Nu 
blir det att gå till fattigvårdsstyrel
sen i sådana fall. Barnavårdsman
nens strävan att bevara sambandet 
mellan mor och barn liacle kanske i 
många fall underlättats! Att sedan 
de beräknade kostnaderna för lag
förslagets genomförande hade ökats 
med en större summa, betyder i rea
liteten icke så mycket, synnerligast 
som denna ökning till allra största 
delen kompenserats av en minskning 
för fattigvården. Dessa synpunkter 
ha ju också beaktats och i riksdagen 
har av fru Agda östlund väckts en 
motion i det ursprungliga förslagets 
riktning. 

En annan sak, som rubbats något 
från det ursprungliga förslaget, är 
frågan om barnavårdskonsulenter. 
Antagligen för att icke göra lagför
slaget ekonmiskt avskräckande, har 
man i det nya förslaget gått på den 
linjen, att barnavårdskonsulentbe-
fattningarna tillsvidare skola skötas 
av fattigvårdskonsulenterna. Den
na anordning är enligt min mening 
icke lyckad. Av erfarenhet vet jag 
att för barnavårdskonsulenterna 
kommer ett rikt arbetsfält, som sä
kerligen tar sin man helt, att öppna 
sig. Det finns så oändligt mycket 
att lägga till rätta särskilt å lands
bygden. Jag föreställer mig också, 
att fattigvårdskonsulenterna ha till
räckligt att göra, som de nu ha det. 
I barnavårdsarbetet om något beho
ves ett speciellt intresse. 

Ja, jag avser inte med detta, att 
kalfatra ett så gott lagförslag som 
det föreliggande. De av mig påta
lade punkterna äro icke det väsent
liga. Det väsentliga är centralise
ringen och barnavårdsnämndernas 
utsträckta befogenhet och uppgift i 
fråga om skyddsuppfostran och sam-
hällsvård. 

Hälsingborg i maj 1924. 

Httacken mot 

privatlärovcrken. 

Den av hr Verner Rydén och stats
utskottets majoritet mot privatläro
verken riktade attacken, vilken går 
ut på en genomgripande och ofördel
aktig förändring i läroverkens arbets
förhållanden, synes dess värre ha ut
sikt att lyckas. Det ursprungliga 
förslaget godtogs av andra kamma
ren, men förkastades av första. Stats
utskottet framlade därefter ett "sam
man jämkningaörslag" , som blott 
obetydligt skilde si£ från det första. 
Det antogs av andra kammaren, men 
förkastades av första. 

F rågan går nu till gemensam vo
tering och det finnes anledning 
frukta att hr Rydén hemför segern. 

Man borde haft rätt att vänta-, att 
denna fråga noga utretts och att pri
vatläroverkens representanter fått 
framlägga sina synpunkter innan 
ärendet upptagits till behandling av 
riksdagen och genomtrumfas. Detta 
har emellertid icke skett. 

Hemmets tidning 
— 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. 

PÄBLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

VC.Jbvdezsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Hr kontors-
banan dåltg? 

Med anledning av nyligen avslu
tat meningsutbyte mellan rektorn 
vid Göteborgs Handelinstitut Axel 
Ahlström och ordföranden i Göte
borgs Kontoristförening hr Einar 
Carlbring rörande kontorsbanans 
lämplighet som levnadsbana, har 
Kvinnornas Tidning vänt sig 
till en av de ledande inom Kvinn
liga kontoristförbundet i Göteborg 
för att från kvinnligt initierat håll 
få ett uttalande i frågan. 

Vår meddelarinna ställer sig ode
lat på hr Carlbrings ståndpunkt. 
Förhållandena på kontorsbanan äro 
f. n. ytterst ogynnsamma, varför det 
icke är råd 1 igt att den nu färdiga 
ungdomen, som skall välja ett yrke, 
ägnar sig åt just denna bana, om ej 
alldeles särskilt stora förutsättningar 
finnas. 

Rörande orsaken till att så många 
svar kunna inflyta även på en an
nons med de högsta fordringar an
sågs däremot detta kunna bero 
på att det är gott om kvalificerade 
krafter, som redan inneha befattnin
gar, men dessa så dåligt avlönade 
att de önska söka sig något bättre. 
Såsom ett bevis på överhopningen av 
arbetskraft för kontorsbanan berät
tades om hur en affärsman på införd 
annons om en kontorist erhöll en 
mängd svar, däribland även från 
personer med studentexamen och dyr
bar utbildning vid såväl handelsin
stitut som genom studieresor i ut
landet, vilka erbjöd o sig för oskäligt 
låga löner. 

För äldre och i sitt arbete fullt 
förfarna kontorister har denna rik
liga tillgång på yngre ocli billigare 
arbetskraft visat sig vara en fara i 
det att de i ett flertal fall undan
trängas av yngre kolleger, som äro 
villiga att gå för löner som man ej 
längre kan 'erbjuda den erfarnare 
arbetskraften. Inträffar detta efter 
många års nitisk tjänstgöring och 
utan att de nuvarande prekära för
hållandena kunna erbjuda den avske
dade annan plats förstår man att 
vederbörandes läge blir mer än be
kymmersamt. 

Situationen är sålunda allt utom 
ljus. Dock ville vår meddelarinna 
alldeles särskilt framhålla att kon
toristernas önskan detta till trots ic
ke ligger för att bilda någon fack
förening, då man i allmänhet står 
på bästa fot med respektive chefer 
och principaler. Frågan om fack
förening har ofta varit uppe, men 
aldrig vunnit någon anklang. 

Visserligen finnas inga kontrakt 
eller bestämmelser, som skydda kon
toristernas intressen, avslutades med
delandet, men det oaktat finns ingen 
stämning för att genom fackförenin
gar förbättra förhållandena och ska
pa nya särintressen — en rätt an
märkningsvärd omständighet, som 
även hrr chefer torde skänka ett 
lämpligt beaktande. 

Det viktiga är ej att en stat be
står, men huru den består. Den be
står på ett lågt plan, så länge den 
består genom enskilda, vilka arbeta 
eller dö för syften, som motverka 
deras egen lycka, medan staten själv 
motverkar hela mänsklighetens livs-
stegring. 

Ellen Key. 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebolaget 

S V E A  
G öte b or g .  

FLICKKAPPOR 

FLICK HA TT AR 

för alla åldrar, 
till alla priser. 

Sahlins 
Kungsgatan 45 

JVIencdemålet. 
Genom det bekanta och nu lyck

ligen avslutade menedsmål, som i 
dagarna upprört sinnena, och 
vari en för oförvitlig och hederlig 
vandel känd medborgare genom ödes
diger glömska kommit att begå falsk 
edgång, har uppmärksamheten fästs 
på önskvärdheten av en genomgri
pande reform rörande edens använd
ning i vårt rättsväsen. 

När man genom nu statuerade ex
empel ser 'vilka allvarliga konsekven
ser en icke i förväg i alla detaljer 
grundligt genomtänkt 'edgång kan 
medföra — från 2 ända till 6 års 
fängelse — finner man det också 
rimligt att edens betydelse mera än 
som nu sker inskärpes i det allmän
na medvetandet. Hur mången kän
ner väl lagens stränghet i detta fall? 
Och hur mången faller det väl in att 
denna formel som ständigt anlitas 
vid våra domstolsförhandlingar, som 
föregår varje vittnesmål, det må va
ra av hur ringa betydelse som helst 
kan, obetänksamt använd, medföra 
strängare straff än ett överlagt och 
i fullaste medvetande om dess straff
barhet begånget brott? 

Det vill också synas som om denna 
betydelsefulla formel, som vädjar 
till det heligaste och omutligaste in
om människan, nämligen hennes sam
vete, genom den ständiga nötningen 
förlorat något av sin ursprungliga 
helgd och kraft. Eden ställer icke 
längre den till domarebordet inkalla
de inför det stora, det enastående, 
det högtidliga och avgörande ögon
blick, varunder den svärjande äger 
att efter grundlig självprövning, på 

det att intet osant eller oklart må 
insmyga sig, inför sin Gud och sitt 
samvete uttala de ord som skola, fria 
eller fälla. 

Me» vem är exempelvis vid ett 
vittnesmål så väl förberedd, så fullt 
säker på sitt minne, sin omdömesför
måga. sin opartiskhet, att han, om 
han kunde överblicka edens hela in
nebörd och konsekvenser, efter den-» 
sammas avläggande skulle våga tala? 
Det oriktiga synes även vara att 
eden tillgripes först och ej endast 
där tvivelsmål uppstått rörande en 
uppgifts eller ett vittnesmåls veder
häftighet. Ty när menedsbrott så 
gott som är liktydigt med social död, 
borde eden icke avtvingas en -männi
ska utom i ytterst trängande mål, 
vari ingen klarhet kan vinnas, inga 
fällande eller friande bevis kunna 
uppbringas, utan där sista instansen 
måste bli den åtalaides samvete och 
heder. 

I nu föreliggande menedsmål står 
det ju klart att endast glömska, men 
en i detta sammanhang ödesdiger 
och dessutom på alla intresserade 
parter fördelad glömska föreligger. 
Men trots att alla med saken för
knippade omständigheter bidraga att 
göra denna glömska fullt förklarlig 
kvarstår dock det. faktum att icke 
allt som borde göras blivit gjort, in
nan eden avlades. At.t den åtalade, 
såsom saken nu ligger, handlat, i bä
sta tro och övertygelse iir dock höjt 
över allt tvivel. 

A v gl ömmandet av en hand
ling bland' tusentals andra blir 
ytterligare förklarlig genom sta
tens senfärdighet då det gällt in-

mmm 

1AWNTEN N I S  

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
skodon till fabrikspriser. 

min "Mim min min mun.inn 
m.,,,, 

H a r  Ni 
n a g  0 t 

Söker Ni 
n å g o n  

att sal,a kopa ,  hyra  

byta, sä annonsera d t ,  !  

Goteborgs  Morg 0 n n  !  
Morgonens förnämsta,nnon£^ 

tjänare, våning, p la t s  ^ 

annat, så annonsera det • 

Göteborgs Mcrgcnpcs, 

Göteborgs största morgontidning. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 
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drivandet av det i handlingen om
nämnda beloppet. För dem som 
finna att summans storlek ovillkorli
gen borde fäst uppmärksamheten, är 
det kanske skäl i att erinra om att 
denna bör ses i samband med en tid, 
då millionposter hörde till ordningen 
för dagen. Slutligen, då ett bolag 
består sig med juridisk rådgivare, 
som äger att handlägga alla papper 
innan de framläggas för underteck
nande a.v chefen, synes det rimligt att 
juristen i fråga beledsagar varje vik
tig handling med en orienterande för
klaring. Ett papper som detta hade 
icke bort passera utan diskussion. 
Men någon dylik har icke förekom
mit. Förbiseendena synas, som här
av framgå, ha varit rätt allmänna. 

Men historien hade säkerligen fått 
ett annat förlopp, om eden varit, icke 
såsom nu en formel, varigenom man 
bekräftar sin övertygelse, utan ett 
rättvisans altare, till 'vilket man 
framgick väl förberedd, icke blott 
övertygad utan även vetande att det 
var sanningen och blott sanningen 

» 

man bar fram. 

Nagra 
»droppar 

Vår. 
Blåst och rägn i natt. 
1 dag dimma. 
Hela landskapet framträder som 

en suddig, sorglig teckning, vari 
endast de kala svarta trädgrenarna 
invid fönstren synas en smula tyd
ligt. 

Från inlopp och älv tjuta ångarna 
vinterlikt i den tjocka, misten. De-
cembermist. 

I rummens kakelugnar sprakar 
den sista veden av -famnen, som 
skulle bli den oåterkalleligen sista 
före nästa höst. Vilken dårskap! 
Herr vedhandlare, vi få tydligen 
flera mellanhavanden i vår. Men Ni 
ä. säkert såsom alla icke längre vi
dare glad åt dem. Ni skulle nog 
vid det här laget hellre se en grön 
torva, ett blommande träd, sol över 
hav och hage. 

Därute på landsvägen lunkar en 

EAU DE COLOGNE 
É&.ui -r ' tvättvattnet 

gör morgontoiletten upp
friskande och behaglig. 

W U R P  &  B O L L ,  A K T I E B O L A G  
Kungl. Hovleverantör. 

G ö t e b o r g .  

Hovleverantor 
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MERKUR-WALEN 
är oöverträffad för tvätt af fi 
nare tyger med ömtåliga fargej 

Husmödrar!  Glöm ej .  
för vår-rengöringen: 

Prima Borstar, 
,alla slags hos 

De Blindas Förening 
"Hoppet" 

Tel. 193°^* 
Sprängkullsgatan 15. ^ 

OBS. ! Lager av alla slags korgar o 

korgmöbler. 

skjuts fram. I dimman likliar ^ 
det overkliga ekipaget i Se m • 
gerlöfs Körkarlen. Från ett 
fönster drar en genomtränga11 

tig kyla såsom en vintergata „ 

rummet. 
Det är vår! ]senS 

Ljusets, värmens och »V ̂  

tid — i almanackan. ^ n \ våra 

till 
um. — * yar3> 
än så länge. Men vi 1,"iuia 

tider vänta oss vad som k" 

och -med sommar. 

N Y H E T E R  

Kapp-, DräKt-
Ulster-Tyger 

inkomma dagligen' 

Enormt urval. 
Lägsta P 

,riser" 
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Ogentlié8 n®jen' 

ylla Teatern. 
och söndag kl. 7 och 9, 

övliga dagar kl. 8: 

priffe. 

fördas 

i'PCtl 
gvctiskî näkter

gal ens" monument. 

som i dessa daSar -vandrar 
1)60 e på Stockholms vackra Djur-

""^""l-all nte Framnä sudden 
^ betagen inför en ny kvinno-

1800-talets krinolindräkt, vil-

• tagit sin plats på den björkbe-

ïîagada kull«1 invid sjön. 
pet är Sveriges i dagarna avtäck-

i. tv över den .svenska sångens 
Ta SW -r • i 
näktergal, Jenny Lind. 

Vir man genom insamlade medel, 

tl'll icke minst då det gäller störa 

kulturella minnen våra varmt foster-

]andäälskandé amerika-svenskar fri-
^tigt bidragit, beslutit att resa 

detta monument över en svensk sån-
ka har man därmed visat vilket 

enastående rum Jenny Lind intagit i 

våra kulturella hävder. 
Historien om den lilla fattiga sven

ska- flickan som redan vid 10 års ål
der sällade sig till de många andra 

elever vid K. Teatern, som där stu
derade för sitt. arbete och bröd, och 
som några år senare var världsbe
römd och därtill en av samtidens fri
kostigaste mecenater och filantroper 
ä»er något nästan fabelaktigt. All
tin» böjde sig för skönheten i hennes 
sång och hennes väsen. Hon var en 
av de få som kunde sjunga mänsklig
heten till tårar och jubel, en av de 
innu färre som i sin konst gav även 
personlighetens nobless, hjärtats 
idealitet. Man beundrade henne ic-
];e allenast, man dyrkade i henne en 
hög förebild. Man skänkte hennes 
konsts snille sin hänryckning, men 
hennes hjärtas godhet sin kärlek. 

Den plats vara Jenny Linds staty 
placerats är en av de vackraste i 
lennes födelsestads omnejd. Ett äkt-
•renskt landskap med björk och sjö 
- en förnäm, avskild och härlig 
plats, värdig henne som i främmande 
land o. världsdelar vunnit det sven
ska. namnet så mycken kärlek och 
ära. 

De som segla över havet byta väl 
klimat men icke sinnelag. 

Horatius. 

WSW 
^S^TAPISSER^S^j 

DETALJ 
Ö. Hamng. 11. 1 tr. 

INIABS 
Gardiner, kuddar 

dukar. 

KlilEira barn 
mm och bimgi. 

Hos oss är detta 
möjligt.  — Våra 
inköp äro beräk
nade efter t  i  -
derna. — Vårt 
namn borgar för 
bästa arbete och 
kvalitéer ti l l  läg

sta möjliga 
priser.  

Gör ett fursok! 
Barn o. Föräldrar 

b l i v a  b e l å t n a .  

LINDEMARKS§ 
KYRKOGAT. 82 (Mitt emot Domkyrk.) 

Den gamla 
lampskärmen. 

Av 

ELLA IM I SE KISSENBEBTE. 

I* rån fönstret, av mitt fronteapis-
rum iser man en del av byn och där 
bakom skogen. Vackert och stilla 
vila de små stugorna inne i sina 
trädgårdar, vilka snart skola grönska 
och blomma. Sakta sänker sig vår
aftonens skymning. Mot horisontens 
förtonande guld står skogens mörka 
silhuett. Det flammar till i de en
samt liggande husens fönster, här, 
där — det lyser i rött, i grönt., i 
guld allt efter lampskärmens färg. 

Över den långsamt inslumrande 
byn tänder stjärnehimlen sina ljus. 

Ar det detta landskap, sovande un
der stjärnorna, ;som återkallar i mitt 
minne en bild från min tidigaste 
barndom — en bild från min lilla 
mormors rum. 

Då — där — kände man mycket 
litet till elektricitet och gas — man 
höll ännu troget fast vid den gamla 
fotogenlampan. Och över dess mjölk
vita kupa välvde man en lampskärm, 
enkom gjord för att hänrycka ett 
barnahjärta. 

Denna skärm av glänsande styvt 
papper återgav ett vinterlandskap, 
delvis målat, delvis fastklistrat; en 
liten bergsby med alla möjliga slags 
hus och en kyrkaj en skola. Och 
trädgårdar fanns det, bäckar, en 
brunn, skog. På varje punkt på den 
nattliga himlen, där en stjärna stod, 
var papperet genomstunget och på 

Hcmclsl&ompaniet 
Drottninggatan 4^ 
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baksidan fanns det gult silkespap
per . Även fönsterrutorna i stugorna 
och i kyrkan'voro utskurna med öpp-
ningarna täckta av silkespapper, 
gult, rött, blått, grönt. 

V älvde man nu denna underbara 
skärm över lampan, då flammade det 
till överallt — stjärnorna tycktes 
blixtra och alla fönster blickade med 
klara och vänliga ögon ut i natten. 

Jag vet ett barn, som i timvis kun
de drömma sig in i det stilla land
skapet där på den runda skärmen 
och vidare till de egna. bergen i 
Schwarzwald diir allt såg ut nästan 
så endast så mycket större, hem
lighetsfullare, mera skrämmande — 
Då greps den unga själen av hem-
ängtan och led bitterligen. 

Detta lilla drömmande barn ä.r se
dan länge en vuxen människa och 
vet sedan länge, att någon drömd 
lycka icke finnes. På sin höjd bland 
fjärran blånande berg — eller just 
på en sådan lampskärm. Ty där 
f innas inga människor som vilja var
andra illa. 

Ar det inte ändå något förtjusan
de med en sådan där urmodig lamp
skärm? 

Cev levande! 
"Vad iir det som driver bien 

ut. på osynliga stigar? Hur kunna 

de liöra den musik, som sover i 

blomsjälen? Hur kunna de finna 

sin väg till det gemak, där ho

nungen ligger blyg och tyst." 

Tagare. 

Människor, som kunna få allt vad 
livet har att ge, varför är deras blick 
ofta så tom och glädjelös? Sådana 
som fåt.t resa och se världens allra 
vackraste platser, där himlen är så 
blå och jorden så betagande skön, 
vad ha de sett, många av dem ! ? Man 
kan få höra dem beskriva en dylik 
resa på samma glädjefattiga, liknöj
da. sätt som skulle de berätta om en 
promenad mellan Lilla Bommen och 
Stadsgränsen. 

Och andra åter — jag var på bio
graf härom kvällen med en bekant, 
vi sågo bland annat en flygtävlan. 
Då grep hon tag i mig, hänrvckt 
över det hon såg — ett grått moln 
med tre mörka punkter på, var vad 
som syntes på duken — men för 
henne var det flykt och lyftning, hon 
var visst med högt däruppe, kände 

1XM Tic acha /umvm&t 

o<A ytaît 

H O P  DA 

TANGENS 

fJåaötcL JaUÄat 

lui tens friskhet och såg ut över vid
derna. Dock iir hon fyrtio år, har 
fem barn. en mycket stor arbetsbörda 
och stora bekymmer. 

Sl,m en hägring såg jag den se
kunden en flik lyftas utav förlåten, 
den förlåt, som döljer lösningen av 
gåtan: A arför skola somliga leva i 
rikaste överflöd under det att andra 
ha det djupaste armod?" 

•lo, det beror nog inte endast på 
vad en människa får, utan hur hon 
tar emot det erhållna. En trasdocka 
kan fylla ett. litet barnahjärta med 
den ljuvaste moderslycka, under det 
ett annat barn står oberört inför den 
mest underbara skapelse i dockvärl
den. En knoppande buske kan för 
den ena människan blott vara en 
samling hårda pinnar med några 
gröna ansvällningar och för en annan 
är den en den härligaste hälsning 
I rån alltings Skapare och Herre att 
ingen död finnes och intet levande 
blir glömt. Den som ser och känner 
blott med den materiella jordiska 
kroppen för den är allt endast ma
teria, men den vars ande är levande 
oeh vaken, han ser genom och bakom 
materien, ser evigheten genom tiden 
och blomman bakom knoppen. — 

Så låtom oss vakna, låt oss se se
ende och hörande höra! 

A. S. S. 

n  s  i i  i i i l a  r  i i  c . s  spa l t .  

Rörande den uppmärksammade 
bestraffningshistorien vid Luiulby 
skola, varom Kvinnornas Tidning 
tidigare haft en insändare, hava vi 
såsom ett genmäle till "En manlig 
barnavän" mottagit nedanstående: 

Skulle den. som kallar sig barna
vän. vilja kosta på sig besväret att 
personligen på ort och ställe närma
re taga reda på alla detaljerna vid 
bestraffningen ifråga, så kommer 
hans irritation över händelsen att 
strax lägga sig. 1 stället kommer 
han. liksom varje annan sunt tän
kande människa, att reagera mot att 
disciplinstraff vid skolorna utan vi
dare, ensidigt bedömda, slungas in i 
pressen — reagera mot detta just för 

sin åberopade barnakärleks skull. — 
Barn behöva framför allt ro. Men 
ett nutida, barn kan ju i tidningarna 
läsa om sina egna försummelser och 
olater och om dessas "omänskliga" 
bestraffning samt om sina lärares 
"omdömeslöshet" och "otroliga råhet 
i uppfattningen". Skapar sådant 
arbetsro och sinnesro åt späda sjä
lar? Och vilka frukter skördas av 
detta tidningsutsäde? Om de stora 
människorna utan vidare gå in på 
att förlusta sig med sensationella 
skolhistorier i pressen, så komma de 
små människorna en gång i sin 
framtid att dyrt få betala detta 
nöje. Lärarna ensamma- förmå inte 
skydda det. uppväxande släktet för 
dylik farlighet. Ansvaret härvid
lag vilar på varje nu vuxen individ 
i samhället. 

Barnsängökvinnortias 

vård. 

På grund av andra kammarens 
förnyade beslut i ärendet har frågan 
om återupptagandet av den avbrutna 
utredningen om åtgärder för bättre 
vård i vissa fall åt barnsängskvinnor 
och nyfödda barn fallit i riksdagen. 
Andra kammaren stödde sitt beslut 
på åsikten, att det icke är staten utan 
landstingen som här böra och helt. 
säkert också skola gripa in — tyd
ligen en mycket osäker förhoppning. 

De fattiga barnaföderskorna få 
antagligen — om man bortser från 
ett fåtal kommuner — ännu länge 
vänta på de kommunala förlossnings
hemmen för att i stället, såsom hit
tills, vara hänvisade till att låta för
lossningsakten försiggå i familjens 
kanske enda rum, "spisrummet". I 
sanning ett hårt öde! 

Att, på bekostnad av sin egen 
lycka, fylla en plikt, som icke är 
väsentlig för någon annans lycka, 
detta är med ett ord för lyckoläran 
ett fel av samma slag som att svika 
sin plikt för en lust, vilken icke är 
väsentlig för någons lycka — icke 
ens för vår egen! 

Ellen Key. 

€323 
o/tdentifgov à/fa ej 

för mwåen värme 

undvika 

Tieti vatten, 
Jieia järn, 

Srätmande so[/>/-,,j 
Att vara klädd i siden ' 

ar härligt. Det finnes ingen 
orsak, varför det ej skulle vara 
lika praktiskt som härligt. 

Tvättar man siden om« 
sorgsfullt, kan man använda 
det så ofta som helst utan be« 
kymmer — låt Lux taga allt 
besvär. 

Lux^är ren tvål i flingor, som vispas 
till ett kraftigt lödder, vilket drager ur smut« 
sen. Lux skadar intet, som ej skadas av 
enbart vatten. På följande sätt kan Ni tvät* 
ta siden otaliga gånger. 

T v ä t t  — I kokande vatten vispas Lux till ett kraftigt 
lödder. Tillsätt kallt vatten tills lösningen 
blir ljum. Doppa ned sidenet och krama 
l ö d d r e t  g e n o m  d e t .  G n u g g a  e j .  S k ö l j  i  
ljumt vatten. 'Vrid ej. Kom ihåg: -  ljumt 
lödder, ljumt sköljvatten. 

Torkning — Torka aldrig siden nära elden eller i  solen. 
Rulla in det i en ren handduk. 

Strykning— När plagget är nästan torrt,  stryk med ett 
varmt — ej hett — järn. Lägg en tunn tyg* 
bit mellan sidenet oCh järnet under stryk» 
ningen. 

LUX 
SUNLIGHT SAPTVAl A.-B- GOTEBORG 

(Eftertryck förbjudes). 

Hilith. 
RO MHJ VT 

Av 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijhel. 

Ser|Jet Var något i hans blick och vä-

§vn S0Kl •la<^e 611 ögonblicklig och 
<atf åverkan på henne. Hon 
att tyst och 

Som, 

Läka 

sag forskande på ho-

çea,f.. 0
ire^ upprepade hon slutli-

5juli irv,lna^ ton. Men jag är icke 

Stilla |ai,'e ni övernervös, 
ni f|r 

U A ^an jag ge er något så att 

San S?Va' svarade doktor Mallory. 
' r°s 'ördel av den lugnande 

°ch 'jdns ord haft på patienten 
Var«fter i, ':nne att lä£ga siS ned, 
Einriß _ . an hennes hand och 

Pa pulsen. 

Hon lydde honom utan invändning 
och låg nu helt stilla och såg nyfiket 

på honom. 
—• Hur har ni kommit hit? frå

gade hon. 
Doktor Mallory smålog åter lug

nande, men jungfrun förekom honom 

med svaret: 
— Fröken blev så blek, och i min 

ångest hämtade jag doktor Mallory. 
— Yet min mor om det? 
—• Nej, fröken. Jag var rädd att 

skrämma henne, och jag tyckte, att 
det var bäst, att hon inte fick veta 

något förrän i morgon. 
Lilith svarade icke. 
Doktor Mallory, som skarpt iakt

tagit den sjuka, blandade sig nu i 

samtalet. 
Var inte ond på henne för att 

hon hämtade mig. Jag tror nu inte 
att det är något vidare i olag med 
er, men det är ju ingen skada skedd. 
Kanske kan jag få er att lyda min 

ordination. 
Det sorgsna uttrycket hade nästan 

försvunnit från hennes ansikte. Med 
ett visst intresse frågade hon: 

— Vad kan ni väl ordinera, om 

det icke är något i olag med mig. 

Doktor Mallory satte sig ner vid 
sängen och skakade småleende på 

huvudet. 
— Nej vänta nu! Jag sade, att 

det inte är "något vidare" i olag med 
er. Följer ni mitt råd, skall det 
snart inte vara det minsta i olag med 

er. 
— Låt mig höra ert råd då, sade 

hon. Doktorn tycks ha bildat sig en 
åsikt om mig vid första anblicken. 

Doktor Mallory vände sig till 

jungfrun. 
— Var snäll och skaffa mig litet 

papper, sade han, under det att han 
tog upp en reservoarpenna ur fickan. 
Jag skall skriva ut ett recept på 

litet sömndroppar. 
Jungfrun lämnade rummet, och 

doktor Mallorys stämma fick en an

nan klang. 
— Ni lider under en eller annan 

stor sorg, sade han med ett visst ef
tertryck. Det är er själ som är sjuk, 

icke er kropp. 
Ett uttryck av obeskrivlig lätt

nad gled över den unga flickans an
sikte. Hon nickade och slöt ögonen. 

Doktorn fortsatte: 
— Det är mycket litet som jag 

och andra kunna göra för er. Ni 
måste söka hjälpen hos er själv. Ni 
måste försöka samla er och skaka av 
er den börda ni går och bär på. Jag 
säger inte, att ni skall glömma den 
— det är kanske icke möjligt. Men 
försök att få bort den från era axlar. 
Jag borde kanske inte tala till er så 
här, då jag ju icke vet vad det är 
jag talar om, men saken förefaller 
mig så klar och upplagd, att jag 
känner mig förpliktad att ge er ett 
råd, som ni gör klokt i att följa. 

Den unga. flickan reste sig upp och 
såg på honom med nästan rörande 

tacksamhet. 

— Om ni visste vad det betyder 
för mig att höra. en människa tala, 
som förstår mig, " som kan röra vid 
såret utan att det smärtar, så skulle 
ni också förstå vad jag i detta ögon
blick känner för er. 

Glad som han var både över sin 
träffande diagnos och patientens 
tacksamhet, kände han sig dock nä
stan brydd inför den starka rörelse 
lion gav uttryck åt. Han hade en 
känsla av a»tt han ryckts ur sin egen 
roll och tvingats in i en biktfaders. 

Det var på tiden, att han återtog sin 
verkliga, profession. 

— Ni kommer att känna er myc
ket bättre i morgon,- om ni tar drop
parne, som jag skall skicka er. 

Med dessa, ord förrådde han, att 
han bett om skrivpapper endast för 
att bli kvitt jungfrun. 

— Ni kommer att få sova. Har 
inte sömnen varit dålig den sista ti
den? 

Lilith ryckte till. 
— Förfärligt, viskade hon. Jag 

har haft sådana ohyggliga drömmar. 
— Det beror uteslutande på, att ni 

tänker på obehagliga saker, sade 
doktorn, och den medkänsla som låg 
i tonen överskylde det intetsägande 
i förklaringen. 

— Det är så lätt att säga. sade 
Lilith bittert. 

— Ja, det vet jag. 
Hans vänliga blick lugnade hen

ne åter, men om lian tänkt säga nå
got, hindrades han därifrån av Si"m-
monds, som just kom in med papperet 
hon fått order att skaffa. 

Doktor Mallory reste sig och gick 
bort till det lilla skrivbordet, som 
stod mellan sängen och fönstret för 

att skriva ut receptet. Lilith följde 
honom med blicken, vilken icke för 
en sekund lämnade den resliga ge
stalten. 

— Kommer ni igen i morgon? frå
gade hon ivrigt och räckte ut han
den mot honom, då han reste sig. 

Mallory såg leende på henne, då 
han grep hennes hand. 

— Ja, svarade han, jag tittar in 
i morgon bittida och hör efter hu
rudan natten varit. Glöm nu inte 
mina. föreskrifter, så skall ni få se, 
att ni snart kommer att känna er 
kryare. 

Hon höll fast hans hand, klängde 
sig nästan fast vid den och såg ho
nom in i ögonen med detta barnsliga 
sorgmod, som föreföll så oändligt rö
rande hos denna vackra varelse med 
de blå ögonen och den bleka hyn. 

— Jag skall göra allt vad ni sä
ger, sade hon ödmjukt. 

Med dessa ord ännu ljudande i sitt 
öra och .sitt hjärta lämnade doktor 
Mallory Old Court. 

Aldrig förr hade någon kvinna 
gjort ett så djupt intryck på honom, 
aldrig hade han känt sig så fängslad 
som av den unga täcka flickan med 
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Blenda Christensson. 
Folkskollärarinna. 

Med anledning av ovanstående in
sändare hänvisar red. till den utför
liga redogörelse för händelsen, som 
av folkskoleinspektören dr. Bruno 
Lundgren lämnats i Gr. P. av den 15 
maj. Det skarpast påtalade i denna 
bestraffningshistoria, nämligen att 
vederbörande lärarinna efter utdelad 
aga skulle låtit den straffade flickan 
"schavottera" inför en pojkklass — 
med vilket uttryck man givetsvis får 
uppfattningen att flickan blivit 
grundligt utskämd inför klassen 
ifråga — får i folkskoleinspektörens 
redogörelse -en helt annan belysning. 
Enligt denna hade flickan vid be
rörda tillfälle genom ouppmärksam
het och vårdslöshet i arbetet gjort 
sig förtjänt av aga, Vilken även ut

delades i lärarinnerummet. Flickans 
moder underrättades om det skedda 
och anmodades komima till skolan; 
under väntan på dennas ankomst fick 
flickan sitta i en gossklass, där hen
nes handarbetslärarinna följande 
timma undervisade. Flickans egen 
klass hade nämligen då slutat sin 
läsning. 

Efter att därpå ha framhållit, hur 

Se priset 
. 0 0  Kr. 

nligt ovanstående 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 
2 Kungstorget 2. 
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Cocos-Mattor 
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inkomna i elegant mön
stersortering till särskilt 

låga priser. 

Hemvävda Hemslöjdsgardiner 
i  s k i f t a n d e  l ä c k r a  f ä r -  0 7 5  
ger mtr. 

Hemslöjdstyg, Cretonne och 
Allmogedukar 

i rikligt urval. 

HERM. MEETHS A.-Q 

Voiâmos/ffke£âi 

flickans sedermera på Barnsjukhuset 
konstaterade klenhet vid tidpunkten 
ifråga icke var känd av lärarinnan, 
och hur därmed hennes handlings
sätt blir förklarligt, uttalar folksko
leinspektören såsom sin åsikt "att 
det sätt, varpå denna historia be
handlats inom pressen, ioke varit äg
nat att befordra det goda samarbetet 
mellan skolan och hemmet. Regle
mentet föreskriver, fortsätter dr. 
Lundgren, att målsman, då han an
ser sig ha skäl till missnöje med nå
gon lärare och detta missnöje icke 
genom direkt hänvändelse till veder
börande lärare kunnat undanrödjas, 
bör vända sig till vederbörande över
lärare, som äger att undersöka för
hållandet. Därest målsman fortfa
rande finner anledning till klagomål 
hänvisas han till folkskoleinspektö-

Pr essens intresse för undervisnin
gen är förvisso en mycket viktig 
faktor för skolans utveckling och hö
jande, liksom även skolan icke av 
någon skuggrädsla bör vara ängslig 
för att giva utomstående inblick i 
sitt arbete, men då en myndighet är 
tillsatt just för att verkställa sådana 
undersökningar som den, vilken här 
varit av nöden, synes det endast höra 
till god ordning, att denna myndig
het också i första hand bör träda i 
verksamhet och pröva det föreliggan
de materialet; det sätt varpå detta 
sker liksom den åtgärd som vidtages, 
kan ju sedermera vara föremål för 
kritik från allmänhetens eller pres
sens sida." 

Nya Gosskläder 
inkomna. 

Bluskostymer. . från 5 är 23 Kr. 

Sportkostymer. „ 5 „ 18 „ 

Kavajkostymer „ 6 „ 21 „ 

Gossrockar 3 „ 18 „ 

Pyjamas, Underkläder, Strumpor. 

F l S K T O R ö E T  

Den förnuftige söker smärtfrihet, 
icke njutning. 

Aristoteles. 

IMREG 

E/CST/iOMS 
JJTSTMJOL 
OHEßliO KEM.-TEKN. FAO/lIK 

G R U N D A D  I Ö S S  

Blyga barn. 
I Kvinnornas Tidning nr 16 skri

ver Frida Erikson mycket intressant 
om blyghet och mindervärdighets-
känsla. Frågan är aktuell, ty oänd
ligt många lida av den sjukan. Låt 
oss söka grunden — botemedlet 
finns! 

Tidigt framträder blygheten, man 
kan ge akt pä denna sinnets ömtå
lighet hos mycket små barn. Få 
föräldrar ha förståelse för den ängs
lan, barnet visar gent emot främ
mande'; de tvinga de små med makt
ord — och ernå i grund och botten 
ett negativt resultat. Just genom 
tvång blir hjälplösheten sittande 
fast för alltid, mindervärdighets-
känslan slår rot. Dagligen kan den 
iakttagande se, att små barn ej vilja 

HAVRE-MUST 
o Har Ni försökt det? 

För ALDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

hälsa; och det kallas då: trots, egen
sinne, bristande uppfostran m. m. 
Vanligen är det endast» ett naturligt 
värn mot det främmande element, 
som barnet ännu ej känner och ej 
kan handskas med. Vore det ej klo
kast att inte lägga så stor vikt på 
blyga barns hälsning? Jag kände en 
liten gosse, som absolut inte ville 
hälsa på obekanta. Särskilt mot da
mer hade han en tydlig antipati, här
stammande från en sorgklädd, hög
ljudd "tants" häftiga smekningar, då 
pysen var tio månader. Trots allt 
klander över metoden, lät modern 
honom slippa hälsningstvånget, tills 
han en vacker dag vid fem års ålder 
självmant presterade sin första bug
ning. Antagligen kände den unge 
mannen sig då stå säkrare på sina 
runda, manligt kraftiga ben geni 
emot det svaga könet och hade utan 
tvång fått den självkänsla, en män
niska så väl behöver vid beröring med 
yttervärlden. Gossen är nu, vid tio 
år, en frimodig, öppen och hövlig 
skolgosse — alla "tanters" förtjus
ning! 

Ännu en orsak till barns blyghet 
är, att de flesta föräldrar lia den fula 
vanan avsnäsa barnets frågor med 
ett: "låt bli att fråga så dumt!" el
ler ännu värre: att göra narr av och 
skratta åt dem. Om man reflekterar, 
är det inte svårt att avgöra, vem som 
i detta fall är den "dumma" parten, 
föräldrar eller barn? Det sorgliga 
i saken är blott, att barnet lätt får 
en känsla av mindervärdighet, — 
en hämsko i den inre utvecklingen, 
ett tryck över sinnet, en osäkerhet 
gent emot andra! 

En tredje synd begås mot de värn
lösa små, när hela världen anser som 
sin rättighet, till och med skyldighet, 
att "beundra" Småbarn på ett rått, 
handgripligt sätt! En ung mor, vars 
lilla söta flicka ej kunde visa sig 
utan att ettåringen var utsatt för 
vuxna personers attacker i en eller 
annan form, skyddade den lillas ner
ver genom att hänga en pappskylt på 
hennes vagn med följande inskrift: 
"Var snäll låt bli att tilltala, vid
röra eller kyssa barnet",—- en åt
gärd, som naturligtvis togs illa upp, 
men hade önskad verkan. En vän
inna till flickans mamma kritiserade 
skylten: "Det ser ju ut som ett num
mer i zoologiska trädgården, kära 
du", och fick till svar: "Ja, man har 
tydligen den uppfattningen, att min 
högst privata egendom — barnet — 
är ett slags utställningsobjekt för 
allmänheten. Om folk tro, att de 
göra mig stolt genom att 'sysselsätta 
sig med den lilla, så är det ett miss
tag. Alla barn äro underbarn — 
mitt naturligtvis alldeles särskilt — 
så för den skull behöver ingen be-
svära sig med några utgjutelser!" — 
"Resultatet var glänsande. Den lilla, 
som förut var ängslig, blyg och oro
lig, är nu en öppen, ogenerad tre
åring, tack vare mamas otroliga, men 
praktiska skyddsmedel! 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 
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Om vuxna ville låta barn vara i 
fred och lämna den unga, ömtåliga 
plantan att i ro vinna inre kraft och 
få vänja sig vid yttervärlden så små
ningom, så skulle de, vilka lida av 
blyghetens och mindervärdighetens 
sjuka decimeras till några få. 

Felicia. 

använder 

Mems Marjtrij 
' bushållet 

Ett 

—-—-I I" 

llr fröken... s 
dagbok: 

träffade honom 
ifon hos Linopetersr 
Vi iycka om sarrum 
linohummatta. " 

CÖTEB0Rcs~uW^^i 

Små råd för hus ocb hem 

äro alltid behövliga. Den erfarnare 
husmodern vet så många ut- och 
genvägar som den yngre och oerfar
nare ej har en aning om. Såsom en 
god handbok i detta fall rekommen
dera vi Märta Ramels å Lindblads 
förlag i Uppsala i dagarna utgivna 
"Småråd för hus och hem", pris 1,50. 
Förutom en hel del andra goda råd 
i fråga om strumplagning, fläckut-
tägning, metallputsning m. m. m. m., 
ger den en klar, av fullt belysande 
illustrationer beledsagad lektion i 
serviettbrytning, som torde bli mån
gen husmoder till stor nytta vid du
kandet av ett fästligare middags
bord. 

Vise män hämta lärdomar av sina 
fiender; narrar bliva fiender till si
na vänner. 

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. 

A N G B A G E R I  A . B .  

R O S E N L U N D S  

B R Ö D  

Hrla JVTjÖlh fijedriroms 

BREVLÅDA. 
Ida U—dt. Vi mnf, 

il 1 1-1 , m°ttaga allt 
ibland liknande klagomål och l! 
de lall vi kunnat sökt att ' 
avhjalpa, ty « ir ju | 

dock rada och anvisa utvägar ' 
righeterna. Meiert faU^ 
l.gt.mera i,.vecklat, Mll vi ,t( » 

past, Ni vinner något med att J 
det hela till en föreningisangelä^ 
het. Vi skulle hellre föreslå" e 

direkt och förtroendefull hänvänél' 
se. Det finns ju många skäl som 
tala för att den ej skall lämnas obe
aktad. 

Uppvaknande 24. Ni isolerar Et 

säkerligen för mycket. Gör Ett 

hem till en medelpunkt för några 
goda och utvalda vänner och den 
"förlorade trevnaden" skall med all 
visshet återvända. 

Ready. Tillskriv institutet direkt! 
Yi förfoga nämligen, tyvärr, ej över 
dess statuter. 

/ i en it. iti-ira a t frän början. Intres
set skall icke stå obelönat. Välkom
men ! 

Bröstkaramellen j—immnfj 
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Välsmakande skydda« 
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de rörande ögonen och det sorgsna 
ansiktet. 

Och aldrig förr hade hans fantasi 
och hans nyfikenhet arbetat med så
dan iver. 

Att den vackra, miss Ames bar på 
en eller annan fruktansvärd hemlig
het, därom rådde väl knappast tvi
vel, men det var omöjligt för doktor 
Mallory att tro, att det var en hem
lighet, som kastade.någon skugga av 
skuld eller skam över henne själv. 
Han var tillräckligt erfaren för att 
veta, att oskulden kan vara en mask, 
men hans känsla och förstånd sade 
honom, att detta icke var förhållan
det här. Han visste, att den själ 
som blickade ut ur dessa blå kvinno
ögon var ädel, ren och utan synd. 

Vad var det för en hemlighet som 
tyngde henne? Det lönade sig icke 
ens att försöka gissa den. 

Han kände redan, att hans vackra 
patient upptog största delen av hans 
tankar och att hon antagligen även 
framgent skulle komma att göra det. 
Han sökte förgäves undandraga sig 
den trollmakt, som utstrålade från 
henne och som hotade att bemäktiga 
sig hela hans väsende. Denna för

trollning, det kände han, skulle växa 
och växa, tills den hade honom helt 
i .sitt våld. 

Nästa morgon då Simmonds bar 
in teet till fru Ames, som ännu icke 
stigit upp, talade hon om vad som 
förefallit kvällen förut. 

—• Jag bar något att berätta, sade 
hon, och jag hoppas, att fru Ames 
icke tycker illa vara. men fröken Li-
1 ith blev så sjuk i går kväll, att jag 
hämtade doktorn till henne. 

Fru Amas utstötte ett skri av för
färan. 

— Simmonds, vad är det ni säger? 
Låt mig veta det genast. Är hon 
allvarligt sjuk? Döljer ni något för 
mig. Är hon — -död? 

Den dödsångest, som stod målad i 
den stackars gamla damens ansikte, 
kom Simmonds att skälva som ett 
asplöv. 

— Död — o, bevara mig, nej! Frö
ken Lilith är visst inte död. Hon 
är mycket, mycket bättre än jag 
någonsin har sett henne. Doktorn 
gav henne litet sömndroppar — han 
kom själv hit med dem och lämnade 
mig dem. Fröken Lilith tog dem, 

och hon är en helt, annan människa 
i dag. 

Fru Ames föll tillbaka mot kud
darna med en suck av lättnad. 

— Gud vare lo vad viskade hon med 
slutna, ögon och drog ett djupt ande
tag. 

Fru Ames var en spädvuxen liten 
kvinna vars hår var silvervitt, ehuru 
hon knappast kunde vara mera. än 
femtiofem år. Hennes milda bruna 
ögon kontrasterade sällsamt mot det 
vita håret och gav åt hennes ansikte, 
som säkerligen gång varit vackert, 
ett drag av förfining. Men hennes 
skönhet hade tydligen tillhört en 
helt annan genre än den högresta 
dotterns. Hennes röst var lågmäld 
och blid, hennes väsen vänligt och 
präglat av en behaglig tillbakadra
genhet, som man sällan finner hos 
vår tids högröstade, självmedvetna 
kvinnor. 

— .Tag hoppas att frun icke är 
ond på mig, sade Simmonds, då hon 
räckte henne teet. 

— Ond, nej! .Tag tycker tvärtom, 
att det var snällt av er att vara så 
omtänksam. Svimmade^hon? Berätta 
alltsammans för mig. Jag måste 

genast upp för att se till det kära 
barnet. 

Men Simmonds skyndade 'sig att 
lugna den gamla damen, då denna 
gjorde min av att «tiga upp. 

— Frun skall inte vara orolig för 
henne, protesterade hon. Fröken 
Lilith har det riktigt bra. Hon ville 
stiga upp, men jag förhindrade det. 
Jag sa, att hon hällre borde vänta 
tills doktorn varit här. Han sa, att 
han skulle komma på morgonen. 

Fru Am.es såg lugnare ut, men 
fortsatte att göra anstalter för sin 
uppstigning. 

—• Kommer han hit igen? Nå, det 
gläder mig, förklarade hon. Jag 
måste tala med honom och höra hans 
åsikt om min dotter. Giv mig det 
varma vattnet — jag måste upp. Vad 
heter doktorn? 

— Mallory. 
Fru Ames skakade på huvudet. 
— Jag har aldrig hört det namnet, 

sade hon. Men jag känner ju icke 
någon av läkame här. Hur fick ni 
reda på honom? 

— Jag har ofta gått förbi hans 
villa, och då har jag sett hans namn
plåt, svarade Simmonds, som icke 

hade lust att ge sig djupare in i äm
net. 

Men sanningen var att Simmonds, 
som hade skarp blick för manlig 
skönhet och som sett doktor Mallory 
då han ridit förbi, ha.de kommit till 
insikt om att han var en läkare just 
efter hennes sinne. 

Det skulle emellertid snart visa sig 
att fru Ames icke var av samma 
åsikt. Hon klädde sig brådskande 
och skyndade till dotterns rum, där 
hon snart övertygade sig om, att det 
icke var något i vägen med den unga 
flickan och att hon såg mycket fri
skare ut än hon gjort sedan deras 
ankomst till Old Court. 

Lilith framstammade en ursäkt för 
den oro hon vållat. 

— .lag borde naturligtvis inte till-
låtit Simmonds att hämta doktorn, 
förklarade hon, ty egentligen fatta
des det mig ju ingenting. Men jag 
är i alla fall glad. att han kom — 
jag har sovit bättre i natt än vad jag 
gjort sedan jag vet. inte när. 

(Forts.). 
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Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Ben Vånda amerikanska tidskrif-. 
fen "Review of Reviews" har i sitt 
senaste nummer ägnat en del av sin 
uppmärksamhet åt den europeiska 
situationen. En viss Frank H. Si
monds har för politiska studier be
sökt Europa, där han haft tillfälle 
att utbyta tankar med ledande po-
litici i olika länder och han fram
lägger nu studieresultattet i en läng
re artikel. Mr Simonds har funnit 
01 allmän europeisk fredsvilja, men 
den är ioke uttryck för en hjärtats 
omvändelse utan endast för en sin-
nets trötthet, för fruktan. Den nu 
levande europeiska generationen vill 
lcke genomgå krigets fasor och lidan-
den annu en gång. Man önskar le-
va i fred för egen del, men lämnar 
samtidigt med berått mod i arv till 

en nästa generationen en mängd 
®ellanfolkliga problem, för vilkas 
osning vaipenmakt antagligen skall 

jja a^als- -Ä-r° de olika falken nöj-
® med de i Versaillesfreden grovt 
! ^xa'c'e gränserna? Är en fredlig 
utuppgörelse tänkbar mellan t. ex. 
ys land och Polen, ungrare och 

^.€r' ryssa'r och rumäner? 
'^en narma,ste tiden och kanske 

rigarg två, tre decennier finner 
® ertid mr Simonds de fredliga 

efter erna ®'c>c'a' Frankrike skall, 
]- 1 va^en och vänstersegern, icke 
(k!?0 hinder i vägen för ska-
j»n 

n lS^r%aH'S lölsning utan ge 
g and ledningen och följa dess 

Jspohtik. _ Men Tyskland? frå-

ÎW Mm0ndS- Vilfca är0 de9S 

freds 'V n Ve^ ^°kle' Finns 
ief? T^a oc^sa hos det tyska fol-
* De' ftre&Uer „v«t! 

överås ö^er 'denna utvikning 
kändels(ff vec^an-s utrikespolitiska 

De 
a situationen i Frank-

arande oklar och förvir-
rn 

en Politisk; 

M är fortfi 

eii synes ha kommit 
det vi U '^Qclig överraskning för 
listeraa 

Ilar'("'<! Van|sterblocket, socia-
M'u°\ k^gerliga raddkaler-

ipp *°ke på förhand gjort 

He vil]jk0^ arhe^sPr°grani och vet 
betide många och långt 

flytta dit i,ten,a man skall våga 
an har icke häller pla

nerat regeringsbildandet, pch frågan 
om socialisterna skola gå in i rege-
ringen är ännu oavgjord. Uppdra-

toet att bilda den nya ministären tor
de tilldelas den social-radikale leda
ren Herriot. 

Paristidningen "Rappel", höger, 
offentliggör en v.alstatistik, som vi
sar, att det nationella blocket vid 
valet Samlade 30,419,847 röster men 
vänsterblocket endaist 28,139,831. 
Att det sistnämnda icke 'desto min
dre stegrade tillskrivas "en otymplig 
valmetod" och "ogynnsamma tillfäl
ligheter". Under hänvisning till de 
angivna röstsiffrorna råder höger-
pressen den blivande vänsterregerin
gen "att icke rycka för hårt i töm
marna, ty då torde det hända att 
hästen slår .bakut". 

Dten första prövningen de nya 
maktinnehavarna i Frankrike ställts 
inför är francens dagliga språng 
nedåt. Vad som ligger bakom denna 
företeelse är icke känt. Man säger 
högerpolitisfca intriger men också 
fruktan för den mot kapitalet fient
liga. politik mail tror att .vänster
blocket skall föra.. 

Icke häller i Tyskland har den 
politiska situationen hunnit klarna 
efter valet. Man vet icke hur de 
olika riksdagspartierna skola grup
pera sig och hur den koalition kom
mer att se ut, som skall tillsätta den 
nya regeringen. Man tror, att den 
kommer att bestå av >de tysk-natio
nella samt de borgerliga mellanpar-
tierna med undantag av de radikalt 
'sinnade demokraterna. 

Den engölska arbetarregeringen 
har nu givit sig i kast med lösningen 
av arbetslöshetsfrågan. Understöd! 
Arbete kan regeringen icke skapa. 
Man räknar med en miljon arbets
lösa under de två närmaste åren och 
sedan konstant 800,000! England 
är överbefolkat; och överindnstriali-
serat samt går, om man får tro den 
franska pressen, till mötes en i eko
nomiskt hänseende bekymmersam 
framtid. 

Man fruktar, att förbudet för ja
paner att inflytta i U. S .A. skall 
uppVäcka ett japanskt rashat mot de 
vita i allmänhet. Förbudet har fun
nits redan förut men i hemligare 
form. I en mellan Japan och U. S. 
A. år 1907 träffad överenskommelse 
"Gentlemen's Agreement" begränsa
de det förstnämnda landet "frivil
ligt" sin emigration "till U. S. A. En
dast ett par hundra japaner, och där
av inga arbetare, ha, pr år räknat, 
fått utresetillstånd till Förenta sta
terna. Den nya amerikanska in
vandringslagen, som portförbjuder 
japanerna, har tsålunda icke varit av 
behovet påkallad. Den imåste av Ja
pan uppfattas sona en sårande hand
ling, detta så mycket mera som den 
ställer japanerna i samma led som 
de av amerikanerna föraktade kine
serna och övriga färgade folkslag. 
Japanerna äro ett ärekärt folk, och 
man vet icke vilka framtida följder 
amerikanernas arroganta uppträdan
de kan komma att få. En så sansad 
tidning som engelska Times be
tecknar detta mellanhavande som 
"världens fruktansvärdaste pro

blem". 
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RcmUghctcn. 
Rälsa, långt Uv ocb själslig spänstigbet. 

Ett långt liv med hälsa och själs
lig spänstighet in i det sista äro ön
skemål, icke främmande för männi
skan o. ej heller ovärdiga henne. Det 
ar dock ytterligt sällan dessa önske
mål förverkligas, men vi tycka oss 
ana, att det skulle kunna bliva re
geln, om vi funne lösenordet till li
vets hemlighet. Många hava .sökt 
det och vi skola återgiva en del ut
talanden i ämnet, vilka helt säkert 
skola väcka, intresse. Början göres 
med en artikel som redaktör James 
Douglas skrivit i sin ansedda tidning 
"Sunday Express" vilken icke — vad 
namnet kunde låta förmoda — är en 
relio-iös utan en heilt världslig t.id-
nin.o' : 

Hemligheten av att kunna uppnå 
ett långt liv ligger, skulle jag tro, 
ej i någon diet eller i asketism eller 
någon sorts avhållsamhet. Alla de 
konventionella idéerna i den vägen 
äro värre än värdelösa. Ett långt 
liv uppnås ej genom något sätt att 
leva eller någon form av fysiska öv
ningar. Ett långt liv beror på nå
got, som är svårt att definiera, men 
som jag tänker mig är sann harmoni 
mellan kropp, själ och ande. Det är 
märkvärdigt att under sökandet ef
ter hemligheten till ett långt liv, så 
har kroppen tillskansat sig hela män
niskosläktets uppmärksamhet. Den 
medicinska vetenskapen är envist 
och hårdnackat materialistisk. Den 
ignorerar fullständigt det faktum, 
att anden är viktigare än vare sig 
förståndet eller den fysiska kroppen. 

Min teori är, att hälsans hemlig
het, och därför hemligheten av ett 
långt liv, sitter varken i hjärta, puls
ådror, lever njurar, ryggmärg eller 
nerver, ja, ej en gång i hjärnan. Den 
finns i själen eller anden, som be
härskar alla kroppens organ, dess 
krafter och verksamhetsyttringar. 

Gud är en a.nde och det är män
niskan också. Religionen är andens 
vetenskap liksom teologien är hjär
nans. Teologien är död, varemot 
religionen är levande. I varje reli
gion finnes mysterier, som uppenba
ras allenast för dem, som ha upp
täckt trons allmakt. Dessa myste
rier avspeglas dunkelt i inspirerad 
poesi och inspirerad prosa. Det 
mänskliga språket är ett ofullkom
ligt uttrycksmedel för meddelandet 
av dessa hemligheter. Dess ord äro 
endast symboler, som äro utan be
tydelse för dem, som ej höra till de 
invigda. Frid, sanning, ljus, liv, 
glädje, kraft, tillbedjan, gudstjänst, 
offer, nåd, läkedom. Alla dessa ord 
äro betydelselösa för världsmänni
skan, vars själ är tyngd och förmör
kad av det materiella. 

Bristen hos alla religioner är, att 
de äro grundade på den villfarelsen 
att kropp och själ äro två fientliga 
makter, som måste leva i ständig fejd 
tills döden .skiljer dem åt. Sannin
gen är, att kropp och själ äro ett, 
och att livets hemlighet är den har
moni, som smälter dem samman så, 
att universums outtömliga källa av 
kraft och förnyelse kan tillåtas sän

da sina flöden in i-varje atom, varje 
elektron, varje proton och i varje 
nerv och varje por. 

Atomteorien har bragt oss mycket 
nära denna livets eviga hemlighet. 
Den uppenbarar för oss det under
bara faktum, att inom vårt jag fin
nes ett universum i yrande rörelse. 
Universums livsström flyter igenom 
vårt blodomlopp. Det är hjärtats 
slag, som håller oss vid liv. Det är 
samma kraft, som sätter stjärnorna 
i rörelse, som utsänder ljuset och 
behärskar tidvattnet. Det är samma 
makt, som leder årstidernas gång och 
kommer blad och blommor att slå 
ut. Vetenskapen har ännu ej upp
täckt de lagar, som reglera tillflö
det och utflödet av denna hemliga 
energi. Varför ej? Emedan lagar
na äro andliga, och vetenskapen vill 
ej.veta av anden, fastän denna är 
mera levande än materien, ty det 
är anden, som gör materien levande. 

Jag tror, att det är möjligt att 
uppdaga de andliga lagar, som reg
lera .själens verksamhet inom krop
pen. Christian Science är lagarna 
på spåren och den har bragt frid till 
många disharmoniska liv. Spiritis
men är också dessa lagar på spåren, 
•och den har också bringat frid till 
mången laglös existens. Men både 
Christian Science och spiritismen äro 
ytterligt materialistiska. De treva i 
köttsligt mörker efter själens myste
rium. 

Hemligheten ligger i att ej skilja 
mellan ande och kropp och att söka 
försätta båda i full harmoni med 
hela världsalltets ande, som vi kalla 
Gud. Och hur kan detta åstadkom
mas? Genom den avgörande vilje
akt, som vi benämna tro. Tron är 
kontakten mellan den gudomliga 
kraften inom oss och den gudomliga 
kraften utom oss. Hur kan den kon
takten komma till stånd? Det sker 
genom en andlig och fysisk överlå
telse. Den gudomliga kraften sö
ker ständigt att få flöda in i den 
mänskliga kroppen och själen. På
tryckningen försiggår ständigt, oav
brutet liksom trycket från den at
mosfär, som omger oss. Vi kunna 
andas in Gud lika lätt som vi andas 
in luften. Han är oss närmare än 
vår egen kropp. 

Det finns ett välkänt system sam
mansatt av andliga och kroppsliga 
övningar, som är grundat på detta 
mystiska faktum. Det är mindre 
mekaniskt än de gamla formerna för 
fysisk, gymnastik. Det söker syr
sätta själen lika väl som kroppen. 
Det öppnar själens och kroppens 
portar för den andliga livsströmmen. 
Jag tror ej, att hjärnan är säte för 
den andliga kraften. Mänsklig för
mätenhet har gjort hjärnan till en 
despot. Den gudomliga kraften är 
ej intellektuell. Den är super-intel
lektuell. Den är ej rationell. Den 
är super-rationell. Vi kunna ej ta 
emot den annat än genom tron. 

Forts. 

JNamrida ocb onämnda. 
Av LOUISE BERGH. 

Falsarier 
ningen för 

höra numera till ord-
dagen. 

I runt ta.1 torde det ha .stulits åt
skilliga millioner i vårt lilla land 
under de .abnorma år efter kriget 
ohederlighetsepidemien grasserat. 
Man vet icke längre var eller när 
nästa avslöjande skall ske. Upp
täckterna falla tätt och överraskan
de, utan att en människa anat vad 
som komma skulle. 

Såsom förut anmärkts i denna 
tidning har den bristande kontrollen 
i ett flertal fall där det gällt all
männa medel och där en noggrann 
kontroll sålunda med fog kunnat 
krävas från allmänhetens sida, varit 
ett av skälen till att förskingringar
na kunnat taga ett stundom så nä
stan katastrofartat omfång. Men 
för dagen skola vi ilämna denna sida 
av saken därhän för att vända oss 
mot en annan — nämligen den 
brottsliges närmaste omgivning. 

När en familjeförsörjare med en 
viss fixerad inkomst under år lever 
upp en vida större summa än hans 
inkomst representerar måste man un
dra, hur detta faktum kunnat und
gå de närmastes uppmärksamhet och 
misstankar. Man tycker ju att det 
ej skulle fordras så mycket affärs-
förstånd för att förstå att man ej 
kan förbruka 1,000 kr. och mera pr 
månad, om mannens månatliga in
komst exempelvis är 700 kronor. En 
hustru, som ser att tillgångar oav
brutet flyta in utan att kunna för
klara deras källa borde ovillkorli
gen, anser man, gripas av ängslan 
och oro för att ej allt står rätt till. 

Man kommer här till en mycket 
trasslig punkt i många äktenskap. 
Alla äro nämligen icke baserade på 
ömsesidigt förtroende. Tvärtom be
ror husfriden i många hem på att 
hustrun ej blandar sig i mannens 
affärer. Hon erhåller sin bestämda 
månadspäng, och därmed betraktas 
makarnes ekonomiska mellanhavan-
den slutbehandlade. Var mannen 
gör av resten, och hur stor denna 
rest är, anses hon icke ha med att 
göra. I dessa fall kan mannen dels 
tänkas leva upp sina orättfångna 
medel utanför hemmet och sålunda 
ställa hustrun totalt utanför sina 
handlingar eller kan han visa sin fri-
kostighet hemma och förklara till
gångarna. över lönen vara för hu
strun okontrollerbara extraförtjän
ster. På så sätt låter det förklara 
sig att hustrun i en del fall kan vara 
fullständigt okunnig om ,att hennes 
man rör sig med oärligt åtkomna me
del. 

Men förklaringen är icke helt till
fredsställande. Ty man har här 
även att räkna med en annan faktor 
än vetskapen, nämligen instinkten. 
Kvinnan har i allmänhet en utomor
dentligt säker och högt utvecklad in
stinkt. Hon vet ofta utan att veta, 
får ingivelser utan att kunna för
klara varifrån de komma, hon kän
ner med andra ord på sig om allt 
står rätt till eller inte. En man må 
vara hur skicklig skådespelare som 
helst, så håller ingen av hans masker 

inför hustrun. Det skall vara myc
ket säregna förhållanden i ett hem, 
där mannen kan gå och bära på en 
tryckande hemlighet utan att hu
strun observerar att något är på tok 
med hans själstillstånd. På något 
sätt måste han någon gång röja sig 
— genom sömnlöshet, oro, tungsinne, 
nervösa utbrott, grubbel, allmän 
otillfredsställelse. Det är ju tydligt 
att en hustru, även om hon på denna 
väg småningom letar sig fra.m till 
sanningen, icke blir mannens angi-
varinna. Men det är lika tydligt, att 
en hederlig hustru icke låter oegent-
ligheterna ostört fortfara, sedan hon 
en gång fått ögonen öppnade för 
dem. 

Men här nalkas man en annan 
trasslig punkt i många äktenskap 
nämligen det kvinnliga habegäret. 
Starkast utvecklat är det en lågande 
passion. Så länge kvinnor av denna 
läggning ha förlig vind för sina 
önskningar och allt går flott framåt 
sky de alla obehagliga tankar, som 
— det känna de instinktivt — måste 
leda till ett resolut avbrytande av 
den färd på den sociala fåfängans 
hav som synts dem så angenäm. I 
optimistisk, icke tro utan förhopp
ning att allt reder upp sig till slut, 
fortsätta de alltså med full fart tills 
det hela står på grund. 

Det finns kvinnotyper av denna 
sort som göra män till verkliga mar
tyrer. Genom sitt ödslande, skuld
sättande och sin allmänna huvudlös-
het ifråga om ekonomi, förvandla de 
mannen till en träl, vilken hetsas att 
pröva alla tänkbara vägar för att nå 
de summor, som oavbrutet smältas 
ned i hans hem som i en stä,ndigt 
glödhet degel. Vem har icke någon 
gång i sitt liv påträffat denna figur, 
som antichambrerar i banker, hos 
goda vänner och procentare för att 
skaffa nya växlar, lån och pangar 
mot oskälig ränta till de svindlande 
utgifter hans fru och kanske även 
döttrar draga över hans huvud. 

Det är vid varje nytt fall av 
brottslighet svårt att veta, vilken typ 
av dessa här nämnda en man har 
bakom sig. Kvinnan som ingenting 
vet och intet fått med av de medel 
som rullat, kvinnan, som anar att 
man lever upp för mycket, men som 
på grund av bristande förtroende 
från mannens sida icke kan skaffa 
sig visshet, eller kvinnan som för
står, men som i sin gränslösa egoism 
och egenkärlek blundar för man
nens utvägar, blott han .skaffar hen
ne, vad hon begär. 

Ställer man gentemot dessa, kvin
nor upp den med mannens alla gö
randen och låtanden förtrogna och 
samvetsömma hustrun, som är lika 
mån om mannens heder som om sin 
egen får man det normala fallet. Den
na hustru sparar sig ingen möda för 
att hjälpa sin make att i alla livets 
skiften förverkliga och stå fast vid 
hederns och rättrådighetens ideal. Så 
långt hon övar sitt inflytande får 
ingen handling begås, som kan kasta 
en skugga på hennes anhörigas ka
raktär. Deras heder är hennes. Hon 
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